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BMP-0724-5-3/2021/MSi  

 

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na pismo z 28 maja 2021 r.1 przekazujące treść oświadczenia Pani Senator Gabrieli 

Morawskiej-Staneckiej, złożonego podczas 24. posiedzenia Senatu RP, w sprawie rozpoczęcia prac 

legislacyjnych w celu wprowadzenia regulacji prawnych zapewniających źródło finansowania radom 

seniorów2, uprzejmie przedstawiam, co następuje.  

Gminne rady seniorów są podmiotami o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. 

Głównym celem ich działania jest integracja, wspieranie i reprezentowanie środowisk osób starszych 

poprzez współpracę z władzami gminy, przedstawianie propozycji zadań i działań na rzecz seniorów, 

wydawanie opinii i formułowanie wniosków służących rozwojowi działalności samorządu terytorialnego 

na rzecz osób starszych, zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego, wspieranie wszelkich form 

aktywności seniorów, umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych oraz upowszechnianie wiedzy 

o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych. Obecnie członkowie gminnych rad seniorów 

pełnią swoje funkcje społecznie. 

W odniesieniu do kwestii poruszonej w oświadczeniu w pierwszej kolejności należy zauważyć,  

że propozycje zmian legislacyjnych w zakresie zapewnienia źródeł finansowania radom seniorów 

niejednokrotnie były przedmiotem prac organów ustawodawczych. Aktualnie przedmiotowe działania 

znajdują swoje odzwierciedlenie w przedłożonych Sejmowi RP do procedowania: 

 poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 243). Projekt ten reguluje 

tworzenie rad seniorów na poziomie gmin, powiatów i województw oraz umożliwia  

m.in. wypłacanie członkom rad seniorów diet oraz zwrotu kosztów podróży; 

 przywołanym w oświadczeniu senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 989), który reguluje tworzenie rad seniorów  

na poziomie powiatów i województw oraz zobowiązuje organy uchwałodawcze jednostek 

samorządu terytorialnego do zapewnienia środków finansowych na realizację zadań statutowych 

gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich rad seniorów. 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Sejmu RP, senacki projekt z druku  

nr 989 w dniu 9 marca 2021 r. został skierowany do Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

Należy również podkreślić, że w odniesieniu do ww. projektu, został przygotowany projekt 

stanowiska Rządu, w konkluzji którego znajduje się zapis, iż: „Rada Ministrów rekomenduje 

kontynuowanie prac parlamentarnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

oraz niektórych innych ustaw  (druk nr 989), z uwzględnieniem zgłoszonych zastrzeżeń.” 

                                                           
1
 sygn. BPS/043-24-1060/21. 

2
 Do udzielenia odpowiedzi Prezes Rady Ministrów upoważnił Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (sygn. pisma 

DSP.INT.4513.81.2021). 
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Obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są prowadzone prace 

legislacyjne nad ewentualnym wprowadzaniem zmian w ustawach ustrojowych w zakresie wskazanym  

w przedmiotowym oświadczeniu. 

 

 
Z poważaniem 

z up. Paweł Szefernaker 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje:  
Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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