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Bielsko-Biała, dnia 4 maja 2015 r. 

 

PS.8110.4.1.2015.AM 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały  
w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej. 

 
I. Przedmiotowe konsultacje ogłoszono w dniu 1 kwietnia 2015 r.  

Ogłoszenie w sprawie konsultacji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,  

w Magazynie Samorządowym „W BIELSKU-BIAŁEJ” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Miejskim w Bielsku-Białej. 

 

II. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia 

konsultacji.  
Ogłoszenie było dostępne do dnia 24 kwietnia 2015 r. 

 

III. W wyznaczonym terminie konsultacji zgłoszono następujące uwagi, opinie oraz wnioski: 
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Lp. Zgłaszający 
uwagi 

Zgłoszone uwagi Odpowiedź 

1 A.K. 1. §1 ust.2 winien otrzymać brzmienie:  
„ Rada ma charakter opiniodawczy – doradczy, konsultacyjny i inicjatywny.” 
 
 
 
 
 
 
2. do §2 należy dodać następujące punkty: 
„6) propagowanie kultury i edukacji w tej grupie społecznej, 
 7) inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym, podejmowanie 
działań na rzecz integracji seniorów z mieszkańcami, 
 8) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych, 
wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, 
 9) podejmowanie działań mających na celu wykorzystanie potencjału i czasu seniorów, 
10) działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych.” 
 
3.do §3 ust.2 należy dodać następujący punkt: 
„ – wskazane jest aby przynajmniej 40% składu Rady Seniorów tworzyły osoby związane 
z Klubami seniora.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z art. 5c ust. 3 ustawy  
o samorządzie gminnym gminna 
rada seniorów ma „charakter 
konsultacyjny, doradczy  
i inicjatywny” – uwaga 
nieuwzgledniona. 
 
 
Wszystkie proponowane zadania 
Rady Seniorów wpisują się w §2 
Statutu i tym samym nie ma 
potrzeby uszczegóławiania zadań 
– uwaga nieuwzgledniona. 
 
 
 
 
 
ustawa o samorządzie gminnym 
wskazuje na 
instytucje/organizacje, których 
przedstawiciele mogą wchodzić w 
skład Rady Seniorów. Tak więc 
osoby związane z Klubami seniora 
również mogą wchodzić w skład 
przedmiotowej Rady i brak jest 
podstaw do wyróżnienia właśnie 
tego podmiotu. - uwaga 
nieuwzględniona. 
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4. §5 ust.2 należy uzupełnić o następujące zapisy: 
„ b… lub wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego członka, 
d… w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na czterech posiedzeniach rady, po 
uprzednim poinformowania członka o zamiarze odwołania.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. § 9 ust. 1 należy zmienić oraz dodać punkty 3 i 4: 
„ §9. 1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie opinii, stanowisk. Decyzję 
wypracowane w toku posiedzenia rady, przyjmowane są w drodze uchwał, które stają się 
stanowiskiem Rady. 
3. Na wniosek każdego członka rady w sprawach szczególnych i osobowych 
Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne. 
4. W przypadku równej ilości liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego rady.” 
 
 
 

1. Pierwsza zgłoszona propozycja 
zmiany ujęta jest już w § 5  
ust. 2 pkt 1 – uwaga 
nieuwzględniona. 

2. Kadencja Rady trwa 4 lata,  
a spotkania organizowane są 
co najmniej raz na kwartał. 
Wobec czego nieobecność 
członka na czterech 
posiedzeniach podczas całej 
kadencji nie będzie miała 
znaczącego wpływu na 
działanie Rady. Jednocześnie 
należy nadmienić, że 
członkowie pełnią swoją 
funkcję społecznie, są 
zaangażowani w wiele działań 
m. in. na rzecz osób starszych, 
a także mogą być to osoby  
w wieku aktywności zawodowej 
- uwaga nieuwzględniona. 

 
 
1. W uchwale jest zapis, że Rada 

wyraża swoje stanowiska  
w formie uchwał. Przez 
„stanowiska” rozumie się także 
opinie, decyzje podejmowane 
przez Radę – uwaga 
nieuwzględniona 

2. Zasadą jest, że głosowanie 
odbywa się w sposób jawny co 
jest zgodne z konstytucyjną 
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6. dodaje się zapis: 
„ §10. Rada Seniorów przekłada Prezydentowi Miasta sprawozdanie roczne ze swojej 
działalności w terminie do 31 marca następnego roku.” 
 
 
 
7. dodaje się §11 
„§11. Pierwsza kadencja członków Rady seniorów trwa nie dłużej niż 3 miesiące przed 
upływem zakończenia VII kadencji Rady Miasta.” 
 

zasadą jawności życia 
publicznego i konstytucyjnym 
prawem do informacji – uwaga 
nieuwzględniona. 

3. Uwaga dotycząca 
decydującego głosu 
przewodniczącego Rady  
w przypadku równej liczy głosów 
jest uwzględniona. 

 
Przedkładanie sprawozdań  
z działalności Rady Seniorów jest 
uzasadnione, ale do Rady 
Miejskiej (organu, który utworzył 
Radę Seniorów) - uwaga 
uwzględniona. 
 
Kadencja Rady Seniorów trwa  
4 lata. Niezrozumiałe są przesłanki 
do skrócenia pierwszej kadencji 
Rady Seniorów - uwaga 
nieuwzględniona. 

 

Niniejszy protokół zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  

w Bielsku-Białej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej oraz w Magazynie Samorządowym „W BIELSKU-BIAŁEJ”. 

        

              ZASTĘPCA PREZYDENTA 

 

                  Waldemar Jędrusiński 
 


