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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. ustawę  

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 
 
 

michnie
Data publikacji



 

 
 

USTAWA 
z dnia 13 września 2013 r. 

 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 
645) po art. 5b dodaje się art. 5c w brzmieniu: 

„Art. 5c. 1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki 
do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społecz-
ności lokalnej. 

2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych 
środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów. 

3. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i ini-
cjatywny. 

4. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych, 
organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwer-
sytety trzeciego wieku. 

5. W przypadku powołania gminnej rady seniorów rada gminy określi, 
w drodze uchwały, tryb wyboru jej składu oraz statut określający za-
sady jej działania, dążąc przy wyłanianiu składu gminnej rady senio-
rów do wykorzystania potencjału działających organizacji osób star-
szych oraz organizacji pozarządowych i podmiotów działających na 
rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyła-
niania członków gminnej rady seniorów. 

6. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do 
utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. Przepisy ust. 3–5 
stosuje się odpowiednio.”. 

 
Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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