
UCHWAŁA NR XXXVI/287/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kościerzyna 

Uznając prawa kościerskich seniorów, ich ogromny potencjał oraz potrzebyi możliwości ich aktywnego 

życia,szanując prawo seniorów do pełnego uczestnictwa w życiu społecznymoraz w trosce 

o wykorzystanie dla dobra całej wspólnoty samorządowej Kościerzyny wiedzy i umiejętności płynących 

zwłaszcza z ich doświadczenia życiowegoRada Miasta Kościerzyna, na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. 

z art. 7 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 

1591 z póżn zm.), na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W celu zapewnienia wpływu seniorów na sprawy dotyczące całej społeczności, a zwłaszcza 
sprawy najstarszych mieszkańców Miasta – powołuje się Radę Seniorów Miasta Kościerzyna, zwaną 
dalej „Radą Seniorów”. 

2. Głównym celem Rady Seniorów jest służenie społeczności Miasta, a zwłaszcza seniorom poprzez 
reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. 

3. Rada Seniorów jest organem opiniodawczym oraz doradczym władz Miasta. 

4. Rada Seniorów może występować wobec Burmistrza i Rady Miasta z propozycjami przygotowania 
odpowiednich regulacji lub podjęcia działań niezbędnych ze względu na potrzeby seniorów. 

§ 2. Do zadań Rady Seniorów należy w szczególności: 

1)podejmowanie działań, służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób starszych, 

2)wspieranie wszelkich form aktywności kościerskich seniorów, 

3)inicjowanie wypoczynku seniorów przy uwzględnieniu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego 
trybu życia, 

4)wspieranie różnorodnych form edukacji seniorów, 

5)dążenie do odtworzenia i umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych, 

6)budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych, 

7)upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, a przez to 
wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym na jakość 
usług przeznaczonych dla seniorów. 

§ 3. Rada Seniorów realizuje swoje zadania w szczególności poprzez: 

1)opracowywanie cyklicznej oceny kondycji społecznej kościerskich seniorów i przedstawianie 
propozycji decyzji lub działań, służących oczekiwanym zmianom w tym zakresie, 

2)opracowywanie programów społecznych służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, 

3)współpracę z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych sprawach ludzi starszych, 

4)współdziałanie z władzami lokalnymi w celu ustalania spraw priorytetowych dla środowiska seniorów 
oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów, 

5)przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie spraw osób starszych, 

6)opiniowanie działań służących rozwojowi współpracy władz Miasta ze środowiskiem osób starszych, 

7)informowanie społeczności Miasta o szczególnie ważnych decyzjach i działaniach organów lub 
jednostek miejskich oraz partnerów pozarządowych, dotyczących środowiska seniorów, 
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8)przygotowywanie i organizowanie co najmniej raz w roku Forum Kościerskich Seniorów – zwanego 
dalej „Forum”. 

§ 4. 1. Rada Seniorów powoływana jest na czas nieokreślony. 

2. Skład osobowy Rady Seniorów powoływany jest na okres kadencji Rady Miasta, za wyjątkiem 
pierwszej Rady Seniorów, która zostanie powołana nie później niż w trzy miesiące od wejścia w życie 
niniejszej uchwały. 

3. W skład Rady Seniorów wchodzi 15 seniorów, w tym: 

1)9 członków wybranych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz 
środowiska osób starszych, zgodnie z § 6. 

2)3 członków wskazanych przez Burmistrza, 

3)3 członków wskazanych Przewodniczącego Rady Miasta, zgodnie z § 7. 

4. Rada Miasta zatwierdza skład osobowy Rady Seniorów w formie uchwały. 

§ 5. W skład Rady Seniorów mogą być powołane osoby, które ukończyły 60. rok życia, zwane dalej 
„seniorami”, spośród osób działających na rzecz środowiska osób starszych na terenie Miasta. 

§ 6. 1. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych 
wybierają swoich przedstawicieli, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt. 1, podczas Forum 

2. Forum zwołuje Przewodniczący Rady Miasta w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników 
wyborów do Rady Miasta. O zwołaniu Forum podczas, którego dokonywany będzie wybór 
przedstawicieli do Rady Seniorów Przewodniczący Rady Miasta informuje w dzienniku lokalnym, na 
stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń. 

3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych mogą 
uczestniczyć w Forum, jeżeli dokonają wcześniejszej rejestracji, zgodnie z informacją podaną 
w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 2. 

4. Przewodniczącego Forum wyznacza Przewodniczący Rady Miasta spośród uczestników Forum. 

5. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów przedstawicieli do Rady Seniorów określi Forum, 
uwzględniając postanowienia regulaminu, o którym mowa w § 9 ust. 2 

§ 7. 1. Przewodniczący Rady Miasta wskazuje członków Rady Seniorów, o których mowa w § 5 ust. 
3 pkt. 3 spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby działające w Radzie Miasta. 

2. Jeżeli klub w wyznaczonym czasie nie zgłosi kandydata (kandydatów), lub liczba zgłoszonych 
kandydatów jest mniejsza niż określona w § 3 ust. 3 pkt. 3 Przewodniczący Rady wskazuje pozostałych 
kandydatów z własnej inicjatywy. 

§ 8. Uzupełnienie składu Rady Seniorów następuje z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 4-
7. 

§ 9. 1. Rada Miasta wyznacza spośród Radnych osobę do stałych kontaktów z Radą Seniorów. 

2. Rada Miasta, na wniosek pierwszej Rady Seniorów uchwali regulamin funkcjonowania Rady 
Seniorów, określając w szczególności zakres prac, podział kompetencji wewnątrz Rady oraz sposób 
wyboru władz. 

§ 10. 1. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani 
wynagrodzenia. 

2. Warunki organizacyjne oraz środki finansowe niezbędne do funkcjonowania i prawidłowej pracy 
Rady Seniorów zapewnia Urząd Miasta. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu zapewnienie uczestniczenia w życiu społecznym kościerskich 
seniorów poprzez współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji publicznej w sposób 
transparentny i poprzez organ do tego powołany, jakim ma być Kościerska Rada Seniorów. 
Współdziałanie owo ma dążyć do : • zaspokojenia duchowych potrzeb seniorów na polu kulturalno- 
oświatowym jak również potrzeb związanych z rozrywką i odpoczynkiem, • budowanie poczucia pełnej 
wartości wśród seniorów, • popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa, • działanie na rzecz 
miejsca swojego zamieszkania i najbliższego otoczenia. Kościerska Rada Seniorów będzie wspierać 
i propagować wszelkie przejawy aktywności seniorów w życiu społecznym naszego Miasta np. poprzez 
prowadzenie działalności oświatowej, prowadzenie bibliotek, świetlic; poprzez prowadzenie działalności 
kulturalno- rozrywkowej i rekreacyjnej, działalności informacyjno- publicystycznej. Powołana Rada 
Seniorów korzystając z doświadczenia seniorów będzie mogła prowadzić działalność konsultingowo- 
doradczą dla wszystkich mieszkańców i gości Kościerzyny, w tym w szczególności działania 
prozdrowotne: ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka i rehabilitacja. Aby wzmocnić swoje działania 
na rzecz społeczności kościerskich seniorów Rada Seniorów będzie mogła po uzyskaniu zezwoleń 
uregulowanych w przepisach prawnych, otrzymywać dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje 
wg zasad określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzić zbiórki publiczne. Wszelkie działania 
podejmowane przez powołaną Radę Seniorów mają trzy główne cele: 1. Aktywizację seniorów 
kościerskich. 2. Budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych. 1. 3.Integrację 
kościerskich seniorów z cała społecznością Kościerzyny. 
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