
UCHWAŁA NR IX/112/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 t.j.) Rada Miasta Kołobrzeg 
uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Seniorów Miasta Kołobrzeg.
§ 2. Nadaje się Statut Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak
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Załącznik do uchwały Nr IX/112/19
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 maja 2019 r.

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA KOŁOBRZEG

§ 1. 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) Kołobrzegu - rozumie się przez to Gminę Miasto Kołobrzeg;
2) Mieszkańcu - rozumie się przez to osobę zamieszkującą na terenie Kołobrzegu;
3) Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Kołobrzeg;
4) Radzie - rozumie się przez to Radę Seniorów Miasta Kołobrzeg;
5) Radzie Miasta - rozumie się przez to Radę Miasta Kołobrzeg;
6) Regulaminie – rozumie się Regulamin Rady Seniorów;
7) Seniorze - rozumie się przez to mieszkańca Kołobrzegu, który ma ukończone 60 lat;
8) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506).
2. Cel powołania, organizację  i zasady funkcjonowania Rady określa niniejszy Statut.
3. Obszarem działania Rady jest Kołobrzeg.
4. Kadencja Rady trwa dwa lata licząc od daty pierwszego posiedzenia.
5. W skład Rady wchodzi 21 członków.
6. Siedzibą Rady jest Centrum Spraw Społecznych w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15A.
7. Obsługę administracyjną i biurową niezbędną do funkcjonowania Rady zapewnia 

Prezydent.
§ 2. Rada jest zespołem posiadającym kompetencje i wykonującym zadania wynikające 

z ustawy.
§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent. Pierwsze posiedzenie do czasu 

wybrania Przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady obecny na 
sesji.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady członkowie Rady składają ślubowanie o treści: 
„Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać 
zgodnie z prawem oraz interesem mieszkańców, dla dobra i pomyślności środowiska 
seniorów oraz Miasta Kołobrzeg”. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu 
roty przez prowadzącego posiedzenie wywołani kolejno członkowie powstają i wypowiadają 
słowo: „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg”.

3. Członkowie Rady, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 2, składają 
ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Rady, na którym są obecni, przed osobą prowadzącą 
obrady.

4. Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 
głosów, w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Rady, przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego. Z wyborów sporządza się protokół.

5. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 
wiceprzewodniczący.

6. Do zadań przewodniczącego Rady należy:
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1) reprezentowanie Rady i kierowanie jej pracami;
2) ustalanie terminu i zwoływanie posiedzeń oraz proponowanie porządku obrad;
3) prowadzenie posiedzeń;
4) przeprowadzanie głosowań uchwał w sprawach podejmowanych na posiedzeniach oraz 

w trybie obiegowym, w tym ogłaszania ich wyników.
7. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań 

wiceprzewodniczącego.
8. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady chyba, że Statut stanowi 
inaczej.

9. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego następuje na pisemny, 
wniosek zawierający uzasadnienie zgłoszony przez co najmniej 7 członków Rady.

10. Rada obraduje na posiedzeniach, zwoływanych w zależności od potrzeb, nie rzadziej 
niż raz na 3 miesiące. W sprawach pilnych dopuszcza się przyjmowanie stanowisk Rady 
w trybie obiegowym.

11. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście, przedstawiciele Rady 
Miasta oraz Prezydenta.

12. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który podpisuje prowadzący obrady 
Rady.

13. W odniesieniu do rozstrzygnięć Rady przyjmowanych w trybie obiegowym 
ust. 12 stosuje się odpowiednio.

§ 4. 1. Rada składa się z przedstawicieli osób i przedstawicieli podmiotów wskazanych 
w Ustawie. Udział w Radzie ma charakter społeczny.

2. Członków Rady wybiera Prezydent na podstawie:
1) zgłoszeń dokonanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych w Kołobrzegu;
2) wyboru spośród zgłoszeń dokonanych przez Mieszkańców.

3. Przyjmowanie zgłoszenia do Rady zarządza Prezydent w terminie 60 dni przed 
upływem kadencji Rady. Pierwszego ogłoszenia o możliwości dokonywania zgłoszeń do 
Rady dokonuje Prezydent w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszego Statutu. Termin 
na zgłaszanie kandydatur nie może być krótszy niż 14 dni. Zgłoszenia składa się w miejscu 
i terminie wskazanym w zarządzeniu Prezydenta.

4. Ustala się, że w Radzie może zasiadać nie więcej niż 15 przedstawicieli podmiotów, 
o których mowa w ust. 1. Jeden podmiot może być reprezentowany przez jedną osobę, 
jedna osoba może reprezentować jeden podmiot. Jeśli liczba zgłoszeń będzie większa od 
maksymalnej liczby przedstawicieli podmiotów to wyboru spośród zgłoszeń dokonuje 
Prezydent. Zgłoszenia przez podmiot, o których mowa w art. 5c ust. 4 Ustawy dokonuje się 
na formularzu zawierającym następujące dane:
1) oznaczenie rodzaju zgłoszenia;
2) dane dotyczące podmiotu zgłaszającego tj. pełną nazwę, adres siedziby, numer 

w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu;
4) dane dotyczące kandydata tj. imię i nazwisko, datę urodzenia kandydata, adres do 

korespondencji, dane kontaktowe zawierające numer telefonu i adres e-mail;
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na:
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a) kandydowanie do Rady,
b) przetwarzanie przez Gminę Miasto Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy 

Ratuszowej 13 danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia kandydata do Rady 
Seniorów Miasta Kołobrzeg,

6) datę i podpis kandydata.
5. Ustala się, że w Radzie może zasiadać nie mniej niż 6 przedstawicieli osób starszych 

wybranych na zasadach określonych w niniejszym Statucie. Osoba ta nie może być 
przedstawicielem podmiotu, o którym mowa w ust. 1.

6. Wybór przedstawicieli osób starszych odbywa się na następujących zasadach:
1) zgłoszenia dokonuje kandydat do Rady;
2) zgłoszenie musi poprzeć co najmniej 15 Mieszkańców;
3) zgłoszenia dokonuje się na formularzu zawierającym następujące dane:

a) oznaczenie rodzaju zgłoszenia (Karta zgłoszenia kandydata do Rady Seniorów Miasta 
Kołobrzeg. Zgłoszenie dokonywane przez kandydata z poparciem minimum 
15 mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg),

b) dane dotyczące kandydata tj. imię i nazwisko, datę urodzenia kandydata, adres do 
korespondencji, dane kontaktowe zawierające numer telefonu i adres e-mail datę 
urodzenia kandydata,

c) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na:
- kandydowanie do Rady,
- przetwarzanie przez Gminę Miasto Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy 
Ratuszowej 13 danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia 
kandydata do Rady Seniorów Miasta Kołobrzeg,

d) datę i podpis kandydata;
4) Prezydent niezwłocznie dokonuje wyboru spośród kandydatów posiadających poparcie 

Mieszkańców. Osoby, które nie uzyskały wystarczającej liczby głosów i nie zostały 
wybrane do Rady wpisuje się na listę rezerwową. Kolejność na liście rezerwowej jest 
ustalana na podstawie liczby głosów oddanych na kandydata. W przypadku równej liczby 
głosów o kolejności decyduje losowanie.
7. Prezydent określa skład osobowy Rady i miejsca na liście rezerwowej.
§ 5. 1. Mandat członka Rady wygasa wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie;
2) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady;
4) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków członka Rady;
5) śmierci członka Rady.

2. Zarządzenie w sprawie wygaśnięcia członkostwa wydaje Prezydent.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w skład Rady wchodzi kolejna osoba 

z listy rezerwowej.
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