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UCHWAŁA Nr I/06/2018 

Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

z dnia 11 lipca 2018 r. 

 

w sprawie powołania Zespołów Zadaniowych Gminnej Rady Seniorów w Ornecie  

 

Na podstawie § 14 ust. 1 w zw. z § 13 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

przyjętego Uchwałą Nr BRM.0007.81.2017  Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 listopada 

2017 r.  w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Ornecie i nadania jej statutu, uchwala 

się co następuje 

 

§ 1 

1. Gminna Rada Seniorów w Ornecie powołuje ze swojego grona Zespół Zadaniowy 

ds. działalności artystyczno-kulturalnej w składzie: 

1) Halina Kalamarska-Rychlińska, 

2) Krystyna Gromek, 

3) Grażyna Wilk. 

2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w ust. 1 należy: 

 1) Kontakt z mieszkańcami gminy, szczególnie z seniorami oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów. 

2) Przyjmowanie oraz analiza zgłaszanych przez mieszkańców gminy wniosków 

oraz kierowanie ich pod obrady Gminnej Rady Seniorów w Ornecie lub do odpowiednich 

instytucji. 

3) Inicjowanie działań mających na celu aktywizację i wzmocnienie poczucia własnej 

wartości seniorów oraz wspieranie tego typu przedsięwzięć organizowanych przez inne 

podmioty. 

4) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na sytuację 

życiową seniorów w sferze ochrony zdrowia. 

 

§ 2 

1. Gminna Rada Seniorów w Ornecie powołuje ze swojego grona Zespół Zadaniowy ds. 

integracji ze środowiskiem, aktywności fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej w składzie: 

1) Witold Radzicki, 

2) Józefa Wróbel, 
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3) Mirosława Piekart.  

4) Marek Kosmala 

5) Halina Pietkiewicz 

2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w ust. 1 należy: 

 1) Kontakt z mieszkańcami gminy, szczególnie z seniorami oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów. 

2) Przyjmowanie oraz analiza zgłaszanych przez mieszkańców gminy wniosków 

oraz kierowanie ich pod obrady Gminnej Rady Seniorów w Ornecie lub do odpowiednich 

instytucji. 

3) Współpraca z Radą Miejską w Ornecie, Młodzieżową Radą Miejską w Ornecie, 

organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi i zewnętrznymi instytucjami. 

4) Tworzenie systemu zintegrowanej informacji dla seniorów. 

5) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na sytuację 

życiową seniorów w sferze ochrony zdrowia. 

 

§ 3 

1. Gminna Rada Seniorów w Ornecie powołuje ze swojego grona Zespół Zadaniowy ds. 

promocji działań w sferze poznawczo-intelektualnej w składzie: 

1) Danuta Erwin,  

2) Wanda Bagińska, 

3) Grażyna Chrypo. 

2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w ust. 1 należy: 

 1) Kontakt z mieszkańcami gminy, szczególnie z seniorami oraz organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów. 

2) Przyjmowanie oraz analiza zgłaszanych przez mieszkańców gminy wniosków 

oraz kierowanie ich pod obrady Gminnej Rady Seniorów w Ornecie lub do odpowiednich 

instytucji. 

3) Inicjowanie działań z zakresu edukacji osób starszych w różnych dziedzinach życia 

oraz wspieranie tego typu przedsięwzięć organizowanych przez inne podmioty. 

4) Inicjowanie działań wzmacniających poczucie bezpieczeństwa u osób starszych oraz 

wspieranie tego typu przedsięwzięć organizowanych przez inne podmioty. 

5) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego mających wpływ na sytuację 

życiową seniorów w sferze ochrony zdrowia. 
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§4 

Zespoły Zadaniowe działają w oparciu o Regulamin Pracy Gminnej Rady Seniorów stanowiący 

Załącznik do Uchwały nr I/03/2018 Gminnej Rady Seniorów w Ornecie z dnia 11 kwietnia 

2018 r. 

§5 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. 

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

/-/ 

                                                            Mirosława Piekart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


