
 

 

UCHWAŁA Nr 458/2018 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 16 maja 2018 r. 

 

 

w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Toruńskiego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.
1
), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.
2
) w 

związku z Rozdz. V §5 ust. 3 Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2018 przyjętym Uchwalą Rady Powiatu Toruńskiego XXXII/207/2017 z dnia 26 października 

2017 r. oraz art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1376 ze zm.
3
) 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w związku z Uchwałą Nr XXXIII/2016/2017 Rady 

Powiatu Toruńskiego z dnia 30 listopada 2017r. i przyjęciem Programu Rozwoju Powiatu 

Toruńskiego na lata 2017-2020 Zarząd Powiatu Toruńskiego  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W celu zapewnienia seniorom Powiatu Toruńskiego wpływu na decyzje dotyczące 

społeczności lokalnej i stworzenia reprezentacji środowiska osób starszych powołuje się Radę 

Seniorów Powiatu Toruńskiego, zwaną dalej Radą. 

 

§ 2. Rada jest organem opiniotwórczym, konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym w 

sprawach ważnych dla osób starszych. 

 

§ 3. Tryb wyboru członków Rady oraz zasady jej działania określa Statut, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Mirosław Graczyk 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 130. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650. 

3
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. 2017 poz. 1475. 



 

 

 

 

 

 

STATUT 

RADY SENIORÓW POWIATU TOTUŃSKIEGO 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Podstawą działania Rady Seniorów jest Uchwała Zarządu Powiatu Toruńskiego nr………. z 

dnia ……………2018r. 

2. Terenem działania jest obszar Powiatu Toruńskiego. 

Rozdział II 

Zakres i zasady działania 

§ 2 

Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji powiatowego środowiska osób starszych 

oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności Powiatu Toruńskiego, w szczególności 

poprzez: 

1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów, wzmacniania ich 

aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w 

wieku senioralnym; 

2) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz 

inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji; 

3) zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypowego postrzegania ich 

społecznej roli; 

4) współpracę z organami Powiatu Toruńskiego przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych 

problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku senioralnym; 

5) zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa powiatowego przedkładanych Radzie 

Seniorów przez Starostę Toruńskiego; 

6) formułowanie propozycji dotyczących krótko- i długoterminowych działań na rzecz osób w 

wieku senioralnym, w tym do ujęcia w powiatowych planach i programach dotyczących 

seniorów; 

7) określanie potrzeb i doradztwo w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia osób w wieku 

senioralnym, pomocy społecznej i usług opiekuńczych oraz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu; 

8) współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które zajmują się problemami 

seniorów; 

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

senioralnym; 

10) upowszechnianie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób w wieku 

senioralnym. 

 

 



 

Rozdział III 

Tryb wyboru 
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1. Rada Seniorów działa na zasadzie kadencyjności. 

2. Kadencja członków Rady Seniorów jest jednolita i trwa 5 lat, z zastrzeżeniem  §11 niniejszego 

statutu i kończy się 3 miesiące od daty wyboru nowej Rady Powiatu, 

3. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu rady. 
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1. W skład Rady Seniorów wchodzi 27 osób, przy czym wskazane jest, aby przynajmniej  2/3 składu 

Rady Seniorów tworzyły osoby, które ukończyły 60 rok życia. 

2. Członkowie Rady Seniorów są powoływani przez Zarząd Powiatu Toruńskiego spośród 

przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,  

w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących 

uniwersytet trzeciego wieku, przy czym: 

1) 9 osób do składu rady wskazuje Rada Powiatu Toruńskiego; 

2) 9 osób do składu rady wskazuje Zarząd Powiatu Toruńskiego; 

3) 9 osób do składu rady pochodzi z publicznego naboru, z uwzględnieniem zapisów zawartych  

w §5. 

3.Zarząd powiatu dokonuje wyboru Rady Seniorów kierując się zasadą równego przedstawicielstwa 

każdej gminy. 

4. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie. 
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l. Publiczny nabór, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 3), ogłaszany jest w co najmniej jednym dzienniku 

lokalnym oraz na stronie internetowej www.powiattorunski.pl 

2.W publicznym naborze mogą brać udział pełnoletni mieszkańcy Powiatu Toruńskiego. Kandydat do 

pracy w Radzie Seniorów może się zgłosić samodzielnie lub za pośrednictwem podmiotu 

działającego na rzecz osób starszych. Kandydaci zgłaszający się samodzielnie, którzy w dniu 

zgłoszenia nie ukończyli 60 roku życia, powinni wykazać poparcie co najmniej 2 osób, które 

ukończyły taki wiek. 

3.Czas na składanie ofert w naborze nie może być krótszy niż 21 dni kalendarzowych. 

4. Zgłoszenia będzie oceniać pod względem formalnym doraźna komisja, powołana przez Zarząd  w 

skład której wejdzie: dwóch przedstawicieli Zarządu, radni Rady Powiatu Toruńskiego po 1 

przedstawicielu każdego klubu, jeden przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego dla 

Powiatu Toruńskiego. Pracom doraźnej komisji będzie przewodniczyć przedstawiciel Zarządu. 

5. Pierwsze posiedzenie doraźnej komisji zwołuje osoba wskazana przez Zarząd zgodnie z §5 ust. 4, 

nie później niż 7 dni kalendarzowych po dacie zakończenia naboru. Zwołanie komisji odbywa się 

pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Komisja 

może pracować w minimum trzyosobowym składzie, z udziałem przewodniczącego. 

6.Komisja, po zbadaniu warunków formalnych, w tym czy kandydat jest pełnoletnim mieszkańcem 

Powiatu Toruńskiego oraz czy zgłoszenie zawiera zgodę kandydata na kandydowanie, ustali 

alfabetyczną listę kandydatów. W przypadku wątpliwości co do spełnienia warunków formalnych, 

Komisja może zwrócić się do kandydata o wyjaśnienie lub uzupełnienie zgłoszenia, wyznaczając 

odpowiedni termin na odpowiedź. 

7.Komisja zakończy swoje prace w ciągu czterech tygodni od daty pierwszego posiedzenia. 

8.Za pracę w doraźnej komisji nie otrzymuje się wynagrodzenia. 



9.Wynik pracy komisji, w postaci listy kandydatów, zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu 

Toruńskiego. 

10. Wyboru członków Rady Seniorów spośród osób pochodzących z publicznego naboru dokonuje 
Zarząd Powiatu  uwzględniając priorytet terytorialny.  

 

Rozdział IV 

Organy Rady Seniorów 

 

 6. 

 

l. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje Starosta Toruński, w ciągu 21 dni kalendarzowych 

od powołania jej składu, z zachowaniem wymogów zawartych w §6 ust. 3. 

2.Pierwszemu posiedzeniu Rady Seniorów przewodniczy najstarszy z jej członków obecny na 

posiedzeniu. 

3.Podczas pierwszego posiedzenia Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i 

Zastępcę Przewodniczącego, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co 

najmniej połowy składu rady. 

4. Do kompetencji Przewodniczącego Rady  Seniorów należy w szczególności: 

  

1) Reprezentowanie Rady na zewnątrz, 

2) Zwoływanie posiedzeń Rady oraz określanie terminów, miejsc i porządku obrad, 

3) przewodniczenie obradom, 

4) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady 

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

reprezentacji w Radzie Seniorów. 

5. Zastępca Przewodniczącego Rady posiada kompetencje Przewodniczącego Rady Seniorów w 

przypadku jego nieobecności. 
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1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek 9 członków Rady Seniorów, 

3) na wniosek Starosty. 

3.Zwołanie Rady Seniorów następuje w drodze pisemnego zaproszenia wysyłanego na adres 

zamieszkania członka rady, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zaproszenie zawiera 

określenie daty, godziny, miejsca posiedzenia oraz proponowany porządek obrad rady. 

Zawiadomienie można również wysłać na adres e-mail wskazany przez członka Rady Seniorów lub 

powiadomić w inny, wskazany przez członka Rady sposób 

4.Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

1) kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia;  

2) liczbę obecnych oraz nazwiska i imiona osób 

nieobecnych. 

3) porządek obrad; 

4) streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu;  

5) opinie oraz wnioski spisane w pełnym brzmieniu; 

6)  wyniki głosowania. 

5. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant. 

6.Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu. 



 

 

§ 8 

 

1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie opinii, stanowisk lub wniosków przyjętych 

zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady. 

2.W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

3.Głosowanie w sprawach omawianych przez Radę Seniorów jest jawne. Na wniosek każdego   

członka rady, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne. 

4.Na zaproszenie Przewodniczącego, w pracach Rady Seniorów mogą uczestniczyć inne osoby, 

niebędące jej członkami. Jeżeli udział takich osób miałby się wiązać z poniesieniem przez Powiat 

Toruński dodatkowych kosztów, decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Zarząd.  
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1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Seniorów następuje w przypadku:  

    1) zrzeczenia się członkostwa; 

    2) powołania nowego składu Rady Seniora po upływie kadencji poprzedniej Rady Seniorów; 

    3) śmierci członka Rady Seniorów; 

2. W przypadku 3 kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach Rada Seniorów 
może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zmianę członka Rady.  

3.  Zarząd Powiatu uzupełnia skład Rady Seniorów w trakcie kadencji, z zachowaniem zasad 

określonych w § 4. statutu. W przypadku uzupełniania składu w części pochodzącej z naboru 

publicznego, korzysta się z istniejącej listy powstałej w ramach przeprowadzonej procedury 

naboru, a w razie wyczerpania listy przeprowadza się ponowny nabór publiczny. 

 

§ 10 

Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady Seniorów zapewnia Starosta Toruński. 

Rozdział III 

 

Postanowienia końcowe 

§11. 

Pierwsza kadencja członków Rady Seniorów trwa 3 miesiące po upływie VI kadencji Rady Powiatu 

Toruńskiego. 

 


