
UCHWAŁA NR XLVIII/418/2022 
RADY GMINY BOGORIA 

z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/99/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia Rady 
Seniorów Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu 

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 
z późn.zm.) 

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje: 

§ 1. W statucie Rady Seniorów Gminy Bogoria, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/99/2019 
z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W skład Rady Seniorów wchodzi od 10 do 25  członków”. 

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy zgłoszono wyłącznie 25 kandydatów do Rady Seniorów, 
wszyscy zgłoszeni kandydaci uzyskują status członka Rady Seniorów”. 

3) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Na karcie do głosowania każdy kandydat do Rady Seniorów może oddać 
ważny głos maksymalnie na 23 kandydatów. Dopuszczalne jest zagłosowanie na mniej niż 23 kandydatów. 
Przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych zgodnie z § 4 ust. 3 nie są brani pod 
uwagę przy wyborach. 

4) § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy głosujący odda głos na więcej niż 23 kandydatów, głos 
uznaje się za nieważny”. 

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy kilku kandydatów do Rady Seniorów uzyska równą 
liczbę głosów, komisja wyborcza przeprowadza losowanie spośród tych kandydatów, którzy uzyskali równą 
liczbę głosów, a ich wybór spowodowałby przekroczenie liczby 25 członków”. 

6) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy do Rady Seniorów zgłoszono mniej niż 25 kandydatów, 
Wójt może wyznaczyć dodatkowy termin naboru w trakcie trwania kadencji z własnej inicjatywy lub 
z inicjatywy Rady Seniorów”. 

7) § 12 ust. 2 wykreślony. 

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Jolanta Wyrzykowska 
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Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr XLVIII/418/2022 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 9 sierpnia 2022r. 

Zgodnie z art. 5c. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022, 
poz. 559) gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności 
obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. W związku ze zwiększonym zainteresowaniem 
środowiska seniorów udziałem w pracach Rady Seniorów Gminy Bogoria konieczne jest wprowadzenie 
zmian w statucie umożliwiających włączenie w skład rady większej ilości osób. Zaangażowanie większej 
ilości osób starszych w bezpośredni proces konsultowania i opiniowania działań gminy wpisuje się więc 
w ideę opisaną  w powyższym artykule. 

 Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D1D4DA1A-A230-448C-BE72-E4602FAE8CD5. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 6
	Paragraf 1 Punkt 7

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



