
UCHWAŁA NR 1023/234/23 
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO 

z dnia 3 stycznia 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 965/220/22 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Forum 
Seniorów Powiatu Pszczyńskiego oraz określenia zasad jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1526), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w związku z celem operacyjnym 1.2 Strategii Rozwoju Powiatu 
Pszczyńskiego na lata 2016-2023 przyjętej Uchwałą nr XVIII/141/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 
25 maja 2016 r. oraz na podstawie założeń Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie 
Pszczyńskim na lata 2016-2023 przyjętej uchwałą nr XVI/128/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 30 marca 
2016 r. 

Zarząd Powiatu 
uchwala: 

§ 1. W Regulaminie Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały 
nr 965/220/22 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie powołania Forum 
Seniorów Powiatu Pszczyńskiego oraz określenia zasad jego funkcjonowania wprowadza się zmiany 
polegające na tym, że: 

a) w § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: W skład Forum wchodzi do 16 członków w wieku powyżej 55 roku życia 
powołanych przez Starostę Pszczyńskiego, 

b) w § 4 pkt. 2 podpunkt g) otrzymuje brzmienia: Powiat Pszczyński 4 reprezentantów, 

3) w §6 pkt. 3 otrzymuje brzmienia: Zwołanie posiedzenia Forum następuje w drodze pisemnego lub 
e-mailowego, lub innego wskazanego przez członka Forum sposobu. Informacja zawiera datę, godzinę, 
miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek. 

§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany przyjęte w § 1 w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do Uchwały nr 1023/234/23 

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego 

 z dnia 03.01.2023 r. 

Regulamin Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego 

§ 1. 
1. Regulamin Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego, zwany dalej 

Regulaminem, określa zasady działania i tryb wyboru członków Forum 

Seniorów Powiatu Pszczyńskiego. 

2. Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego jest zespołem o charakterze 

doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i 

doświadczenia środowiska seniorów współpracuje z Zarządem Powiatu 

Pszczyńskiego i Radnymi Powiatu Pszczyńskiego w obszarze spraw lokalnych 

i realizacji polityki senioralnej. 

§ 2. 
1. Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego działa w następujących obszarach: 

a) wspieranie i promowanie aktywności osób starszych,  

b) ujednolicenie działań na rzecz seniorów w powiecie, 

c) podejmowanie działań zmierzających do integracji środowisk osób 

starszych, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej, 

d) współpraca z organami Powiatu Pszczyńskiego przy opiniowaniu i 

rozstrzyganiu na wniosek Starosty Pszczyńskiego wskazanych 

problemów dotyczących potrzeb i oczekiwań osób w wieku 

senioralnym, 

e) profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,  

f) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi 

na rzecz seniorów, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku,  

g) zapobieganie marginalizacji seniorów oraz przełamywanie stereotypów 

dotyczących osób w wieku starszym, budowanie pozytywnego 

wizerunku seniorów, 

h) upowszechnianie wiedzy o prawach osób starszych,  

i) monitorowanie potrzeb seniorów na terenie Powiatu Pszczyńskiego,  

j) upowszechniania współpracy i integracji międzypokoleniowej. 



§ 3.  

1. Forum działa na zasadzie kadencyjności.  

2. Kadencja członków Forum trwa 4 lata.  

3. Członkowie Forum pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego 

składu Forum. 

§ 4 

1. W skład Forum wchodzi do 16 członków w wieku powyżej 55 roku życia 

powołanych przez Starostę Pszczyńskiego. 

2.  Prawo zgłaszania kandydatów do Forum mają przedstawiciele organizacji 

działających na rzecz seniorów lub zrzeszających seniorów mających siedzibę 

na terenie Powiatu Pszczyńskiego, a także kandydaci osobiście, posiadający 

poparcie co najmniej 15 osób w wieku powyżej 55 roku życia (jedna osoba 

może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi). Ilościowy skład Forum 

będzie ustalany w następujący sposób: 

a) Gmina Pszczyna 3 reprezentantów 

b) Gmina Pawłowice 2 reprezentantów 

c) Gmina Suszec 2 reprezentantów 

d) Gmina Miedźna 2 reprezentantów 

e) Gmina Goczałkowice-Zdrój 2 reprezentantów 

f) Gmina Kobiór 1 reprezentant 

g) Powiat Pszczyński  4 reprezentantów. 

 (wzór formularzy zgłoszeniowych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu).  

3. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenie kandydata o 

wyrażeniu zgody na kandydowanie do Forum, którego wzór stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

4. Ogłoszenie Starosty Pszczyńskiego o naborze kandydatów na członków 

Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego zamieszcza się na stronie 

internetowej Powiatu Pszczyńskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do Forum niż przewiduje 

regulamin, ostateczny skład Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego ustala 



Starosta Pszczyński. Od decyzji Starosty w tej sprawie nie przysługuje 

odwołanie.  

6. W przypadku braku chętnych reprezentantów w Forum z danej gminy, 

przewidziane dla nich miejsca pozostają nieobsadzone. W chwili pojawienia 

się chętnych reprezentantów Starosta Pszczyński ma prawo powołać 

dodatkowych członków Forum wydając stosowne zarządzenie.  

7. Skład osobowy Forum powołuje zarządzeniem Starosta Pszczyński i podaje 

do publicznej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej powiatu 

pszczyńskiego. 

8. Członkowie Forum pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego 

tytułu wynagrodzenia. 

§ 5 
1. Pierwsze posiedzenie Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego zwołuje 

Starosta Pszczyński, w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty powołania jego 

składu, z zachowaniem wymogów §6 ust. 3.  

2. Pierwszemu posiedzeniu przewodniczy Starosta Pszczyński lub osoba przez 

niego wyznaczona.  

3. Podczas pierwszego posiedzenia Forum wybiera ze swojego grona w 

głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Forum – 

Przewodniczącego Forum, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

4. Forum może zdecydować o przeprowadzeniu wyborów, o których mowa w 

ust.3 w głosowaniu tajnym. 

5. Odwołanie Przewodniczącego z jego funkcji następuje w trybie określonym dla 

jego powołania, na jego wniosek lub na wniosek co najmniej 3 członków 

Forum.  

6.  Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do Zastępcy Przewodniczącego  

i Sekretarza Forum.  

7. Do kompetencji Przewodniczącego Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego 

należy w szczególności: 

a) reprezentowanie Forum na zewnątrz, 

b) zwoływanie posiedzeń Forum (określanie terminu, miejsca oraz 

porządku posiedzenia), 



c)  prowadzenie posiedzeń ,  

d) zapraszanie na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji 

współpracujących z Forum, 

e) czuwanie nad terminowością oraz przebiegiem prac Forum. 

 8. Zastępca przewodniczącego Forum posiada kompetencje Przewodniczącego 

Forum Seniorów w przypadku jego nieobecności. 

§6 

1. Posiedzenia Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego odbywają się w 

zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

2. Posiedzenie zwołuje przewodniczący:  

a) z własnej inicjatywy;  

b) na wniosek 3 członków Forum,   

c) na wniosek Starosty.  

3. Zwołanie posiedzenia Forum następuje w drodze pisemnego lub e-mailowego, 

lub innego wskazanego przez członka Forum sposobu. Informacja zawiera 

datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.  

4. Z przebiegu posiedzenia Forum sporządza się protokół, który powinien 

zawierać:  

a) numer, datę i miejsce posiedzenia,  

b) porządek obrad,  

c) streszczenie referowanych spraw,  

d) opinie, stanowiska, wnioski spisane w pełnym brzmieniu,  

e) wyniki głosowania  

f) listę obecności.  

5. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz protokolant. 

§ 7 

1. Forum wyraża swoje stanowisko w formie opinii, stanowisk lub wniosków 

przyjętych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków Forum.  

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

3. Głosowanie w sprawach omawianych przez Forum jest jawne. Na wniosek 

każdego członka Forum Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne. 



§8 

1. Wygaśnięcie członkostwa w Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego może 

nastąpić w przypadku:  

a) zrzeczenia się członkostwa złożonego na piśmie Staroście 

Pszczyńskiemu, 

b)  powołania nowego składu Forum, po zakończeniu czteroletniej 

kadencji poprzedniego,  

c) śmierci członka Forum.  

2. W przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności członka na 

posiedzeniach Forum, członkowie Forum mogą wystąpić z wnioskiem do 

Starosty Pszczyńskiego o zmianę członka Forum.  

3. Starosta Pszczyński uzupełnia skład Forum w trakcie kadencji, z 

zachowaniem zasad określonych w § 4 regulaminu. 

§ 9 
1. Obsługę organizacyjną i administracyjną Forum zapewnia Starosta 

Pszczyński. 

2. Zmian w Regulaminie dokonuje Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z własnej 

inicjatywy lub na wniosek członków Forum. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego - Zgłoszenie 

kandydata 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego -

Oświadczenie kandydata 
 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Forum Seniorów 

Powiatu Pszczyńskiego 



Formularz zgłoszeniowy kandydata do Forum Seniorów 

Powiatu Pszczyńskiego  

Przedstawiciel osób starszych 

Imię i nazwisko  
 
 
 
 
 

Data urodzenia  
 
 
 

Adres zamieszkania  
 
 
 
 

Numer telefonu  
 
 

Adres e-mail  
 
 

Krótka informacja 
o kandydacie 
(wykształcenie, 
działalność społeczna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób dokonywania 
zawiadomień (poczta 
tradycyjna, telefon, e-
mail, inny – jaki?) 
 

 
 
 
 
 

Wykaz osób udzielających poparcia kandydatowi do Forum 

Seniorów Powiatu Pszczyńskiego 



 

l.p Imię i nazwisko Adres  Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Forum Seniorów 

Powiatu Pszczyńskiego 



Formularz zgłoszeniowy kandydata do Forum Seniorów 

Powiatu Pszczyńskiego  

Przedstawiciel organizacji działającej na rzecz osób starszych 

1. Dane organizacji zgłaszającej kandydata do Forum Seniorów Powiatu 
Pszczyńskiego 

Nazwa  
 
 
 
 
 

Adres  
 
 
 
 

Numer telefonu  
 
 
 

Adres e-mail  
 
 
 
 

Imiona i nazwiska osób 
uprawnionych do 
reprezentacji podmiotu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dane kandydata do Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego 



Imię i nazwisko  
 
 
 
 
 

Data urodzenia  
 
 
 

Adres zamieszkania  
 
 
 
 
 

Numer telefonu  
 
 

Adres e-mail  
 
 

Krótka informacja 
o kandydacie 
(wykształcenie, 
działalność społeczna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób dokonywania 
zawiadomień (poczta 
tradycyjna, telefon, e-
mail, inny – jaki?) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Załącznik nr 2 

 Do Regulaminu Forum Seniorów 

 Powiatu Pszczyńskiego 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do 
Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego 

Ja, niżej podpisana/podpisany: 

 _________________________________________________________  

zamieszkały (proszę podać adres)

 _________________________________________________________ 

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Forum 

Seniorów Powiatu Pszczyńskiego. 

Miejscowość, data, czytelny podpis kandydata 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________  
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