
Projekt

z dnia  .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) - Rada Miasta Opola uchwala, co 
następuje:
§ 1. W Statucie Rady Seniorów Miasta Opola stanowiącym załącznik do uchwały
nr LV/820/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia Rady 
Seniorów Miasta Opola zmienionej uchwałą nr XXXVI/692/16 Rady Miasta Opola z dnia
29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
,,1. Rada składa się maksymalnie z 15 członków, delegowanych przez:
1) organizacje pozarządowe, instytucje - działające na rzecz seniorów, mające swoje 
siedziby na terenie miasta Opola;
2) rady domów dziennego i całodobowego pobytu miasta Opola;
3) rady dzielnic miasta Opola;
4) Prezydenta Miasta Opola.

2. Wskazanie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Opola, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.
3. Członków Rady wybiera spośród kandydatów zgłoszonych  przez podmioty wymienione

w ust. 1 Prezydent Miasta Opola.”.
2) § 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
,,1. Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru Rady Miasta Opola.

2. Wybór członków Rady powinien nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia
kadencji Rady Miasta Opola.
3. Członek Rady może zostać odwołany w trakcie kadencji w przypadku złożenia
rezygnacji z pracy w Radzie lub cofnięcia rekomendacji przez podmiot, który go do
Rady delegował.
4. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie oraz nieodpłatnie.”.

3) § 12 Statutu otrzymuje brzmienie:
,,Obsługę techniczną i merytoryczną Rady zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Opolu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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         załącznik  

               do uchwały nr……………… 
                   Rady Miasta Opola  

                                                       z dnia…………………………. 

 
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Miasta Opola 

 
I. Dane Kandydata 
  

Imię i nazwisko:   
 

 

Data urodzenia:  
 

 

Wykształcenie: 
 

 

 
 Adres i dane kontaktowe kandydata: 
 

Adres do korespondencji  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

II. Dane podmiotu zgłaszającego kandydata 

Lp. Dane 

1. Nazwa podmiotu  

2. Forma prawna  

3. Nr KRS  

4. Adres podmiotu  

5. Nr telefonu  

6. Adres e-mail  

7 imię i nazwisko oraz 
pełniona funkcja 
osoby zgłaszającej 
kandydata  

 

 
Opis dotychczasowej działalności kandydata, w tym funkcja pełniona w instytucji/organizacji 
(jako członek, wolontariusz, współpracownik podmiotu): 
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

............................................                      ....................................................................  
 (miejscowość, data)                                                                          (podpis)       
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III. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie/pełnienie funkcji 
członka Rady 
 
 
 
 

 
Ja niżej podpisany(a) 

............................................................................................................................ 

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz pełnienie funkcji członka Rady 

Seniorów Miasta Opola. Jednocześnie oświadczam, że dane zawarte w niniejszym 

formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 
 
 
 
 
 

       
…..........................           …………......................    

       (miejscowość, data)            (czytelny podpis kandydata) 
 
 
 
 
 
 
 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym do 

celów związanych z naborem kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Opola jak również w celu  

pełnienia funkcji członka  Rady Seniorów Miasta Opola, zgodnie z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ….....................................                     .................................................... 
        (miejscowość, data)     (czytelny podpis kandydata) 
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Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów
Miasta Opola

W związku z art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym istnieje
możliwość tworzenia gminnej rady seniorów. Sprzyjając solidarności międzypokoleniowej
oraz chcąc tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, w dniu
27 lutego 2014 r. Rada Miasta Opola przyjęła uchwałę nr LV/820/14 w sprawie utworzenia
Rady Seniorów Miasta Opola zmienioną uchwałą nr XXXVI/692/16 Rady Miasta Opola
z dnia 29 grudnia 2016r., której głównym celem jest integracja, wspieranie i reprezentowanie
środowiska osób starszych.

W związku z zakończeniem II kadencji Rady Seniorów Miasta Opola oraz
koniecznością powołania III kadencji Rady, Statut Rady Seniorów Miasta Opola stanowiący
załącznik do uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Opola wymaga
doprecyzowania w następujących obszarach tj.

1.rozszerzony został katalog podmiotów mogących wskazywać kandydatów na członków
Rady Seniorów Miasta Opola o instytucje działające na rzecz seniorów, rady dzielnic miasta
Opola;

2.wprowadzony został formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Miasta
Opola wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pełnienie
funkcji członka Rady Seniorów Miasta Opola, który stanowi załącznik do uchwały;

3.zmieniony został okres trwania kadencji Rady Seniorów Miasta Opola z 4 na 5 lat
adekwatnie do wydłużenia kadencji rady gminny oraz kadencji Prezydenta (zgodnie
z art. 16 oraz art. 26  ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym).

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Id: FD66DE33-4E37-4680-ABC3-8B3211EABFD1. Projekt Strona 1

Druk nr 24




