
UCHWAŁA …/…/15 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …………… r. 

 

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu 

 

Na podstawie art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2015 r., poz. 1515), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

Tworzy się Radę Seniorów Miasta Milanówka. 

 

§ 2. 

Nadaje się Statut Rady Seniorów, stanowiący załącznik do uchwały, który określa zasady 
działania Rady oraz tryb wyboru jej członków. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Małgorzata Trębińska 

/…/ 

Przewodnicząca Rady Miasta 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) „rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek 
zainteresowanych środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów”. Dostrzegając potrzebę 
zaktywizowania dużej i istotnej grupy społecznej, jaką są seniorzy oraz potrzebę włączenia 
ich w działania Miasta, a także uwzględniając działania inicjatywne ze strony dwóch 
milanowskich organizacji działających na rzecz seniorów: Milanowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz Związku Emerytów i Rencistów – Oddział w Milanówku, zachodzi 
potrzeba utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka. 

Projekt Statutu, będący załącznikiem do niniejszej uchwały, został opracowany przez 
Urząd Miasta Milanówka na podstawie projektu złożonego przez Milanowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku oraz Związek Emerytów i Rencistów – Oddział w Milanówku. Uwzględnia 
więc opinie i potrzeby organizacji działających na rzecz seniorów, a tym samym także 
samych seniorów. 

Zgodnie z § 3 ust. 3 Statutu „koszty działalności Rady pokrywane są z budżetu 
Miasta”. Do kosztów tych zalicza się koszty obsługi biurowej (np. papier, toner), koszty 
eksploatacji pomieszczeń (energia elektryczna, ogrzewanie, woda) oraz koszty napojów na 
posiedzenia Rady. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny i członkom Rady nie przysługują 
diety z tytułu pełnienia funkcji czy odpłatne szkolenia. 

W dniach 30 września – 23 października 2015 r. projekt został poddany konsultacjom 
społecznym. 


