
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/505/14 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie powołania Bytomskiej Rady 
Seniorów i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2, 4, 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1523 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXXVI/505/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 września 2014 r. 
w sprawie powołania Bytomskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada powoływana jest na okres 5-letniej kadencji.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Rada składa się z 12 osób.”;

3) w § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Kandydatów do Rady wskazuje zastępca Prezydenta Bytomia 
właściwy ds. polityki społecznej, w uzgodnieniu z:

1) przewodniczącym stałej komisji Rady Miejskiej w Bytomiu właściwej ds. polityki społecznej;

2) kierownikiem komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu właściwej ds. polityki społecznej;

3) dwiema osobami wskazanymi przez Bytomską Radę Seniorów spośród osób, które ukończyły 60 rok życia, 
zamieszkałych na terenie Bytomia i przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, 
w szczególności organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Wyłonienie kandydatów odbywa się na podstawie przyjętych zgłoszeń z uwzględnieniem zasady 
reprezentatywności oraz aktywnej współpracy podmiotu lub organizacji z Gminą Bytom.”;

4) w § 4 ust. 17 otrzymuje brzmienie: „ 17. Obsługę administracyjną Rady prowadzi komórka właściwa ds. 
polityki społecznej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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UZASADNIENIE

W związku z postulatami Bytomskiej Rady Seniorów dotyczącymi konieczności rozszerzenia składu

Rady z 10 do 12 osób i przedłużenia jej kadencji z 4 do 5 lat oraz sposobu wyłaniania kandydatów na

członków Rady, a także w celu usystematyzowania polityki senioralnej w mieście, zaistniała konieczność

wprowadzenia niniejszych zmian. Zapewni to lepszą koordynację pracy członków Rady, skuteczność w

działaniu oraz trwałość realizowanych projektów.
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