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Protokół nr 7 
Komisji Dialogu Obywatelskiego 

ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej  
przy Urzędzie Miasta Łodzi, 

które odbyło się 10 lutego 2015 r. 
w Sali 107B UMŁ ul. Piotrkowska 104 

 
Tematyka spotkania: „Dyskusja nt. powołania i funkcjonowania Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi” 
 
Harmonogram: 
1. Dyskusja i uwagi dotyczące dokumentu: 
    „Projekt Uchwały z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów” – 
    Druk BRM nr 1/2015 
2. Prezentacja rozwiązań dot. Rad Seniorów – Dania, Niemcy, Rady w Polsce – p. Mirosława  
    Latkowska, Grażyna Busse. 
    Tekst Uchwały regulującej powołanie rad seniorów oraz publikacje ZOOM na rady seniorów. 
    * Czy „Oświata” potrzebuje konsultacji społecznej ? 
    * Współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego od „kuchni”. 
    * Rada Seniorów – podstawa tworzenia polityki senioralnej. 
    * Rok 2015 – „Rok samorządności”. 
 
Ad. 1) Uchwała z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów 
          1. W celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z wyzwań demograficznych związanych  
               z pobudzaniem aktywności obywatelskiej osób starszych na rzecz lokalnej społeczności oraz 
               wzmocnieniem współpracy międzypokoleniowej, powołuje się Miejską Radę Seniorów 
               i nadaje się jej Statut, stanowiący załącznik do uchwały. 
          2. Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie  
               Ich interesów wobec władz Miasta. 
          3. Tracą moc: Uchwała Nr XXV/403/11 Rady Miejskiej w łodzi z dnia 26 października 2011 r. 
              w sprawie powołania Miejskiej rady Seniorów oraz Uchwała Nr XXXV/660/12 Rady Miejskie  
              w Łodzi z dnia 14 marca 2012 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady 
              Seniorów. 
          4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 
          5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
          Drobne poprawki do w/w Uchwały zostały wniesione przez przedstawicieli Wydziału Zdrowia 
          Miasta łodzi, które zostały przyjęte przez projektodawcę Małgorzatę Niewiadomską - Cudak – 
          Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi. 
Ad. 2) Prezentacja rozwiązań dotyczących Rad Seniorów w Niemczech, Dani i w Polsce została 
           omówiona przez p. Mirosławę Latkowską i p. Grażynę Busse. 
           Ekspertyza w sprawie ustawy o współdziałaniu seniorów w Berlinie wykonana przez Fundację 
           Friedrich Eberst, Forum Polityki i Spraw Społecznych zostały przedstawione w formie ustawy 
           o współdziałaniu seniorów w Berlinie oparte na europejskich wzorcach ustawy. 
          Jeżeli chodzi o Danię, to: „Lokalne wspólne tworzenie zamiast politycznego przedstawicielstwa” 
          Dania posiada bardzo rozbudowany system zabezpieczeń na starość i jest państwem  
          opiekuńczym. Wiek przechodzenia na emeryturę 67 lat. Wiele zadań realizowanych  
          automatycznie na podstawie gminy. 
          Organizacje seniorów angażują się szczególnie w sprawy lokalne, przede wszystkim w dziedzinę 
          kultury, życia towarzyskiego, podróży, edukacji i sportu – jednakże wzrasta świadomość udziału 
          w polityce. Jest to widoczne poprzez szybkie tworzenie gminnych rad seniorów, forum  
          emerytów i rencistów oraz przedstawicieli seniorów na gminy. Wzrastający udział w wyborach  
          do rad seniorów przyczynił się znacznie do wzrostu ich autorytetu. Jednocześnie gminne rady  
          seniorów przyjmują rolę profesjonalnych gmin usługowych 
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          Jeżeli chodzi o Polskę, to MRS zajmują się: 
          1) inicjowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz do 
              pełnego zaspakajania potrzeb tej grupy społecznej; 
          2) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych 
               na rzecz inicjatyw środowiskowych w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji; 
          3) opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji osób starszych lub  
               mogących mieć na nią wpływ oraz spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez 
               Prezydenta Miasta; 
          4) doradztwo w zakresie praw osób starszych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia 
               społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych; 
          5) współpraca z organizacjami, instytucjami, które zajmują się problemem osób starszych; 
          6) uczestnictwo przedstawicieli Rady w sesjach Rady Miasta; 
          7) przedstawianie Prezydentowi Miasta rocznych sprawozdań z działalności Rady. 
          Omówiona została Ustawa (Dz. U. z 2013 r.) do której dodaje się: 
          1) Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania  
               aktywności obywatelskiej osób starszych, w społeczności lokalnej. 
          2) Rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może 
               Utworzyć gminną radę seniorów. 
          3) Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 
          4) Gminna 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) Rada gminy powołuje gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej 
               członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji 
               osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady 
               seniorów. 
          6) Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady 
               seniorów jednostki pomocniczej. Przepisy ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio. 
          Art. 2 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
 
         * Rada Seniorów – wspólnie ze Stowarzyszeniem Wrzos zorganizowała seniorom seminarium  
            poświęcone wnioskom z ogólnopolskiego projektu „ZOOM za Radą Seniorów” oraz nowym 
            zasadom powoływania Rad Seniorów z godnie ze zmianami w Ustawie o samorządzie gminnym 
            z października 2013 r. 
         * Aktywny udział w pierwszych konsultacjach „Założeń do Projektu Strategii Rozwiązywania 
            Problemów Społecznych” ( sierpień - wrzesień 2014). 
         * Ustalono roczny program współpracy, który jest obowiązkiem samorządu. Mówi o tym art. 5a  
            O działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
            W planowaniu prac nad programem samorząd powinien uwzględnić czas skonsultowania 
            dokumentów z organizacjami pozarządowymi. Jak na terenie działa Gminna, Powiatowa lub 
            Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego, to program współpracy powinien być 
            z nimi skonsultowany. 
            Obowiązujące przepisy kładą na ten element bardzo duży nacisk. 
            W przypadku istnienia rady działalności pożytku publicznego na szczeblu danej jednostki 
            samorządowej musi być także zaopiniowany przez taką radę. 
         * Rada Seniorów powinna być podstawą polityki senioralnej. 
         * Nadmienić na koniec należy, iż ROK 2015, to ROK SAMORZĄDNOŚCI. 
 
             Protokółował                                                                                         Przewodniczący 
             Zdzisław Weder 
 


