Milanówek, 2015-11-10

Wyniki konsultacji społecznych projektu Statutu Rady Seniorów Miasta Milanówka

W dniach 30 września – 23 października 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Statutu Rady Seniorów Miasta Milanówka.
Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Milanówka oraz zostało rozesłane drogą
elektroniczną do 46 organizacji pozarządowych.
W terminie konsultacji do Urzędu wpłynęło 1 pismo z uwagami, złożone przez Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Wyniki rozpatrzenia wniesionych uwag przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Jednostka
redakcyjna
§ 2 pkt 5

Podmiot
wnoszący
MUTW

§3

MUTW

Treść przepisu z projektu

Treść uwagi

Treść przepisu po zmianach

Uzasadnienie

Ilekroć w niniejszym Statucie jest
mowa o: (…) Seniorze – należy
przez to rozumieć osobę, która
ukończyła 60 rok życia

Przez pojęcie senior należy
rozumieć osobę starszą w
rozumieniu ustawy o osobach
starszych z 11 września 2015 r.
Jest tam definicja i jej warto się
trzymać zamiast explicite
wprowadzać ograniczenie
wiekowe 60 lat
Należy ten punkt uzupełnić:
„Obsługę kancelaryjnoadministracyjną zapewnia UM,
np. sekretatariat Rady Miasta”.
Jest to niezbędne ponieważ
wszyscy członkowie rady

Uwaga nie uwzględniona

Ustawa o osobach starszych
definiuje osobę starszą jako
osobę, która ukończyła 60
lat. Definicja ta jest wiec
tożsama
z
definicją
zaproponowaną w projekcie
uchwały

Dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
Obsługę kancelaryjnoadministracyjną Rady zapewnia
Burmistrz.

Uwaga zasadna

Brak odpowiednika

Cały
projekt

MUTW

Dotyczy całego projektu

§ 8 ust. 3

MUTW

Zgłoszenie kandydata, o którym
mowa w § 6 ust. 4 pkt 2,
powinno być podpisane przez
kandydata, który występuje jako
osoba
zgłaszająca.
Wzór
zgłoszenia kandydata przez grupę
co najmniej 25 seniorów określa
załącznik nr 2 do Statutu.

§ 16 ust. 1

MUTW

W przypadku, gdy w trakcie

seniorów pracują społecznie i nie
muszą dysponować np. kopiarką –
korzystanie z usług zewnętrznych
byłoby niegospodarne.
Należy się zdecydować, czy
używamy "osób starszych" czy
"seniorów" zgodnie z definicją
par. 2 p. 5
Należy być konsekwentnym: albo
kandydat "jest osobą zgłaszającą"
albo "kandydat jest "zgłaszany
przez grupę".
W każdym przypadku lista z
podpisami co najmniej 25 osób
popierających/zgłaszających
kandydata musi być dołączona do
zgłoszenia

W projekcie statutu brak zapisu

W treści całego projektu wyrazy
„osoby starsze” zastępuje się
wyrazem „seniorzy”

Uwaga zasadna

Zgłoszenie kandydata, o którym
mowa w § 6 ust. 4 pkt 2,
powinno być podpisane przez
osoby zgłaszające na liście
poparcia kandydatury. Wzór
zgłoszenia kandydata przez
grupę co najmniej 25 seniorów
określa załącznik nr 2 do Statutu.
Załącznik nr 2 został zmieniony
Treść § 8 ust. 4 i 5 została
połączona.
Zmiana ust. 9 (obecnie 8):
W przypadku, gdy zgłoszenie nie
spełnia wymogów formalnych
albo zawiera braki, Burmistrz
wzywa organizację pozarządową
lub, w przypadku, o którym
mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 –
zgłoszonego
kandydata
lub
pierwszą osobę na liście
poparcia,
do
usunięcia
stwierdzonych
braków
w
terminie 7 dni od dnia
doręczenia
wezwania.
W
przypadku nieusunięcia braków
w terminie, zgłoszenie nie
podlega dalszemu rozpatrzeniu.
Uwaga nie uwzględniona.

Uwaga zasadna

Nie wydaje się zasadne

§18 ust. 8

MUTW

trwania kadencji liczba członków
Rady ulegnie zmniejszeniu, do
Rady wchodzi kandydat, który
uzyskał w głosowaniu kolejną
najwyższą liczbę głosów.

na temat powodów i trybu
"zmniejszenia" liczby członków.
We wszystkich znanych nam
przykładach statutu RS, takie
zapisy są.

Sesje Rady są jawne. W sesjach
Rady mogą brać udział:
1) Burmistrz Miasta lub jego
przedstawiciele;
2) radni Miasta Milanówka;
3) zaproszeni goście;
4) osoby zainteresowane.

Nie zakładać jawności sesji.
Powinno być: „Na sesję mogą być
zapraszani: Burmistrz , radni i inni
goście”
Nie
pisać
o
„osobach
zainteresowanych”.
Uzasadnienie:
RS
mimo
podobieństwa nazwy nie jest
ciałem podobnym do rady miasta.
Ustawodawca nie narzuca trybu
działania RS i nawet pośrednio nie
stawia im takich wymagań jakie
wynikają
z
decyzyjnych
kompetencji RM i są zapisane w
Ustawie o samorządach.
Członkowie
RS
reprezentują
wyłącznie
określoną
grupę
mieszkańców i RS nie podejmują
żadnych decyzji. RS jest więc
zespołem
pełniącym
rolę
doradczą i konsultacyjną. W
warunkach społecznego pełnienia
funkcji
doradczych
wymóg
jawności obrad i udziału "osób
zainteresowanych"
całkowicie
sparaliżowałby i tak wątłe
kompetencje RS.
W żadnym ze znanych nam
statutów RS nie ma obligatoryjnej
jawności obrad (to nie to samo co
jawność uchwał) i nie ma udziału

Uwaga nie uwzględniona

ograniczanie przypadków
zmniejszania liczby członków
Rady, gdyż może budzić
wątpliwości czy wszystkie
przypadki zostały
uwzględnione
Rada Seniorów jest ciałem
doradczym, powoływanym
na podstawie przepisów
ustawy o samorządzie
gminnym. Jej działalność
powinna więc być jawna i
dostępna dla
zainteresowanych.

§ 21

MUTW

Załącznik
nr 1

MUTW

Załączniki

MUTW

Rada podejmuje rozstrzygnięcia
w formie uchwał.

publiczności w obradach RS.
Brak jakichkolwiek wskazań, kto
mógłby
być
obligatoryjnym
adresatem uchwał RS (Burmistrz,
Rada Miasta, ...).
Tacy adresaci powinni być,
zwłaszcza wobec roli doradczej i
inicjatywnej RS. Być może
potrzebna jest równocześnie
kosmetyka regulaminu RM i
Statutu miasta.
Zgłoszenie kandydata przez
organizację: Konieczne są
informacje (np. KRS
stowarzyszenia, które pozwalają
uzyskać potwierdzenie, że w
statucie organizacji jest
działalność na rzecz osób
starszych.
Zamiast podawać kadencję „na
lata” określać kadencję, jako
rozpoczynającą się od .... Co do
kadencyjności, warto przemyśleć
możliwość
synchronizacji
z
wyborami samorządowymi.

Rada podejmuje rozstrzygnięcia
w formie uchwał, które
przekazywane są Burmistrzowi
oraz Radzie Miasta, a w
przypadkach gdy dotyczą innych
podmiotów – również tym
podmiotom.

Uwaga uwzględniona

Załącznik został zmieniony –
dodano obowiązek wskazania
adresu siedziby i nr KRS

Uwaga uwzględniona

Uwaga nie uwzględniona. Jednak
w wyniku analizy uwagi § 6
dodano się następujące ustępy
(zmianie ulega numeracja
kolejnych ustępów):
3.Kadencja Rady rozpoczyna się
w dniu pierwszej sesji.
4.Burmistrz zwołuje pierwszą
sesję w terminie 21 dni od dnia
podania
do
publicznej
wiadomości składu wybranej
Rady.
5.Kadencja Rady kończy się w
dniu ogłoszenia wyniku wyborów
nowej Rady przez Komisję
Wyborczą.

Rada Seniorów powinna być
niezależna od Rady Miasta,
dlatego też brak jest podstaw
do synchronizacji czasu
kadencji tych dwóch
podmiotów.

Załącznik
nr 2

MUTW

W zgłoszeniu grupy 25 osób
zastosować konsekwentny zapis
jak w uwadze dot. Par. 8. Np.
tytuł zgłoszenia: „Zgłoszenie
kandydata z poparciem grupy co
najmniej grupy 25 ...”

Załącznik zmieniony

Uwaga zasadna

