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WZÓR UChWAłY W SPRAWIE UTWORZENIA GMINNEJ 
RADY SENIORÓW I NADANIA JEJ STATUTU

WZóR

    UChWAłA NR .................................... 
    RADY GMINY ..................................... 
    z dnia ................................................. 

w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów i nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875)

uchwala się, co następuje:

§ 1.
W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej powołuje się Gminną 
Radę Seniorów w Gminie ................................ i nadaje się jej Statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
.....................................................................................................................................................................

       Przewodniczący 
       Rady Gminy
       .................................................................

Zgodnie z art. 5c ust. 2 i 5 u.s.g. rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, 
może utworzyć gminną radę seniorów. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określa-
jący tryb wyboru jej członków i zasady działania. Ustawodawca na mocy ustawy z dnia 11 października 2013 r. 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym dodał art. 5c, wprowadzając tym samym nowy instrument partycypacji 
społecznej w samorządzie gminnym – gminną radę seniorów.
Gminna rada seniorów stanowi płaszczyznę wymiany informacji, formułowania idei i postulatów, które poprawiają 
jakość życia seniorów w gminie. Istnienie przedstawicielstwa osób starszych wobec podejmowanych działań 
władz samorządowych stanowi formę ich współudziału w sprawowaniu władzy we wspólnocie lokalnej. Jednym 
z ważniejszych zadań gminnej rady seniorów jest integracja międzypokoleniowa oraz włączenie osób starszych  
w działania mające na celu zaspokojenie ich potrzeb i podkreślenie ich obecności w życiu społecznym. Powo-
łanie tej fakultatywnej formy partycypacji społecznej stanowi realizację celów i zadań polityki społecznej oraz 
jest priorytetem w zakresie aktywizacji środowisk osób starszych w celu ich efektywnego włączenia w dyskusję 
o sprawach lokalnych, we współzarządzanie w gminie.
Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy oraz inicjatywny. W jej skład wchodzą reprezentanci 
osób starszych zamieszkujących na terenie danej jednostki, przedstawiciele podmiotów działających na rzecz 
osób starszych, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących 
uniwersytety trzeciego wieku.
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