
USTAWA 

z dnia …………… 2019  r. 

 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz 

ustaw o samorządzie wojewódzkim 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

2019 r. poz. 506) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5c 

a) po ust. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a. W gminie powyżej 20 000 mieszkańców rada gminy tworzy 

radę seniorów, na wniosek co najmniej 100 mieszkańców gminy, z 

których każdy ukończył 60 lat.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej 

statut określający tryb wyboru jej członków, zasady, na jakich członkom 

rady seniorów może zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów podróży 

związanych z funkcjonowaniem rady seniorów oraz zasady działania, 

dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób 

starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także 

zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady 

seniorów.”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Rada gminy może dofinansować działalność rady seniorów, 

w tym może dofinansować diety oraz koszty podróży członków rady 

seniorów związanych z funkcjonowaniem rady seniorów.”; 

 

2) w art. 7 w ust. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) polityki senioralnej;”. 

 



Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz.U. 2019 r. poz. 511) po art. 3d dodaje się art. 3e w brzmieniu: 

„Art. 3e. 1. Powiat sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz 

tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w 

społeczności lokalnej. 

2. Rada powiatu, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

zainteresowanych środowisk, może utworzyć powiatową  radę seniorów. 

3. Powiatowa rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy  

i inicjatywny. 

4. Powiatowa  rada seniorów składa się z przedstawicieli osób 

starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,  

w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących uniwersytety trzeciego wiek 

5. Rada powiatu, powołując powiatową radę seniorów, nadaje jej 

statut określający tryb wyboru jej członków,  zasady, na jakich członkom rady 

seniorów może zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów podróży związanych  

z funkcjonowaniem rady seniorów oraz zasady działania, dążąc do 

wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz 

podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia 

sprawnego sposobu wyboru członków powiatowej rady seniorów. 

6. Rada powiatu może dofinansować działalność rady seniorów, w tym 

może dofinansować diety oraz koszty podróży członków rady seniorów 

związanych z funkcjonowaniem rady seniorów.”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.  

z 2019 r. poz. 512) po art. 10a dodaje się art. 10b w brzmieniu: 

 

„Art. 10b. 1. Województwo sprzyja solidarności międzypokoleniowej 

oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych  

w społeczności danego regionu. 



2. Sejmik województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

zainteresowanych środowisk, może utworzyć wojewódzką radę seniorów. 

3. Wojewódzka rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy  

i inicjatywny. 

4. Wojewódzka rada seniorów składa się z przedstawicieli osób 

starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych,  

w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 

5. Sejmik województwa, powołując wojewódzką radę seniorów, 

nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków, zasady, na jakich 

członkom rady seniorów może zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów 

podróży związanych z funkcjonowaniem rady seniorów oraz zasady działania, 

dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych 

oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia 

sprawnego sposobu wyboru członków wojewódzkiej rady seniorów. 

6. Sejmik województwa może dofinansować działalności rady 

seniorów, w tym może dofinansować diety oraz koszty podróży członków rady 

seniorów związanych z funkcjonowaniem rady seniorów.”. 

 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”  


