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Opinia o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

(druk nr 443) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest stworzenie jasnych podstaw prawnych umożliwiających praktyczne 

popularyzowanie idei przedstawicielstwa osób starszych przy organach samorządu 

terytorialnego i powoływanie gminnych rad seniorów. Rady te mają reprezentować interesy 

i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych oraz formułować opinie 

dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy.  

W obecnym stanie prawnym, brak wyraźnej możliwości tworzenia rad seniorów bywał 

interpretowany, jako okoliczność uniemożliwiająca powołanie takich rad. Ustawodawca 

postanowił jednoznacznie przesądzić o takiej możliwości. 

Zgodnie z ustawą, rada seniorów będzie powoływana przez radę gminy z własnej 

inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. 

Gminna rada seniorów ma składać się z przedstawicieli osób starszych, organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku i działać w 

oparciu o statut nadany przez radę gminy. 

Ustawa uprawnia rady gminy do upoważnienia jednostek pomocniczych do 

utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. Projekt stanowił 

przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 1572). Projekt był przedmiotem prac sejmowej 
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Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisja wniosła do projektu 

poprawkę polegającą na skreśleniu przepisu przejściowego określającego sposób zakończenia 

działania przez dotychczasowe rady seniorów oraz szereg poprawek redakcyjnych. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawkę, która zmieniała redakcję art. 1 

poprzez sklasyfikowanie  pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych, jako zadania 

fakultatywnego, oraz  określenie zasad powoływania rady seniorów w sposób zbliżony do 

zasad powoływania młodzieżowej rady gminy. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Ustawa wprowadza instytucję rady seniorów. W ustawie o samorządzie gminnym 

istnieje już instytucja o podobnym charakterze – młodzieżowa rada gminy. Zarówno rada 

seniorów, jak i młodzieżowa rad gminy są podobnie tworzone i mają podobne zadania.  

Prawidłowo sformułowane przepisy winny posługiwać się takimi samymi środkami 

legislacyjnymi chcąc osiągnąć tożsamy efekt. Należy zatem w zakresie, w jakim jest to 

możliwe ujednolicić brzmienie art. 5b i dodawanego art. 5c. 

W zaproponowanej poniżej poprawce zrezygnowano między innymi z określenia 

charakteru rady przymiotniki „doradczy” i „inicjatywny”, które nie niosą w sobie treści 

odmiennej od użytego w art. 5b i art. 5c wyrazu „konsultacyjny”, a będą wprowadzały 

wątpliwości co do wzajemnej relacji kompetencji młodzieżowej rady gminy i gminnej rady 

senioralnej. 

 

- w art. 1, w art. 5: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk 

może utworzyć gminną radę seniorów mającą charakter konsultacyjny.”, 

b) skreśla się ust. 3, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający 

tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału 

działających organizacji osób starszych oraz organizacji pozarządowych i podmiotów 



– 3 – 

działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru 

członków gminnej rady seniorów.”; 

 

2) Należy zauważyć, że młodzieżowa rada gminy nie jest tworzona z woli gminy. 

Gmina, a ściślej rada gminy, wyraża jedynie zgodę na utworzenie rady, o której mowa. 

Wniosek w tej sprawie kieruje do rady gminy zainteresowana zbiorowość, niekoniecznie 

sama młodzież (może to zrobić np. środowisko nauczycielskie).
1
 

Ustawodawca odmiennie reguluje kwestię utworzenia gminnej rady senioralnej, którą 

może utworzyć rada gminy z własnej inicjatywy. Ustawodawca ma oczywiście dowolność w 

tym zakresie. Jednak, do tej pory nie wskazano okoliczności, które uzasadniają tę 

rozbieżność. Warto więc rozważyć czy nie ujednolicić, w tym zakresie, wskazanych 

przepisów. 

 

3) Zgodnie z art. 5c w ust. 4, rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych, 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.  

Literalnie odczytując przepis w skład rady seniorów muszą wchodzić przedstawiciele 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 

Oczywistym jest, że nie we wszystkich gminach podmioty takie występują.  

Jednocześnie zbliżoną treść zawierają wytyczne do wydania uchwały określającej statut 

gminnej rady seniorów. Wobec powyższego wydaje się być zasadnym skreślenie ust. 4. 

Propozycja poprawki: 

 

- w art. 1, w art. 5 skreśla się ust. 4. 

 

 

Starszy legislator 

Michał Gil 

                                                 

1
 R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa 2011, komentarz 

do art. 5b. 


