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UCHWALA NR V/47/2015
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie powolania Prudnickiej Rady Seniorow i nadania jej Statutu
Na podstawie art. 5c ust 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co nastepuje:
§ 1. Powohije si? Prudnickq Rad? Seniorow.
§ 2. Prudnickiej Radzie Seniorow nadaje si? Statut okreslajjjcy tryb wyboru czionkow Rady i zasady jej
dzialania stanowi^cy zal^cznik do uchwaly.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Prudnika.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uprywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowyrn
Wojewodztwa Opolskiego.

Przewodniczacy, Rady
Miei

(isiiiski
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Zala.cznik do Uchwaty Nr V/47/2015
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Statut Prudnickiej Rady Seniorow
Rozdzial 1.
POSTANOW1EN1A OGOLNE
§ 1. Statut Prudnickiej Rady Seniorow, zwanej dalej ,,Rada", okresla tryb wyboru czlonkow Rady oraz
zasadyjej dzialania.
§ 2. Siedziba Rady jest miasto Prudnik.
§ 3. Zgodnie z art. 5c ust 3 ustawy o samorz^dzie gminnym Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy
i inicjatywny.
§ 4. Celem dzialania Rady jest zapewnienie reprezentacji interesow i potrzeb osob starszych wobec wladz
samorzcjdowych Gminy Prudnik.
Rozdzial 2.
TRYB WYBORU CZLONKOW RADY ORAZ ZASADY JEJ DZIALANIA
§ 5. 1, Kadencja Rady trwa cztery lata, licz^c od dnia wyboru jej czlonkow.
2. Czlonkowie Rady wybierani s^ na okres wspolnej kadencji.
§ 6. Wybory do Rady zarz^dza Burmistrz Prudnika na co najmniej 2 miesi^ce przed uplywem kadencji,
powoluj^c komisje^ wyborcza^ w skladzie od 3 do 5 osob oraz okreslaj^c szczegolowy tryb jej pracy
i wzory dokumentow zwiijzanych z wyborami.
§ 7. 1 Kandydatow na czlonkow Rady zglaszajcj podmioty dzialajcjce na rzecz osob starszych
w szczegolnosci organizacje pozarz£}dowe oraz podmioty prowadzcjce uniwersytety trzeciego wieku.
2. Kazdy z podmiotow wskazanych w ust. 1 ma prawo do zgloszenia jednego kandydata.
3. Zgloszenie kandydata powinno bye podpisane przez osoby posiadaj^ce prawo do reprezentowania
danego podmiotu oraz posiadac uzasadnienie zgloszonej kandydatury.
4. Do zgloszenia nalezy dol^czyc oswiadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do Rady .
§ 8. Na podstawie prawidlowo dokonanych zgloszen Rada Miejska w Prudniku w drodze uchwaly okresla
ilosc czlonkow Rady oraz wybiera jej sklad osobowy.
§ 9. 1 Pierwsze posiedzenie Rady zwoluje Burmistrz Prudnika .
2. Rada na pienvszym posiedzeniu w glosowaniu jawnym, bezwzgledna_ wiekszosciq glosow
w obecnosci co najmniej polowy skladu Rady wybiera ze swojego grona Przewodnicza_cego, Zastepce
Przewodnicz^cego oraz Sekretarza Rady.
3. Do czasu wyboru Przewodnicz^cego Rady pierwsze posiedzenie otwiera i prowadzi
najstarszy wiekiem cztonek Rady.
§ 10. 1. Do kompetencji Przewodnicz^cego Rady nalezy w szczegolnosci:
1) reprezentowanie Rady na zewnqtrz;
2) zwolywanie posiedzeh Rady oraz okreslenie terminow, miejsca i porzqdku obrad;
3) przewodniczenie obradom;
4) czuwanie nad terminowosciq i przebiegiem prac Rady;
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5) zapraszanie na posiedzenia Rady - - na wniosek
z zakresu roznych dziedzin;

Rady b^dz z wlasnej inicjatywy - - ekspertow

6) wykonywanie innych obowijjzkow wynikaj^cych z niniejszego Statutu.
2. W przypadku nieobecnosci Przewodniczqcego jego obowi^zki wykonuje Zast^pca Przewodniczcjcego.
3. Do kompetencji Sekretarza Rady nalezy w szczegolnosci:
1) sporz^dzanie protokolow z posiedzen Rady;
2) wykonywanie innych obowi^zkow zleconych przez Przewodnicz^cego Rady.
§ 11. 1. Czlonkowie Rady 53 obowi^zani czynnie uczestniczyc w posiedzeniach Rady.
2. Czlonkowie Rady wykonujij swoje obowitjzki osobiscie i nieodplatnie.
§ 12. Rada pracuje i podejmuje uchwaiy na posiedzeniach.
§ 13. 1. Posiedzenia Rady zwoiuje Przewodniczacy:
1) z wlasnej inicjatywy,
2) na wniosek 5 czlonkow Rady,
3) na wniosek Burmistrza Prudnika.
2. Posiedzenia Rady odbywaj^ sie co najmniej raz na pot roku.
3. Posiedzenia Rady s^ prawomocne jesli uczestniczy w nich co najmniej polowa skiadu czlonkow Rady.
4. Kazdy z czionkow Rady ma prawo wyrazic swoje zdanie w sprawach omawianych na posiedzeniu.
§14. l . Z kazdego posiedzenia Rady sporzaxiza sie protokol, ktory podpisuje Przewodniczqcy Rady
i Sekretarz.
2. Dokumentacja z posiedzen Rady przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Urzedu Miejskiego.
§ 15. 1. Opinie, stanowiska, wnioski i inne rozstrzygniecia Rady podejmowane s^ w drodze uchwat.
2. Uchwaiy Rady zapadajq zwyktq wiekszosci^ gtosow w obecnosci co najmniej potowy sktadu czlonkow
Rady, w glosowaniu jawnym, z zastrzezeniem § 9 ust 2 Statutu.
§ 16. Rada moze tworzyc komisje tematyczne sposrod swoich czlonkow i ekspertow.
§ 17. Rada Miejska w Prudniku odwoluje czlonka Rady przed uplywem kadencji:
1) na wniosek tego czlonka,
2) na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego czlonka.
§ 18. W przypadku wystapienia przestanek okreslonych w § 17 Statutu, uzupetnienie skiadu Rady nastepuje
w trybie § 7 i § 8 Statutu.
Rozdzial 3.
POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 19. Obsluge technicznq Rady zapewnia Wydzial Organizacyjny Urzedu Miejskiego.
§ 20. Zmiany Statutu dokonuje sie w trybie wlasciwym dla jego nadania.
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