wiadomości
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Informowaliśmy o konsultacjach społecznych, dotyczących powołania w Gminie Hażlach
organu doradczego, jakim jest Rada Seniorów. Aktualnie Wójt Gminy Hażlach Grzegorz
Sikorski ogłosił nabór kandydatów do Rady. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoich
przedstawicieli, warunkiem jest zamieszkanie kandydata na terenie gminy i ukończenie 60
roku życia.
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- Ogłaszam nabór [...] w terminie od 2 do 13 marca 2020 roku (…) wybory członków Rady Seniorów odbywają
się zgodnie ze statutem Rady Seniorów Gminy Hażlach (…) Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata. Praca
radnego Rady Seniorów Gminy Hażlach ma charakter społeczny – wyjaśnia Grzegorz Sikorski, w ogłoszeniu.
Swojego kandydanta zgłosić może każdy mieszkaniec Gminy Hażlach, który uzyska poparcie przynajmniej 10
innych osób zamieszkujących gminę. Mogę też to zrobić podmioty działające na rzecz seniorów i prowadzące
Uniwersytety Trzeciego Wieku. Formularz zgłoszeniowy dostępny są tutaj.
Rada Seniorów Gminy Hażlach została powołana uchwałą Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2019 roku. Wtedy też
uchwalono statut Rady. Zgodnie z nim Rada ma składać się z 12 członków, działających na terenie gminy. W organie
senioralnym nie może zasiadać osoba, sprawująca jednocześnie mandat Radnego Rady Gminy Hażlach. Kadencja
trwa 4 lata, a jej członkowie muszę być mieszkańcami Gminy Hażlach i ukończyć 60. rok życia. Jeżeli zgłosi się więcej,
niż 12 kandydatów, zwołane zostanie spotkanie wyborcze.
W przypadku, gdy w wymaganym terminie nie zgłosi się 12 kandydatów, spełniających kryteria, ogłaszany zostaje
termin dodatkowy, jeżeli również wtedy wymagana ilość chętnych nie zostanie osiągnięta, Rada nie zostaje
powołana. Kolejny nabór w takiej sytuacji może zostać ogłoszony tylko na wniosek mieszkańca gminy, który
ukończył 60. rok życia, i którego wniosek został poparty podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy, którzy
również ukończyli 60. rok życia.

Członkowie Rady wykonują czynności osobiście i nieodpłatnie, a ich działania mogą mieć charakter doradczy dla
organów gminy. Mogą zostać poproszeni o wyrażenie opinii w sprawach istotnych dla seniorów, mogą również
podejmować różnego rodzaju inicjatywy, mające na celu aktywizację seniorów i poprawę jakości ich życia.

JŚ

