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00-902 Warszawa

STANOWISKO

popierające senacki projekt ustawy „O zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz

niektórych innych ustaw."

UZASADNIENIE

Dnia 22 września 2020 r. do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został Wniesiony

projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,

którego celem ogólnym jest zmiana regulacji dotyczących rad seniorów (druk nr 2016).

UpraWnienie do tworzenia gminnych rad seniorów oraz nadawania im statutu przez radę

gminy zostało Wprowadzone na mocy przepisów ustawy o zmianie ustawy o samorządzie

gminnym z dnia 11 października 2013 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2013 r.). Kilkuletni okres

obowiązywania WW. przepisów pozwala na dokonanie ich oceny oraz formułowanie

wniosków dotyczących Wprowadzenia nowych, funkcjonalnych rozwiązań.

Oplniowany projekt ustawy zakłada w szczególności:

a) stworzenie możliwości dofinansowania gminnych rad seniorów, w tym przyznanie ich

członkom diety, zwrotu kosztów podróży, zwrotu kosztów szkoleń, a także zgłoszenie

członków gminnych rad seniorów do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz

dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego,

b) zobligowanie rad gmin powyżej 20 000 mieszkańców do utworzenia gminnej rady

seniorów, W przypadku gdy z Wnioskiem o powołanie takiego ciala Wystąpi co najmniej

100 mieszkańców danej gminy w Wieku 60+,

c) Wprowadzenie podstawy prawnej umożliwiającej tworzenie powiatowych i Wojewódzkich

rad seniorów.
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Proponowane rozwiązania powinny przyczynić się do popularyzowania idei

przedstawicielstwa osób starszych na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego,

zwiększyć udział osób starszych w zakresie współdecydowania o sprawach lokalnych oraz

pobudzić aktywność osób starszych w przestrzeni publicznej.

Mając na uwadze powyższe, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW po konsultacji z

Polskim Forum Seniorów1 wyraża poparcie dla senackiego projektu ustawy o zmianie

ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw - wyrażamy nadzieję, iż

przedmiotowa nowelizacja zwiększy sprawność działania i rolę rad seniorów

w przygotowaniu społeczności lokalnych na zmiany wynikające z wyzwań demograficznych

związanych z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa.
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