
 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 67 

Rady Miasta Konina 

z dnia 25 lutego 2015 roku 

 

w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Konina oraz nadania jej Statutu 

 
W dotychczasowym porządku prawnym brak było ustawowej podstawy do 

powoływania przez rady gmin rad seniorów, podejmowano jednak inicjatywy tworzenia tego 

typu organów.  

W mieście Koninie Rada Seniorów istniała od 2011 r., jako organ powołany przez 

Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr 72/2011 z dnia 3 listopada 2011r., zakończyła pracę 

z upływem kadencji Prezydenta Miasta Konina. 

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (zgodnie z art. 5c ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 

rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk moŜe utworzyć 

gminną radę seniorów.  

Rada Seniorów, będąc organem o charakterze doradczym, inicjatywnym 

i konsultacyjnym wspierać będzie aktywność osób starszych, słuŜącą integracji 

międzypokoleniowej i wspieraniu środowiska osób starszych. KaŜda generacja wnosi w Ŝycie 

społeczne unikalne, odmienne zasoby i umiejętności, wzmacniając przy tym całą społeczność. 

Istotnym obszarem działań Rady Seniorów będzie zapobieganie i eliminowanie 

marginalizacji osób starszych i budowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. 

Rada Seniorów zapewni mieszkańcom miasta, będącym osobami starszymi moŜliwość 

aktywnego uczestniczenia w Ŝyciu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy 

samorządowej. Konińscy seniorzy uzyskają bezpośredni wpływ na reprezentowanie ich 

interesów, realizację ich potrzeb i oczekiwań oraz rozwiązywanie istotnych z ich punktu 

widzenia problemów indywidualnych, czy grupowych. 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 132/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 grudnia 

2014 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu Statutu Rady Seniorów 

Miasta Konina. W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęła Ŝadna uwaga ani opinia do 

projektu Statutu. 

Z uwagi na istnienie ustawowej podstawy prawnej do powołania Rady Seniorów 

uzasadnione jest przyjęcie niniejszej uchwały w celu zapewnienia seniorom moŜliwości 

kontynuacji aktywnego działania w nowych ramach prawnych. 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 
 /-/ Sławomir Lorek 


