UCHWAŁA NR VIII/63/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Pleszewskiej Rady Seniorów
Na podstawie art. 5c ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Pleszewskiej Rady Seniorów stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/362/2013 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania
jej statutu, zmienia się:
1) § 7, który otrzymuje brzmienie: „§ 7. Nabór kandydatów prowadzi Centrum Wspierania Inicjatyw
Obywatelskich, które przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, o których mowa w § 8 ust. 1, w terminie
6 miesięcy od dnia wyborów Rady Miejskiej.”
2) § 8 ust. 2, dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku zgłoszenia przez podmioty, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 większej niż wymagana liczby kandydatów, wskazuje ich Burmistrz.”
§ 2. Zgłoszenia kandydatów do Rady, której kadencja upływa w 2023 roku, należy dokonać do dnia
31 sierpnia 2019 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.
Zmiana Statutu podyktowana została potrzebą urealnienia terminu jej powołania. Okres jednego
miesiąca po wyborach Rady Miejskiej na zgłaszanie kandydatów do Rady Seniorów okazał się zbyt krótki,
a ponadto nabór prowadzony był w okresie organizowania się nowej Rady Miejskiej, co nie sprzyjało
właściwemu przebiegowi procedury powoływania pozostałych członków wskazywanych przez Burmistrza i
Radę Miejską.
Statut nie rozwiązywał także problemu wyłaniania członków Rady Seniorów w sytuacji, gdy liczba
kandydatów wskazanych przez uprawnione podmioty przekracza liczbę ustaloną w Statucie.
Wobec powyższego proponowana zmiana Statutu jest zasadna i konieczna.
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