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STATUT GMINNEJ RADY SENIORÓW W LANCKORONIE 
 
 

I. Postanowienia ogólne  
 

§ 1. 
1. Gminna Rada Seniorów działa na podstawie art. 5c. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym i niniejszego Statutu.  
2. Statut określa tryb wyboru członków oraz zasady działania Gminnej Rady Seniorów w 

Lanckoronie.  
3. Osoba starsza – to osoba w rozumieniu art.4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o osobach 

starszych (tj. osoba, która ukończyła 60 rok życia).  
4. Zadaniem Gminnej Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów seniorów wobec organów 

samorządu Gminy Lanckorona. 
5. Gminna Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny oraz sprzyja 

solidarności międzypokoleniowej i tworzenie warunków do pobudzania aktywności 
obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.  

 
§ 2. 

1. Gminna Rada Seniorów działa na terenie Gminy Lanckorona. 
2. Gminna Rada Seniorów składa się z 11 osób, które zamieszkują na terenie gminy Lanckorona 
3. Kadencja Gminnej Rady Seniorów trwa 2 lata licząc od dnia wyboru jej członków w skład rady.  
4. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani 

wynagrodzenia. 
5. Członek Rady ma prawo i obowiązek czynnie uczestniczyć w pracach Rady.   
6. Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona lub 

innym wyznaczonym przez jej przewodniczącego miejscu. 
7. Informacje o działalności Gminnej Rady Seniorów zamieszczane są na stronie internetowej 

www.lanckorona.pl w zakładce „Gminna Rada Seniorów”.  
 

 
 
II. Tryb wyboru członków Rady Seniorów  
 

§ 3. 
1. Członkowie Rady Seniorów wybierani są spośród osób zgłoszonych przez przedstawicieli 

podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. Prawo 
zgłoszenia kandydata do Rady ma także grupa 10 przedstawicieli osób starszych, posiadających 
bierne prawo wyborcze do Rady.  

2. Kandydatami na członków Gminnej Rady Seniorów  mogą być osoby starsze oraz  

przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych.  Kandydaci  muszą 

zamieszkiwać na terenie gminy Lanckorona.* 

3. Wybory na pierwszą kadencję Rady przeprowadza się w terminie określonym przez Wójta 
przypadającym najpóźniej w ciągu 40 dni od dnia wejścia w życie uchwały Rady Gminy o 
powołaniu Gminnej Rady Seniorów.  
 

http://www.lanckorona.pl/


 
§ 4. 

1. Wójt ogłasza nabór kandydatów do Rady oraz określa wzór formularza zgłoszeniowego a także 
wskazuje termin zgłaszania kandydatów do Rady. Informacje podaje się do publicznej 
wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie www.lanckorona.pl, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Lanckorona oraz na tablicach ogłoszeń.  

2. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie przez uprawniony podmiot Formularza 
zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Wójt Gminy 
Lanckorona.  

3. Zgłoszenia kandydatów do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Wójta.  
4. Zgłoszenia złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie podlegają rozpatrzeniu.  

 
§ 5. 

1. W przypadku zgłoszenia równej liczby kandydatów, jak wskazana w § 2 ust. 2 – Wójt powołuje 
ich na członków Rady.  

2. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż wskazana w § 2 ust. 2, członkowie Rady 
wybierani są w głosowaniu tajnym, na Walnym Zebraniu zwołanym przez Wójta, w 
wyznaczonym przez niego miejscu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia 
przyjmowania zgłoszeń kandydatów.  

3. Informacje o kandydatach zawarte w zgłoszeniu będą publikowane na stronie 
www.lanckorona.pl najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym przez Wójta terminem Walnego 
Zebrania oraz udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Lanckorona.   

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wójt powołuje Komisję Wyborczą w składzie 5 osób. 
5. Członkiem Komisji nie może być osoba będąca kandydatem do Rady.  
6. Uczestnikami Walnego Zebrania są osoby zgłoszone na kandydatów do Rady – zgodnie z 

formularzem zgłoszeniowym.  
7. Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów do Rady.  
8. Podczas Walnego Zebrania każdy uprawniony uczestnik, może oddać ważny głos na nie więcej 

niż 11 kandydatów do Rady.  
9. Głos oddaje się na karcie do głosowania przygotowanej zgodnie z wzorem określonym przez 

Wójta.  
10. Głos oddaje się poprzez wrzucenie karty do głosowania do specjalnie przygotowanej, 

zabezpieczonej i opieczętowanej urny wyborczej. 
11. Głosujący jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w głosowaniu poprzez złożenie podpisu 

na liście głosujących. 
12. Wyniki głosowania ogłasza Komisja Wyborcza.  
13. Do Rady wybranych zostaje 11 kandydatów, którzy otrzymali w głosowaniu największa liczbę 

głosów.  
14. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tą sama ilość głosów, Komisja 

Wyborcza przeprowadza dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.  
15. Komisja Wyborcza sporządza protokół z przebiegu wyborów i liczenia głosów, który wraz z 

kartami do głosowania stanowi dokumentację potwierdzającą ważność wyborów.  
16. Komisja Wyborcza przekazuje protokół z wynikami wyborów, kartami do głosowania i listą 

głosujących Wójtowi, najpóźniej do 3 dni od daty wyborów.  
17. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów 

oraz informację o tym, którzy kandydaci weszli w skład Rady, Wójt ogłasza na portalu 
www.lanckorona.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lanckorona najpóźniej do 3 dni 
od daty otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 21.  

18. Skład osobowy Rady ogłasza Wójt w drodze Zarządzenia.  
19. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów jak wskazana w § 2 ust. 2 – Wójt 

wyznacza dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów. Do zgłoszenia mają zastosowanie 
postanowienia § 4.   

http://www.lanckorona.pl/
http://www.lanckorona.pl/
http://www.lanckorona.pl/


 
 
III. Organizacja i tryb działania Rady  

§ 6. 
1. Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady zwołuje i prowadzi Wójt lub osoba przez niego 

upoważniona, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów. 
2. Gminna Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu, 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.  

3. Rada może zdecydować o przeprowadzeniu wyborów, o których mowa w ust. 2, w głosowaniu 
tajnym.  

4. Odwołanie Przewodniczącego Rady Seniorów z pełnienia funkcji następuje w trybie 
określonym dla jego powołania, na jego wniosek lub na wniosek 4 członków Rady.  

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza.   
 

§ 7. 
1. Przewodniczący Rady Seniorów reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje pracami Rady, a w 

szczególności: 
1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad, 
2) zwołuje posiedzenia, 
3) prowadzi obrady. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.  
 

§ 8. 
1. Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z planem pracy, uchwalonym przez Radę, jednak nie 

rzadziej niż raz na kwartał.  
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów.  
3. Na pisemny wniosek, co najmniej 5 członków Rady, zawierający propozycję porządku obrad, 

Przewodniczący Gminnej rady seniorów obowiązany jest zwołać posiedzenie w ciągu 14 dni od 
złożenia wniosku.     

4. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady o terminie, miejscu i porządku obrad Rady 
nie później niż na 4 dni przed planowanym terminem jego zwołania – za pomocą poczty 
tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.  

5. O terminie, miejscu i porządku obrad przewodniczący Rady informuje Radę Gminy i Wójta.  
6. Posiedzenia Rady są jawne i ogólnodostępne.  
7. Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów są prawomocne, gdy uczestniczy w niej, co najmniej 

połowa liczby członków Gminnej Rady Seniorów. W przypadku braku połowy liczby członków 
Gminnej Rady Seniorów posiedzenie nie odbywa się.  

8. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów 
przedstawia porządek obrad.  

9. Porządek obrad powinien przewidywać, jako punkty stałe: 
1) przedstawienie porządku obrad, 
2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
3) wnioski członków Gminnej Rady Seniorów.  

10. Wniosek o zmianę porządku obrad może zgłosić każdy członek Rady na początku obrad. Zmiana 
porządku obrad podlega głosowaniu w trybie określonym w § 9 ust. 3.  

 
§ 9. 

1. Gminna Rada Seniorów ma prawo kierować wnioski do Rady Gminy Lanckorona oraz Wójta 
Gminy Lanckorona, szczególnie w sprawach dotyczących seniorów.  

2. Gminna Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. 



3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy składu 
Rady, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 niniejszego statutu.   

4. Uchwały Gminnej Rady Seniorów otrzymuje Wójt Gminy Lanckorona oraz Rada Gminy 
Lanckorona.  

5. Z każdego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów sporządza się protokół stanowiący urzędowy 
zapis przebiegu obrad, podejmowanych uchwał i wniosków. Do protokołu dołącza się listę 
obecności. Protokół sporządza Sekretarz Gminnej Rady Seniorów lub w razie jego 
nieobecności, inna wyznaczona przez Przewodniczącego osoba w terminie 14 dni od daty 
posiedzenia. Protokół podpisuje Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów oraz osoba 
sporządzająca protokół.  

6. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek, uważa się za przyjęty na 
następnym posiedzeniu.   
 

§ 10.  
1. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji: 

1) z powodu rezygnacji członka Rady, 
2) w razie śmierci członka Rady.  

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Rada podejmuje uchwałę o wygaśnięciu mandatu członka 
Rady i uzupełnia swój skład powołując osobę, która otrzymała największą liczbę głosów w 
ostatnich wyborach. W przypadkach, jeżeli dwie lub więcej osób uzyskało ta sama liczbę 
głosów przeprowadza się losowanie.  

3. Jeżeli Rada została powołana zgodnie z § 5 ust. 1 – przeprowadza się wybory uzupełniające z 
zastosowaniem odpowiednio postanowień § 5 niniejszego statutu.  

4. Po uzupełnieniu składu Rady Wójt w drodze zarządzenia ogłasza jej skład na okres do końca 
kadencji.  

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 
miesięcy przed zakończeniem kadencji Rady.  

 
 

IV. Postanowienia końcowe  
§ 11. 

Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.  
 

 
         

 

       Przewodniczący Rady Gminy Lanckorona 

        /-/ Ryszard Frączek  


