
UCHWAŁA NR 3A^1. ...2021

ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH 

z dnia 2021 r.

zmieniająca Uchwalę Nr 202/193/2021 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2021 r. 
w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego

Na podstawie art. 2 ust.l oraz art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz ppkt 10 pkt 2 
Rozdział IV Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/50/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 
26 maja 2021 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXV/109/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 
30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2021 roku” oraz § 11 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego uchwala się, co 
następuje:

§1

Zmienia się załącznik do Uchwały Nr 202/193/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 
30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego, który otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kieleckiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Starosta Kielecki

Stefan Bąk

Mirosław Gębski

Wicestarosta
Tomasz Pleban .

Cezary Majcher

Członkowie Zarządu:

Mariusz Ściana ......................................



UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Kielcach zmieniającej Uchwałę Nr 202/193/2021 
Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania 
Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego.

Zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego zmian w statucie dokonuje 

Zarząd Powiatu w Kielcach z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Seniorów.

Zasadniczą zmianą w ww. statucie jest wprowadzenie w § 6 zapisów, 

że w skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej gminy z terenu Powiatu Kieleckiego, 

brak zgłoszenia przedstawiciela z danej gminy nie stanowi przeszkody do ustalenia 

składu Rady oraz to, że w każdej chwili można zrobić nabór uzupełniający.

Ww. zmiany podyktowane zostały tym, iż w ogłoszonym naborze do Rady z niektórych gmin 

Powiatu Kieleckiego było więcej niż dwa zgłoszenia a z niektórych było brak zgłoszeń.

Wskazane jest aby seniorzy ze wszystkich gmin Powiatu Kieleckiego włączyli się do 

aktywnego działania na rzecz środowiska senioralnego w danej społeczności. Taka współpraca dla 

Powiatu może opierać się na czerpaniu wiedzy i doświadczeń od starszych pokoleń dając 

równocześnie możliwość pomocy osobom starszym dzięki rozmowom o ich potrzebach. 

Poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Seniorzy będą mogli zdobyć wiedzę 

o aktualnych informacjach na temat działań i usług dla seniorów oraz dobrych praktyk.

Zarządzeniem Nr 133/2021 Starosty Kieleckiego z dnia 20 sierpnia 2021 r. na chwile obecną 

powołano sześciu członków Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego. Po podjęciu ww. uchwały przez 

Zarząd Powiatu w Kielcach zostanie ogłoszony dodatkowy nabór do Rady Seniorów Powiatu 

Kieleckiego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Kielce, 2021-08-30


