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Szanowny Panie Senatorze 
 
W związku z przesłanym do zaopiniowania projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie             
gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 216), przekazuję poniższe uwagi. 
Gminne rady seniorów powstały jako odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Miały            
zapewnić osobom starszym możliwość partycypacji w życiu publicznym i życiu lokalnych           
społeczności, umożliwić realny udział w tworzeniu i realizacji polityki publicznej wobec osób            
starszych na szczeblu lokalnym, umożliwić aktywizację społeczną i obywatelską seniorów. 
Jednak proces tworzenia i funkcjonowania rad seniorów nie w pełni spełnił oczekiwania. Mimo             
kilkuletniego już okresu obowiązywania odpowiednich regulacji prawnych, w zdecydowanej         
większości gmin rady nie zostały dotychczas powołane, a działalność części spośród utworzonych jest             
ograniczona. Można sądzić, że jest wiele powodów takiej sytuacji, zarówno po stronie władz             
gminnych, jak i samych środowisk senioralnych (brak zainteresowania gminy “dodatkowym” ciałem           
wymagającym konsultacji i uzgodnień, rozproszenie organizacji senioralnych utrudniające wyłonienie         
reprezentacji, niewystarczające umocowanie prawne rady, trudności organizacyjne i finansowe         
ograniczające możliwości efektywnego działania  itp).  
Projektowana ustawa ma na celu, jak stwierdzają projektodawcy, “popularyzowanie idei          
przedstawicielstwa osób starszych na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego, zwiększenie         
udziału osób starszych we współdecydowaniu i pobudzenie ich aktywności w społeczności lokalnej” .             
Proponowane rozwiązania, mające służyć realizacji tak zakreślonych celów, to przede wszystkim           
wprowadzenie możliwości dofinansowania przez samorządy gminne rad seniorów (diety, zwrot          
kosztów podróży, szkoleń, ubezpieczenie). Analogiczne przepisy miałby obowiązywac na szczeblu          
samorządu wojewódzkiego. 
Należy zgodzić się z twórcami projektu, że możliwość finansowania różnych aspektów działalności            
rady, w tym wypłaty diet jej członkom, mogłoby w pewnym stopniu zaktywizować pracę rady,              
motywować członków do pogłębiania wiedzy poprzez uczestnictwo w różnych szkoleniach,          
rozszerzyć kontakty w terenie. Jednak zapis jest “miękki”, decyzja o dofinansowaniu pozostaje w             
gestii danego samorządu. Można obawiać się, że wobec dość napiętych , zwłaszcza obecnie, budżetów              
samorządowych środki finansowe dla rad seniorów nie będą priorytetem. Tym niemniej, jest to             
rozwiązanie zasługujące na poparcie. 
Jednak, jak wskazano we wstępie, ograniczenia finansowe są tylko jednym z powodów hamujących             
powstawanie rad seniorów i ich efektywną działalność. Wydaje się, że zdynamizowanie tego procesu,             
stworzenie z rad rzeczywistej przestrzeni partycypacji osób starszych i włączenia ich w życie             
lokalnych społeczności, wymaga głębszych zmian ustawowych, poprzedzonych analizą istniejącego         
stanu i diagnozą potrzeb społeczności osób starszych. 
 
               Z wyrazami szacunku 
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