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Materiał porównawczy 

 

do projektu ustawy – o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 

ustaw 

 

(druk nr  216 S) 

 

 

U S T A W A   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 

1378) 

Art. 5c. 

1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania 

aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności 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 inicjatywny. 

4. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli 

podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 

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 podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia 

sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów. 

<5a. Rada gminy zapewnia środki na realizację zadań statutowych 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. 7. 

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W 

szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

1)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej; 
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2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 

3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 

cieplną oraz gaz; 

3a)  działalności w zakresie telekomunikacji; 

4)   lokalnego transportu zbiorowego; 

5)   ochrony zdrowia; 

6)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 

6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

7)   gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

8)   edukacji publicznej; 

9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków 

i opieki nad zabytkami; 

10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

11)  targowisk i hal targowych; 

12)  zieleni gminnej i zadrzewień; 

13)  cmentarzy gminnych; 

14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego; 

15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej; 

<16a) polityki senioralnej;> 

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do 

działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 

aktywności obywatelskiej; 

18)  promocji gminy; 

19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2375978:part=a3u3&full=1
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publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. 

poz. 284); 

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

1a. (uchylony). 

2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. 

3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia 

koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów 

własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

920) 

Art. 3d. 

1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu 

mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady 

powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6. 

3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. 

4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują 

corocznie o części wydatków budżetu powiatu. Zadania wybrane w ramach budżetu 

obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej powiatu. Rada powiatu w 

toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu 

istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. 

5. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule 

obejmujące całość powiatu i jego części w postaci gmin lub grup gmin. 

6. Rada powiatu określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego, w szczególności: 

1)   wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 

2)   wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może 

być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, 

w której zgłaszany jest projekt; 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2357535:part=a7u2:nr=1&full=1
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3)   zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, wykonalności 

technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od 

decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

4)   zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do 

publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzenia głosowania 

muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 

 

<Art. 3e. 

1. Powiat sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania 

aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. 

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

może utworzyć powiatową radę seniorów. 

3. Powiatowa rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

4. Powiatowa rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych 

oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w 

szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 

5. Rada powiatu, powołując powiatową radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb 

wyboru członków powiatowej rady seniorów oraz zasady działania powiatowej rady 

seniorów, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób 

starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia 

sprawnego sposobu wyboru członków powiatowej rady seniorów. 

6. Rada powiatu zapewnia środki na realizację zadań statutowych powiatowej rady 

seniorów.> 

 

 

 

U S T A W A z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1668) 

Art. 10a. 

1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla 

województwa mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami 

województwa. 
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2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała 

sejmiku województwa, z zastrzeżeniem ust. 6. 

3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. 

4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują 

corocznie o części wydatków budżetu województwa. Zadania wybrane w ramach budżetu 

obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej województwa. Sejmik 

województwa w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub 

zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. 

5. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule 

obejmujące całość województwa i jego części w postaci powiatów lub grup powiatów. 

6. Sejmik województwa określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać 

projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności: 

1)   wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 

2)   wymaganą liczbę podpisów popierających projekt, przy czym nie może być ona 

większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w 

której zgłaszany jest projekt; 

3)   zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, wykonalności 

technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od 

decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

4)   zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do 

publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania 

muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 

 

<Art. 10b. 

1. Województwo sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do 

pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności danego regionu. 

2. Sejmik województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych 

środowisk, może utworzyć wojewódzką radę seniorów. 

3. Wojewódzka rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

4. Wojewódzka rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych 

oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w 

szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 
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5. Sejmik województwa, powołując wojewódzką radę seniorów, nadaje jej statut 

określający tryb wyboru członków wojewódzkiej rady seniorów oraz zasady 

działania wojewódzkiej rady seniorów, dążąc do wykorzystania potencjału 

działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób 

starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków wojewódzkiej 

rady seniorów. 

6. Sejmik województwa zapewnia środki na realizację zadań statutowych wojewódzkiej 

rady seniorów.> 

 

 


