UCHWALA NR VIl/2019
RADY MIASTA WTOCTAWEK
z dnia 3'l stycznia 2019 r.
zmieniaj4ca uchwalq w sprawie powolania Wloclawskiej Rady Senior6w i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c ust.2

i

ust.S, ustawy

z

dnia

8

marca 1990 r,

o

samozqdzie gminnym

(Dz. U.22018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500)

uchwala siq, co nastgpuje:
$ 1. W zalqczniku do uchwaly Nr Vl/1712015 Rady Miasta Woclawek z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie

i

powolania Woclawskiej Rady Senior6w nadania jej statutu zmienionej uchwal4 XXI/80/2016
Rady Miasta Woclawek z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz uchwalqXVV|/17712017 Rady Miasta Woclawek
z dnia 27 listopada 2017 r. (Dz. Uz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz. 116'1, z 2016 r. poz. 2281
orazz2017 r. poz. 5086) wprowadza sig nastgpujqce zmiany:

1)

w $ 1, ust.4 otzymuje bzmienie:

Kadencja Rady trwa 5lat, pzy czym koniec kadencji Rady nastgpuje z koicem kadencji
"4.
Rady Miasta Woclawek, z zastne2eniem ust. 5."

2) wS2wust.2;
a) pkt, 3 otzymuje bzmienie:
,,3) 6 os6b do skladu Rady wskazuj4 uniwerytety tzeciego wieku;"
b) pkt. 4 otzymuje bzmienie:
,,4) 2 osoby w sklad Rady wchodz4w wyniku pzeprowadzenia otwartego naboru."

$ 2. Wykonanie uchwaly powieza sig Prezydentowi Miasta Wloclawek.
$ 3. 1. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym

Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego,
2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci popzez ogloszenie w Biuletynie Informacji
Publicznei Uzedu Miasta Woclawek.

UZASADNIENIE

Rada Miasta Woclawek uchwalq Nr V111712015 Rady Miasta Woclawek z dnia 30 marca2015

powolala woclawskq Radg senior6w (wRS)

i nadala jej

r.

statut, Rada ma charakter konsultacyjny,

doradczy, inicjatywny oraz reprezentuje Srodowisko senioralne miasta Woclawek.

W trakcie I kadencji Wloclawskiej Rady Senior6w uchwalq nr XXI/80/2016 Rady

Miasta

Woclawek z dnia 23 czewca 2016 r, oraz uchwalq nr XY(VU17712017 Rady l\4iasta Woclawek z dnia
27 listopada 20'17 r. wprowadzone zostaly zmiany do statutu WRS regulujqce:

-

tryb wyboru czlonk6w onz

uzupelniania skladu Woclawskiej

Rady

Senior6w,

tryb postgpowania w zakresie organizacji i pzygotowywania dokument6w na obrady WRS,
zasady obowi4zujqce pzy wygaSniqciu i zzeczeniu sig mandatu pzez czlonka WRS,

Proponowane niniejszq uchwalq zmiany dotyczqczasu trwania kadencji WRS, jak rownie2 liczoy
czlonk6w Rady wchodzqcych w jej sklad ze wskazania pzez uniwersytety tzeciego wieku oraz w wyniku
przeprowadzen ja otwartego naboru.

Powy2sze wynika z wydluZenia kadencji rady gminy do 5 lat, o czym stanowi art. 16 ustawy

zdnia8marcalgg0r.osamozqdziegminnym (Dz.U.z2018r.poz,994zp62n,zm,), jakr6wnie2faktu
utwozenia kolejnego uniwersytetu tzeciego wieku dzialajqcego na terenie miasta woclawek
i

wcze6niejszych trudno5ci w uzupelnieniu skladu WRS z otwartego naboru.
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