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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Przewodniczący,

W związku z pismem z dnia 9 października br. (znak:BPS.DKS.KU.0401.37.2020) przy którym 
przesłany został projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 
innych ustaw (druk senacki nr 216) uprzejmie informuję, iż zakres projektowanych zmian należy 
do właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także do Ministra Zdrowia. 

Niezależnie od powyższego, zgłaszam do ww. projektu następujące uwagi:

1. W projektowanym art.5c ust. 2b proponuje się dodanie pkt 4 dotyczącego podpisów 
wnioskodawców oraz rezygnację z ust. 2c. Organy gminy posiadają możliwość 
zweryfikowania danych osobowych wnioskodawców wniosku o powołanie rady seniorów. 

2. Projektowane przepisy nie odzwierciedlają uzasadnienia dołączonego do projektu. 
Przepisy ustanawiają rady seniorów na poziomie powiatu i województwa i doprecyzowują 
przepisy dotyczące rady seniorów na poziomie gminnym, ale nie przyznają im żadnych 
zadań czy kompetencji. W uzasadnieniu jest natomiast mowa o m.in:
1)  zwiększeniu udziału osób starszych w zakresie współdecydowania o sprawach 
lokalnych,
2)  pobudzeniu aktywności osób starszych w społeczności lokalnej,
3) reprezentowaniu interesów i potrzeb starszych mieszkańców wobec władz 
samorządowych.
Przepisy wskazujące na "charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny" rad seniorów 
nie gwarantują faktycznego wpływu na sprawy danej jednostki samorządu terytorialnego.
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3. Utworzenie gminnej rady seniorów w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców na wniosek 
co najmniej 100 mieszkańców jest obligatoryjne, co będzie powodowało skutki finansowe 
dla budżetów samorządów (m.in z tytułu diet, zwrotu kosztów podróży). Przekazanie 
gminie, w drodze ustawy, obligatoryjnych zadań własnych powinno wiązać się z 
zapewnieniem koniecznych środków finansowych na ich realizację. 

    Z poważaniem

Z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej
Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów
          /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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