
UCHWAŁA VII/56/2015
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE

z dnia 5 marca 2015 r.

w sprawie powołania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5 c ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, powołuje się 
Tarnowską Radę Seniorów.

§ 2. Głównym celem Tarnowskiej Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów seniorów wobec 
organów Gminy Miasta Tarnowa.

§ 3. Zasady działania Tarnowskiej Rady Seniorów oraz tryb wyboru jej członków określa Statut, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tarnowie

Kazimierz Koprowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 
379 i 1072.
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Załącznik  

do uchwały Nr VII/56/2015  

Rady Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 5 marca 2015 r. 

 

 

STATUT TARNOWSKIEJ RADY SENIORÓW 

 

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 

1. W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej,  

w tym w szczególności pokolenia seniorów, powołuje się Tarnowską Radę Seniorów. 

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

1) Radzie - należy przez to rozumieć Tarnowską Radę Seniorów, 

2) seniorze - należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 60 lat życia  

i zamieszkuje na terenie Tarnowa, 

3) podmiotach działających na rzecz seniorów - należy przez to rozumieć 

podmioty mające siedzibę na terenie Tarnowa, prowadzące Uniwersytety 

Trzeciego Wieku, kluby seniora oraz inne organizacje pozarządowe, których 

zadaniem statutowym jest działalność na rzecz seniorów. 

3. Niniejszy Statut, zwany dalej „Statutem” określa cele i zadania Rady, tryb wyboru Rady 

oraz organizację i tryb jej działania. 
 

§ 2. 

Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów 

Gminy Miasta Tarnowa, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących 

seniorów, w szczególności: 

1) wspierania różnych form aktywności seniorów, 

2) twórczego wykorzystania doświadczenia i potencjału seniorów, 

3) budowania więzi międzypokoleniowych, 

4) profilaktyki i promocji zdrowia seniorów, 

5) przełamywania stereotypów na temat stylu życia i potrzeb seniorów - budowanie 

wizerunku seniora aktywnego, twórczego, z pasją, 

6) wspierania i upowszechniania różnorodnych inicjatyw realizowanych na rzecz 

seniorów, 

7) zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów, 

8) rozwoju na rzecz seniorów różnych form wypoczynku, dostępu do edukacji, kultury, 

sportu. 

 

Rozdział II. 

Cel i zadania Rady 

 

§ 3. 

1. Głównym celem działania Rady jest integracja i wspieranie tarnowskich seniorów oraz 

reprezentowanie interesów i potrzeb tej grupy mieszkańców Tarnowa.  

2. Do zadań Rady należy, w szczególności: 

1) współpraca z organami Gminy Miasta Tarnowa w realizacji zadań w obszarach 

określonych w § 2 Statutu, 
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2) prezentowanie inicjatyw w zakresie integracji społecznej seniorów oraz zaspokajania 

potrzeb tej grupy osób, 

3) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów 

na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu  

i edukacji, 

4) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących środowiska 

senioralnego, 

5) informowanie społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz 

środowiska seniorów, 

6) monitorowanie potrzeb tarnowskich seniorów, 

7) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie 

krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów, 

8) opiniowanie dokumentów programowych oraz strategicznych Gminy Miasta Tarnowa, 

w szczególności Strategii Rozwoju Miasta Tarnowa, Strategii Integracji  

i Rozwiązywania Problemów Miasta Tarnowa, budżetu obywatelskiego, budżetu 

Gminy Miasta Tarnowa oraz Programu Współpracy Gminy Miasta Tarnowa  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

9) rozpoznawanie potrzeb, wyrażanie opinii i doradzanie w zakresie zabezpieczenia 

społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych 

dedykowanych seniorom, 

10) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw seniorów, 

11) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku 

senioralnym, 

12) upowszechnianie informacji o podejmowanych w Tarnowie działaniach na rzecz 

seniorów, 

13) współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi, działającymi na terenie 

Tarnowa oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju, 

14) budowanie pozytywnego wizerunku seniorów. 

 

Rozdział III. 

Tryb wyboru i powoływania członków Rady 

 

§ 4. 

1. W skład Rady wchodzi 12 członków, w tym: 

1) 8 seniorów wybranych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz 

seniorów a także przez przedstawicieli rad osiedli,  

2) 2 radnych Rady Miejskiej w Tarnowie wybranych przez tę Radę, 

3) 2 członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Tarnowa. 

2. Kandydatem na członka Rady, o którym mowa w ust.1 pkt 1 może być: 

1) senior zgłoszony przez podmioty działające na rzecz seniorów, 

2) senior, który uzyska poparcie co najmniej 30 mieszkańców Gminy Miasta 

Tarnowa, 

3) przedstawiciele rad osiedli działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa. 

3. Każdy podmiot działający na rzecz seniorów może zgłosić swojego przedstawiciela lub 

przedstawicieli do Rady spośród swoich członków lub innych mieszkańców Tarnowa 

według następujących zasad: 

1) podmiot, który realizują cele statutowe na rzecz seniorów, posiadający mniej niż 

50 członków może zgłosić jednego kandydata, 

2) podmiot, który realizuje cele statutowe na rzecz seniorów, posiadający 50 lub 

więcej członków może zgłosić dwóch kandydatów. 
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4. Kandydatem na członka Rady może być każdy senior, który uzyska w formie pisemnej 

poparcie co najmniej 30 osób, przy czym każda osoba zgłaszająca kandydata może 

udzielić poparcia wyłącznie jednemu kandydatowi. 

5. Rady Osiedla działające na terenie Gminy Miasta Tarnowa zgłaszają kandydatów do 

Rady w trybie określonym w Statutach Osiedli.  

 

§ 5. 

1. Nabór na członków Rady odbywa się w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnowa  

o naborze kandydatów na członków Rady. W zarządzeniu tym określony zostaje wzór 

formularza zgłoszeniowego oraz termin zgłaszania członków Rady.  

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa. 

 

§ 6. 

1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady następuje poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego. 

2. Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej przeprowadzanej przez Prezydenta Miasta 

Tarnowa. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności zgłoszenia. 

3. Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 

4. Prezydent Miasta Tarnowa wzywa do usunięcia stwierdzonych w zgłoszeniu braków  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nie usunięcia braków  

w terminie zgłoszenie podlega odrzuceniu.  

5. Na zebraniu wyborczym spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów, o których mowa 

w § 4 ust. 2 Statutu wybieranych jest 8 członków w drodze głosowania tajnego. 

6.  Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę 

ważnie oddanych głosów.  

7. Na zebranie wyborcze, o którym mowa w ust. 5 Prezydent Miasta Tarnowa zaprasza po 

jednej osobie wskazanej przez: 

1) każdy podmiot działający na rzecz seniorów, 

2)  Rady Osiedli działające na terenie Gminy Miasta Tarnowa. 

8. Podmioty działające na rzecz seniorów oraz Rady Osiedli wyznaczają swoich 

przedstawicieli na zebranie wyborcze zgodnie z zasadami obowiązującymi w statutach 

tych podmiotów i Osiedli. 

 

§ 7. 

Skład osobowy Rady powoływany jest uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie.  

 

Rozdział IV. 

Organizacja i tryb działania Rady 

 

§ 8. 

1. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

2. Po upływie kadencji członkowie Rady pełnią swoje obowiązki do czasu powołania jej 

nowego składu. 

3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.  

4. W posiedzeniach Rady biorą udział z głosem doradczym zaproszeni goście. 

§ 9. 

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Prezydent Miasta Tarnowa, nie później niż 

w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie powołania członków 

Rady. 

2. Porządek pierwszego posiedzenia ustala Prezydent Miasta Tarnowa.  
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3. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

5. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz i kieruje jej pracami, a w szczególności: 

1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad, 

2) zwołuje posiedzenia Rady, 

3) koordynuje pracami Rady, 

4) prowadzi obrady Rady, 

5) zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie 

mają w Radzie reprezentacji. 

6. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady lub wystąpienia innej przeszkody  

w sprawowaniu funkcji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.  

W sytuacji, gdy przeszkody te dotyczą równocześnie Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego Rady, zadania Przewodniczącego wykonuje Sekretarz Rady. 

7. Do zadań Sekretarza Rady należy: 

1) przygotowywanie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady materiałów na 

posiedzenie, 

2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Rady. 

8. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady następuje  

w trybie określonym dla ich powołania, na wniosek co najmniej sześciu członków Rady. 

 

§ 10. 

1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 

sześciu członków Rady lub na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa.  

3. O terminach posiedzeń oraz porządku obrad Rady, członkowie zawiadamiani są co 

najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Termin ten może być w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach krótszy. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 może odbywać się w formie pisemnej, 

telefonicznej lub elektronicznej. 

 

§ 11. 

1. Rada wyraża swe stanowisko w formie uchwał rozstrzygających o sprawach należących 

do jej kompetencji. 

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  

w obecności co najmniej połowy składu Rady, z wyjątkami określonymi w Statucie. 

 

 

Rozdział V. 

Postanowienia końcowe 

§ 12. 

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia wyznaczona przez Prezydenta Miasta 

Tarnowa jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Tarnowa. 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

Miejskiej w Tarnowie 

 

Kazimierz Koprowski 
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