OPINIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Jeśli chodzi o sugestie na temat petycji zgłaszanej ze strony Parlamentu Seniorów z Olsztyna, to
mamy tu pewien dylemat:
1. Obecnie, gdy nie ma zapisów ustawowych, w większości województw zostały powołane i
funkcjonują Regionalne Rady Seniorów lub Rady ds. Seniorów (taka jest u nas) – pytanie więc,
czy jest potrzeba regulowania ustawami czegoś, co i tak spontanicznie powstaje. Inicjatywy
oddolne z takich sprawach są często trwalsze i podyktowane autentyczną potrzebą ludzi.
2. Na naszym przykładzie widać, że przydałaby się podstawa prawna z ustawy. Ułatwiłaby na
przykład sferę finansowania działalności takich rad. U nas służby prawne miały problem, jaką
podstawę prawną wpisać w regulaminie funkcjonowania Rady, w punktach dotyczących
zwrotu kosztów za dojazdy na posiedzenia Rady i innych obowiązków wynikających z zadań
członków rady.
Ostatecznie więc, wydalibyśmy opinie pozytywną, by poprzeć pomysł dopisania do ustawy o
samorządzie powiatu i samorządzie województwa – zapisów o tworzeniu rad seniorów lub rad ds.
seniorów.
Dziś, tylko ustawa o samorządzie gminnym ma takie zapisy.

Katowice, dnia 19 grudnia 2019 r.
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Pan Bogdan Ciepielewski
Dyrektor Biura
Związku Województw RP
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 grudnia 2019 r. (przesłane drogą
elektroniczną) dotyczące konsultacji w przedmiocie zmiany ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, w celu powołania
wojewódzkich rad seniorów i uregulowania zasad ich funkcjonowania,
uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.
Inicjatywa ustawodawcza w tym zakresie jest jak najbardziej pożądana gdyż
konieczne jest ustawowe uregulowanie zasad funkcjonowania Rady a także
zabezpieczenie spraw związanych np. ze zwrotem kosztów dojazdu, czy tez
wyjazdów związanych z realizowaniem zadań przez Członków Rady.
W ocenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zagrożenie
może stanowić zawężenie osób które mogą uczestniczyć w pracach Rady
do osób wskazanych w pkt 4 petycji. Wskazuje się, iż ograniczenie to może
skutkować tym, iż w takich gremiach nie będą uczestniczyli profesjonaliści
zajmujący się problematyką osób starszych w tym: naukowcy, praktycy
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, co rodzi skutki w postaci braku głosu
eksperckiego w działaniach Rady. Dlatego też w przedmiotowym
dokumencie powinny znaleźć się przepisy wskazujące na konieczność
udziału w składzie Rady, oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych,
również przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób w podeszłym
wieku zarówno zajmujących się ta tematyką teoretycznie (naukowców) jak
i praktyków (np. przedstawicieli pomocy społecznej i ochrony zdrowia).
W kwestii formalno-prawnej wskazuję, że projektowana zmiana winna
zostać wprowadzona jako art. 10b, gdyż w art. 10a w ustawie
o samorządzie województwa w jej obecnym brzmieniu został uregulowany
tryb konsultacji z mieszkańcami.

Radca prawny
Marek Woźniak

Otrzymują:

- adresat,
- kopia a/a.
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Pani
Katarzyna Janiszewska
Dyrektor
Kancelarii Marszałka
Województwa Lubelskiego
w Lublinie

W odpowiedzi na korespondencję mailową z dnia 16 grudnia 2019 r. dotyczącą petycji
Przewodniczącego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Delegatura Warmińsko-Mazurska
w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa w celu powołania wojewódzkich rad seniorów, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Lublinie pozytywnie opiniuje uregulowanie prawne funkcjonowania rad
seniorów na szczeblu województwa. Niemniej jednak przekazujemy następujące uwagi:
- zmiany art.10a w brzmieniu zaproponowanym w petycji winny być zapisane w kolejnym,
nowym, podpunkcie art. 10 ustawy o samorządzie województwa,
- uregulowania prawne tworzenia rad seniorów winny zostać uwzględnione również
w ustawie o samorządzie powiatowym, gdyż obecnie obowiązujące przepisy nie zawierają tego
zapisu,
- proponowane zmiany ustaw winny zawierać przepisy umożliwiające pokrycie przez
samorząd kosztów działalności rady seniorów.
Wprowadzenie ww. przepisów pozwoli na uregulowanie zasad działania oraz finansowania
rad seniorów na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego.
Do wiadomości:
Pan Piotr Matej
Dyrektor
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie

