UCHWAŁA NR LIV/250/VII/2017
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
z dnia 23 października 2017 r.
w sprawie zmian do Statutu Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.
Na podstawie § 29a ust. 4 uchwały Nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5172.),
uchwala się, co następuje:

§1
W załączniku do uchwały Nr LII/240/VII/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie powołania Rady
Seniorów Osiedla Krzyżowniki - Smochowice oraz nadania jej statutu, określającego tryb wyboru jej
członków i zasady działania wprowadza się następujące zmiany:
1) w §5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Skład osobowy Rady Seniorów powoływany jest na okres
kadencji Rady”;
b) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „Przedstawicielami osób starszych są osoby, które ukończyły
60 rok życia i stale zamieszkują na terenie Osiedla.”;
c) dodaje się ust. 5b w brzmieniu: „Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób
starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów
prowadzących uniwersytety trzeciego wieku muszą stale zamieszkiwać na terenie Osiedla.”;
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Osoby będące wybierane przez przedstawicieli organizacji
pozarządowych, które działają na rzecz środowiska osób starszych, a także klubów seniora i
uniwersytetów trzeciego wieku, wybierane są na spotkaniu organizacji pozarządowych, które
działają na rzecz środowiska osób starszych, a także klubami seniora i uniwersytetami
trzeciego wieku, według wcześniejszego zgłoszenia określonego w ust. 9-11. Spotkanie
organizuje Przewodniczący Zarządu.”;
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący Zarządu ogłasza informację o możliwości
uczestnictwa oraz terminie spotkania podmiotów, o których mowa w ust. 6:
a) na stronie internetowej Osiedla w Miejskim Informatorze Multimedialnym;
b) w gablotach informacyjnych na Osiedlu.”
f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Podmioty wskazujące kandydatów na członków Rady Seniorów
dokonują ich zgłoszenia (rejestracji) poprzez dostarczenie Osiedlu w terminie wskazanym w
ogłoszeniu karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do tego ogłoszenia.”;
g) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Listę imienną osób, których kandydatury zostały zgłoszone w
sposób określony w ustępach 9-11 Przewodniczący Zarządu publikuje na stronie
internetowej
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h) ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 6 nie
zostanie zgłoszona liczba kandydatów powyżej sześciu, wyboru nie przeprowadza się a
osoby zgłoszone stają się wybranymi. W takim przypadku na spotkaniu, o którym mowa w
ust. 6 Przewodniczący Zarządu informuje o osobach wybranych.”.
2) §6 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadkach określonych w ust. 4 i ust. 5 Przewodniczący
Zarządu w ciągu 60 dni rozpoczyna procedurę wyboru nowego składu Rady Seniorów, o której
mowa w § 5.”.
3) §18 otrzymuje brzmienie: „W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem Rady Seniorów mają
odpowiednio zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z zm.), obowiązujący Statut Miasta Poznania, Statut Osiedla
Krzyżowniki-Smochowice oraz Statut Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu.”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE

w sprawie zmian do Statutu Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.
W związku z opinią prawną Or-XVI.074.4.401.2017.VJ Zespołu Radców Prawnych Nr 5 (z dnia 10.10.2017r.) oraz
treścią notatki służbowej (z dnia 19.10.2017r.) Kierownika Oddziału Koordynacji i Funkcjonowania Jednostek
Pomocniczych, nt. przekazanych propozycji zmiany uchwały nr LII/240/VII/2017 RO Krzyżowniki-Smochowice z dnia
18 września 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Osiedla Krzyżowniki-Smochowice oraz nadania jej statutu,
określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania oraz na podstawie § 29a ust. 4 Statutu Osiedla KrzyżownikiSmochowice stanowiącym, że tworząc Radę Seniorów Osiedla, Rada nadaje jej statut określający tryb wyboru jej
członków i zasady działania, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

