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WSTĘP

Przedstawiamy Państwu publikację „Narzędziownik obywa-
telski seniora”. Jej głównym celem jest dostarczenie osobom 60+ 
wiedzy na temat partycypacji społecznej oraz zachęcenie ich  do 
współuczestnictwa w kształtowaniu lokalnej przestrzeni publicz-
nej. Przygotowała ją grupa społeczników/osób zaangażowanych 
w promowanie aktywności obywatelskiej z Centrum Promocji  
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Fundacji 2035. 

Narzędziownik jest odpowiedzią na nowe wyzwania i potrze-
by wynikające ze zmieniającej się struktury demograficznej spo-
łeczeństwa. Znane są  powszechnie prognozy demograficzne na 
najbliższe lata. Za kilkanaście (a może i kilka) lat w naszych mia-
stach i wsiach co trzecia osoba będzie seniorem!  Jednocześnie 
głos pokolenia starszych mieszkańców w przestrzeni publicznej 
jest wciąż słabo słyszalny. Często wynika to z braku wiedzy, nie-
znajomości narzędzi partycypacji oraz braku umiejętności artyku-
łowania swoich potrzeb.

Polska jest krajem o wciąż małej,  w stosunku do średniej 
europejskiej, partycypacji obywateli w życiu społecznym, proce-
sach decyzyjnych i kształtowaniu polityki publicznej. Dotyczy to 
zwłaszcza pokolenia 60+, które ma niską świadomość takiej po-
trzeby.  Tymczasem aktywne uczestnictwo i angażowanie się na 
rzecz wspólnot lokalnych oraz umiejętność wpływania i dosto-
sowywania  przestrzeni publicznej do specyfiki potrzeb i oczeki-
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wań seniorów, to istotne czynniki procesu zdrowego i aktywnego starzenia się w miejscu  
zamieszkania, korzystnie wpływający na jakość życia, niezależność i poczucie bezpieczeń-
stwa osób starszych.

 Publikacja ta jest  krótkim  przewodnikiem dla seniorów, którego zadaniem jest  przy-
bliżenie osobom 60+ tematyki Rad Seniorów oraz narzędzi partycypacji społecznej takich 
jak: inicjatywa lokalna, budżet obywatelski, fundusz sołecki czy konsultacje społeczne. Li-
czymy, że seniorzy wykorzystają zdobytą wiedzę do aktywnego udziału w lokalnym życiu 
społecznym, tym samym podnosząc jakość i poziom ich życia.

Poradnik powstał na bazie doświadczeń i wniosków z warsztatów obywatelskich i 
spacerów badawczych „Nasza Przyjazna Przestrzeń” z udziałem grupy ponad 160 senio-
rów. Warsztaty  były głównym elementem projektu realizowanego w województwie łódz-
kim  w 2014 roku przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz 
Fundację 2035 w ramach Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-
2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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CZYM JEST BUDŻET OBYWATELSKI?

Budżet Obywatelski jest jednym z narzędzi partycypacji za pomocą którego miesz-
kańcy mogą wpływać na decyzje w mieście. Pozwala im współdecydować bezpośrednio o 
wydatkowania pewnej puli środków z budżetu gminy.

W ramach BO mieszkańcy (bez względu na wiek) mogą zgłaszać swoje pomysły na 
zadania, które uważają za warte realizacji w swojej okolicy, a następnie popierać konkret-
ne pomysły w głosowaniu. Te zadanie, które uzyskują największe poparcie mieszkańców 
zostają przeznaczone do realizacji. 

BO o tyle różni się od konsultacji społecznych, że tutaj głos mieszkańców jest wiążący. 
Oznacza to, że w budżecie obywatelskim władza publiczna zobowiązania jest uwzględnić 
głos społeczeństwa, nie jak w przypadku konsultacji gdzie może go przyjąć bądź odrzu-
cić.  

Między innymi dlatego BO w naszym kraju staje się coraz bardziej popularny i miesz-
kańcy aktywnie z niego korzystają.

PRZECZYTAJ ZASADY

Aby rozpocząć udział w budżecie obywatelskim warto na samym początku zapoznać 
się z zasadami realizacji BO w twojej gminie. Zwykle przyjmowane są one zarządzeniem 
prezydenta/burmistrza/wójta stąd powinny być powszechnie dostępne na stronie urzędu 
(np. na stronie poświęconej budżetowi obywatelskiemu bądź co najmniej w biuletynie 
informacji publicznej). To właśnie tutaj znajdziesz informacje, w jakich terminach można 
zgłaszać swój pomysł, jakie elementy powinien zawierać twój projekt, czy wymaga on po-
parcia innych mieszkańców, w jakim terminie będzie on weryfikowany itp. 

Zasady są więc kluczowym dokumentem informującym o Twoich prawach w BO. Jeśli 
sam nie możesz ich odszukać, zadzwoń, bądź przyjedź do urzędu gminy (a najlepiej wy-
działu odpowiedzialnego za jego wdrażania) i poproś o udostępnienie tej informacji.

POZNAJ ZAKRES WSPIERANYCH ZADAŃ

Kluczowym elementem zasad jest zakres zadań możliwych do zgłaszania w ramach 
BO Twojej miejscowości. Zakres ten powinien umożliwiać zgłaszanie zadań z pełnego ka-
talogu zadań gminy, jednakże wiele samorządów w woj. łódzkim (i w kraju również) stosuje 
pewne ograniczenia, dopuszczając np. jedynie możliwość zgłaszania zadań inwestycyjnych 
(np. Łowicz). Ograniczenia mogą występować również w zakresie kosztu projektu, okresu 
realizacji czy późniejszego trybu realizacji zadania (np. Bełchatowski BO wyklucza zadania, 
które realizowane miałyby być za pośrednictwem dotacji). Stąd też szalenie istotnym jest 
wnikliwe poznanie zasad i przygotowanie projektu zgodnego z lokalnymi wytycznymi.

1. POMYŚL O POTRZEBACH, WYBIERZ TEMAT PRO-
JEKTU

Zakładając, że w Twojej gminie dopuszcza się zgłaszanie za-
dań do BO z szerokiego katalogu zadań własnych gminy, jako se-
nior posiadasz całkiem duże pole do inicjatywy. 

Tak było w budżecie obywatelskim w Łodzi gdzie złożono sze-
reg projektów, skierowanych na potrzeby osób starszych. Wymie-
nić tu można m.in. zadania dot.: poprawy warunków do uprawia-
nia sportu i rekreacji (np. stworzenie ścieżek do spacerów). Sporo 
było również projektów dotyczących zieleni miejskiej i przestrzeni 
publicznej (np. remont Amfiteatru, zainstalowanie ekologicznego 
oświetlenia czy instalacja toalet publicznych w parkach). Pomy-
sły zgłaszane były również w obszarze transportu i bezpieczeń-
stwa publicznego (np. projekty dot. utworzenia nowych przejść 
dla pieszych, wyniesień płyt na wybranych skrzyżowaniach, bu-
dowy sygnalizacji świetlnej na Rondzie Sybiraków). Odnotowano 
również zadania z zakresu zdrowia publicznego (np. Stworzenie 
Specjalistycznego Domu Pomocy Społecznej dla osób z zespołami 
otępiennymi, systemu informatycznej obsługi pacjentów Miejskiej 
Przychodni). W łódzkim budżecie obywatelskim znalazło się miej-
sce zarówno dla większych zadań ogólnomiejskich (system opieki 
dla osób z demencją wyceniono na ok 2 mln zł), jak i dla drobnych 
zadań lokalnych (w pierwszej edycji BO dofinansowanie uzyskał 
projekt dot zakupu pianina dla DDP za 3 tys zł). Być może po-
dobne pomysły mogłyby okazać się potrzebne również w Twojej 
gminie. 

2. ZNAJDŹ ZWOLENNIKÓW

Mając pomysł na projekt w budżecie obywatelskim od razu 
warto myśleć o zdobyciu sprzymierzeńców, zebraniu grupy po-
parcia. Może nam ona pomóc opracować pomysł, a także być 
wsparciem w jego rozpowszechnieniu na etapie głosowania. Po-
parcia szukać możemy wśród sąsiadów, znajomych, a także na 
spotkaniach klubów osiedlowych, zajęciach w domu seniora, czy 
posiedzeniach rady osiedla. 

Jeśli w naszej gminie organizowane są spotkania dla wniosko-
dawców zainteresowanych zgłaszaniem pomysłów do BO, warto 
się na nie udać. Być może uda się tam odszukać osoby mające 

9

BUDŻET OBYWATELSKI



podobne potrzeby do naszych i połączyć siły w celu stworzenia wspólnego projektu. Takie 
spotkania mają również spory walor edukacyjny. Mogą być bowiem miejscem gdzie do-
wiesz się wiele  o potrzebach innych mieszkańców i  poznasz ich pomysły.

3. STWÓRZ CZYTELNY PROJEKT

Nie zapomnij o dobrej konstrukcji projektu. Warto, by w sposób logiczny z niego wy-
nikało, jaki problem dostrzegasz oraz jakie działania proponujesz by go rozwiązać. Istotne 
aby z pierwszych kilku zdań projektu wynikało co konkretnie chcesz zrobić i po co. Miesz-
kańcy głosujący w BO mogą nie mieć czasu, by przeczytać dokładnie wszystkie projekty, 
a zdążą jedynie zapoznać się z samym wstępem. Czasem mogą dokonywać wybory tylko 
w oparciu o sam tytuł! 

4. POSZUKAJ WSPARCIA

Na etapie przygotowywania zadania warto skorzystać z wszelkiej możliwej pomocy 
dla przygotowujących projekt. Wsparcia szukać możesz np. wśród lokalnych organizacji 
pozarządowych zajmujących się aktywizacją mieszkańców czy edukacją obywatelską – tu-
taj uzyskać możesz wiele kluczowych wskazówek. 

Niektóre z gmin zapewniają doradztwo dla wnioskodawców, inne dostęp do punktu 
informacyjnego. Za tym pośrednictwem można np. starać się uzyskać informacje o stanie 
prawnym terenu, na którym planujemy lokalizację (gmina może inwestować tylko na te-
renie będącym jej własnością) bądź szacunkowych kosztach (np. koszty oświetlenia bądź 
ławki w parku). 

Choć podanie kosztów projektu jest  wymagana w większości budżetów obywatel-
skich w Polsce, warto pamiętać, że mówimy zawsze o kosztach przybliżonych. Oznacza to, 
że nasza pomyłka jako wnioskodawców jest dopuszczana, bo propozycja jest później i tak 
weryfikowana przez urzędników (którzy urealnią później budżet zgłoszonego projektu). 
Pamiętać jednak musimy, że budżet zadania nie może być „wzięty z sufitu”, bo może mieć 
to dla nas przykre konsekwencje np. odrzucenie naszego pomysłu ze względów formal-
nych.

5. DOWIEDZ SIĘ, CZY TWÓJ PROJEKT JEST MOŻLIWY DO REALIZACJI

Gdy uda nam się opracować już projekt i złożyć go do urzędu, pozostaje czekać na 
weryfikacje formalną. Ten etap niestety nie zawsze jest otwarty dla mieszkańców. Cza-
sem projekty weryfikowane są przez samych urzędników, czasem powoływany jest do 
tego specjalny zespół opiniujący, którego posiedzenia często odbywają się za zamkniętymi 

drzwiamu (bez udziału mieszkańców).  Niestety, w niektórych gmi-
nach zadarzają się też sytuacje, że wnioski mieszkańców spraw-
dzane są pod kątem merytorycznym co nie powinno mieć miejsca 
w budżecie obywatelskim (tutaj ocena merytoryki leży po stronie 
mieszkańców).

Zdarza się jednak, że spotkania zespołu weryfikującego wnio-
ski są jawne (tak działa np. Komisja Doraźna ds. Budżetu Obywa-
telskiego w Łodzi) i wtedy warto wziąć udział w takim posiedze-
niu. Podczas takiego spotkania dowiedzieć się możesz czy twój 
wniosek jest zgodny z prawem i możliwy do realizacji, a jeśli nie, 
uzyskasz informację gdzie popełniłeś błąd i w jakim zakresie po-
winieneś dokonać poprawki (o ile oczywiście procedura w twojej 
gminie dopuszcza możliwość korekty). 

Pamiętaj też, że nawet jeśli zasady BO w gminie nie dają Ci 
możliwości udziału w pracach zespołu opiniującego, zawsze mo-
żesz zgłosić się do urzędu z zapytaniem dot. weryfikacji twojego 
projektu, bądź trybem dostępu do informacji publicznej starać się 
uzyskać protokół z prac zespołu.

6. POZNAJ POMYSŁY INNYCH

Zakładając, że Twój projekt przeszedł pozytywnie etap we-
ryfikacji, możesz przygotowywać się do udziału w głosowaniu. 
Twój projekt znajdzie się bowiem wraz z innymi wśród listy pomy-
słów spośród, których mieszkańcy wybierać będą te ich zdaniem 
najważniejsze. 

Okres wyborów to z jednej strony czas na rozpowszechnienie 
Twojego pomysłu i zachęcania innych do jego poparcia, ale przede 
wszystkim okres, w którym Ty jako mieszkaniec powinieneś po-
znać dokładnie wszystkie zgłoszone propozycje. Warto tu zwrócić 
uwagę na to, by głosowania w BO nie traktować jako wyścigu z in-
nymi i zabiegania o poparcie jedynie swojego pomysłu. Istotą BO 
jest bowiem myślenie również o potrzebach innych, decydujemy 
bowiem o wydatkowaniu wspólnych pieniędzy. Pamiętajmy więc, 
że głosując w BO powinniśmy myśleć o mieście jako całości, do-
bru wspólnym, nastawiać się na kooperacje – nie na rywalizację.

7. OCEŃ PROCES, POWIEDZ JAK GO ULEPSZYĆ

Projekt  współfinansowany przez  
Ministerstwo Polityki i Pracy Społecznej  

w ramach Rządowego Programu  
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

BUDŻET OBYWATELSKI

11



Gdy w twojej gminie ogłoszone już zostaną wyniki głosowania w budżecie obywa-
telskim, powinien rozpoczynać się okres ewaluacji procedury, czyli analizy tego co było 
mocną, a co słabą stroną procesu. Ewaluacja zgodnie ze standardami BO powinna odby-
wać się corocznie i zapraszani do niej powinni być również mieszkańcy. Stąd też, jeśli w 
Twojej gminie ten etap jest prowadzony, warto byś z tego skorzystał  i powiedział co się 
wg. Ciebie sprawdziło, a co wymaga zmian. Możesz ocenić np. przystępność metody gło-
sowania, czytelności materiałów, dostępności wiedzy o projektach innych mieszkańców, 
transparentności pracy komisji weryfikującej wnioski itp.

Ewaluacja ma na celu ulepszenie budżetu obywatelskiego w Twojej gminie stąd warto 
by przeprowadzona była w oparciu o opinie różnych grup społecznych (również seniorów). 
Twój głos jest bardzo ważny. Jeśli w Twojej gminie nie zdecydowano się na przeprowadze-
nie procesu ewaluacji, pamiętaj, że zawsze możesz przesłać swoje uwagi do urzędu nieza-
leżnie czy prowadzona jest otwarta analiza procesu. Budżet obywatelski jest narzędziem 
dla mieszkańców i to oni powinni współdecydować o jego formie i zasadach prowadzenia. 
Dlatego tak ważne jest by urzędnicy poznali Twoje oczekiwania. 
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FUNDUSZ SOŁECKICZYM JEST FUNDUSZ SOŁECKI?

Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy,  
zagwarantowane na realizację przedsięwzięć  

służących poprawie życia mieszkańców.

Innymi słowy, jest to pewna pula środków z budżetu gminy, którą mieszkańcy mogą 
przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb mieszkańców sołectw. 

Aby nasze przedsięwzięcie mogło być realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
musi spełniać trzy warunki łącznie:

• służyć poprawie jakości życia mieszkańców
• mieścić się w tak zwanych zadaniach własnych gminy
• być zgodne z dokumentami planistycznymi gminy, np. Strategią Rozwoju Gminy
Warunki te muszą być spełnione łącznie. Jeżeli wniosek nie spełnia tych wymagań – 

wójt, burmistrzlub prezydent zobowiązany jest odrzucić wniosek sołectwa.
Podstawą prawną funkcjonowania BS jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o fundu-

szu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301), która weszła w życie 20 marca 2014 r. zastępując 
Ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 
roku. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.). .

Dzięki Funduszowi Sołeckiemu możliwe jest:
• budowanie tożsamości wsi,
• rozwój infrastruktury technicznej i społecznej,
• waloryzacja krajobrazu i architektury,
• wykonanie przedsięwzięć poprawiających warunki materialne (standard życia),
• wpływanie na wartości niematerialne - duchowe (jakość życia) 
takie jak poczucie wspólnoty,
• współodpowiedzialność, więź międzypokoleniowa, wzorce wychowawcze
Kwota, którą dane  sołectwo ma do dyspozycji w ramach Funduszu Sołeckiego zależy 

od tego, jaka jest kwota całego budżetu gminy oraz od ilości mieszkańców danego sołec-
twa. 

Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo oblicza się na podsta-
wie wzoru:

F = ( 2 + Lm / 100 ) x Kb, w którym poszczególne symbole oznaczają:
F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo (nie może być jednak wyż-

sza niż dziesięciokrotność Kb).
Lm – liczba mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku po-

przedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (na przykład: przy ustalaniu 
kwoty funduszu sołeckiego na rok 2011 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 

30 czerwca 2010 roku). Liczbę mieszkańców określa się na pod-
stawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych miesz-
kańców.

Kb – kwota bazowa obliczana jako iloraz wykonanych docho-
dów bieżących gminy, o których mowa w przepisach o finansach 
publicznych oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze 
gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata 
rok poniesienia wydatków (na przykład: kwotę funduszu sołeckie-
go na rok 2011 ustalono na podstawie danych o liczbie ludności 
z dnia 31.12. 2009). Liczba mieszkańców jest ustalana jest przez 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Nie musimy pamiętać tego wzoru. Wyliczona kwotą podaje 
nam do wiadomości wójt w terminie do 31.07 roku poprzedza-
jącego rok, w którym mają być realizowane przedsięwzięcia z FS. 
Oznacza to, że do 31.07.2014 poznaliśmy kwoty, o które można 
wnioskować dla działań, które będę realizowane w roku 2015.

Fundusz Sołecki ma w swoim założeniu służyć  
mieszkańcom sołectw.  To mieszkańcy wskazują we  

wniosku, co jest im na ta chwilę najbardziej potrzebne.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI NAM 
FUNDUSZ SOŁECKI?

Wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego przynosi korzyści za-
równo dla gminy, jak i dla jej mieszkańców. 

Korzyści dla gminy:
• możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydat-

ków z budżetu państwa. Zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu 
sołeckim, w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten 
cel. Zwrot może dotyczyć 20, 30 lub 40% środków wykorzysta-
nych na FS (po wejściu w życie Ustawy z dnia 20 lutego 2014 roku 
o funduszu sołeckim, zastępującej ustawę z 2009 roku). Wyso-
kość zwrotu jest zależna od zamożności gminy, która zdecydowa-
ła się wyodrębnić fundusz sołecki – największy otrzymają gminy 
najbiedniejsze.

• otrzymywanie do roku informacji na temat bieżących po-
trzeb w sołectwach: potrzebie naprawy chodnika, braku boiska, 
potrzebie odnowienia przestrzeni publicznej dla mieszkańców 
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gminy. Każde sołectwo może złożyć rocznie tylko jeden wniosek do FS.
Korzyści dla mieszkańców:
• rozwiązywane są lokalne problemy sołectwa. Czasem zdarza się, że na remont wia-

ty we wsi trzeba czekać kilka lat, ponieważ gmina realizuje w międzyczasie większe inwe-
stycje. Dzięki FS mieszkańcy mogą wskazać gminie, co jest dla nich istotne. 

• mieszkańcy uczą się realizowania przedsięwzięć finansowanych ze środków pu-
blicznych. Zadanie te muszą być realizowane zgodnie z zasadami logiki projektowej. Za-
dania z FS są doskonałą możliwością, by nauczy się zarządzać przedsięwzięciem, co może 
przełożyć się na skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych dla Gminy (np. ze środ-
ków unijnych).

CO ZROBIĆ, BY FUNDUSZ SOŁECKI BYŁ W NASZEJ GMINIE?

Aby sołectwo otrzymało środki z FS, Rada Gminy musi podjąć uchwałę o wyodręb-
nieniu FS do 31.03 roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki (np. 
uchwałę o wyodrębnieniu FS na rok 2015 trzeba było podjąć do 31.03.2014). Pieniądze 
te są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana 
jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie. Kwoty dla poszczególnych sołectw 
przedstawia wójt/burmistrz/prezydent do 31.07 roku poprzedzającego rok, w którym po-
niesione zostaną wydatki.

JAK WYKORZYSTAĆ ŚRODKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO?

Aby skorzystać z funduszu, należy złożyć wniosek do gminy o realizację zadań z FS. 
Wniosek  może zostać uchwalony na zebraniu wiejskim. Zebranie wiejskie może być zwo-
łane z inicjatywy 3 podmiotów:

• z inicjatywy sołtysa,
• rady sołeckiej lub
• co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa,
Zebranie wiejskie podejmuje uchwałę wskazującą przedsięwzięcie lub przedsięwzię-

cia, które będą realizowane z FS w kolejnym roku. Aby wniosek o dofinansowanie z fun-
duszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

• wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa;
• oszacowanie kosztów realizacji planowanych przedsięwzięć;
• koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla da-

nego sołectwa;
• uzasadnienie, w którym należy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja 

danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego 
sołectwa.

GDZIE TRAFIA NASZ WNIOSEK?

Wniosek składane jest przez sołtysa do Wójta Gminy. Wójt 
może odrzucić wniosek, jeżeli nie spełnia założeń wynikających z 
Ustawy, wspomnianych powyżej. Jeżeli tak się stanie, sołtys może 
w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o odrzuceniu złożyć odwo-
łanie do Rady Gminy, która ponownie rozpatruje wniosek. Rada 
Gminy ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania.Jeżeli nasz wniosek 
zostanie pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony, zostaje wpisane 
do budżetu gminy na kolejny rok kalendarzowy. 

O czym trzeba pamiętać:
1.   Istnieją pewne ograniczenia w realizacji zadań z FS

a. nie możemy realizować zadań związanych z inwe-
stycjami na terenie lub w budynku, który nie jest własno-
ścią gminy. W praktyce oznacza to, że nie możemy wyre-
montować siedziby OSP, jeżeli budynek należy do Straży. 
Nie możemy także odrestaurować kapliczki, która stoi na 
czyjejś posesji
b. nie możemy finansować działań związanych ze 
wspieraniem kulty religijnego
c. nie możemy zakupić alkoholu i innych używek
d. nie możemy wspierać prywatnej działalności go-
spodarczej. Lokalni przedsiębiorcy mogą być zaangażowani 
w realizacje zadań z FS (np. pomóc w realizacji, przekazać  
produkty potrzebne do realizacji zadania jako wkład własny 
sołectwa, nie może jednak zarabiać na zadaniach realizo-
wanych z FS)

2.  Działania nie wymagające inwestycji, np. festyny możemy  
       realizować w miejscach nie będących własnością gminy.
3.    Zmiany w trakcie realizacji są trudne. Dzięki nowelizacji Usta-
      wy u FS jest to możliwe, jednak każda zmiana wymaga czasu    
   na zatwierdzenie i wprowadzenie. Zmiany muszą zostać  
    zgłoszone nie później niż do 31.10 w roku poprzedzającym  
     rok realizacji. Warto przemyśleć działania będące przedmio- 
       tem wniosku. 
4.   W nielicznych przypadkach istnieje możliwości realizowania   
    zadaniapoza terenem sołectwa, np. kiedy zadanie dotyczy  
   wyjazdu na targi lub inneimprezy, których celem będzie  
       promocja gminy, sołectwa lub produktów tradycyjnych.
5.  Środki z FS, które nie zostaną wykorzystane w danym roku  
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Seniorzy!
Jeśli jesteście mieszkańcami, chcecie coś wspólnie zrobić 

dla siebie i innych, zaspokoić swoje potrzeby, 
rozwiązać problemy, zmienić otoczenie to 

Inicjatywa Lokalna jest dla Was!

Inicjatywę lokalną wykorzystują mieszkańcy miast i małych 
gmin i sołectw. Budują boiska do gry w siatkówkę plażową, sta-
wiają ławki, układają kostkę wokół świetlic, tworzą siłownie ple-
nerowe, remontują pomieszczenia, ale także jeżdżą na wycieczki, 
organizują warsztaty,przedstawienia teatrów amatorskich i wiele 
innych. 

Możliwość takich działań daje art. 19b Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. 

CO TO JEST INICJATYWA LOKALNA

Idea Inicjatywy Lokalnej przypomina nieco dawny „czyn spo-
łeczny”. Istotnym warunkiem realizacji jest wkład własny miesz-
kańców (szczególnie praca społeczna). Różni ją jednak to, że 
mieszkańcy dobrowolnie wychodzą z własną inicjatywą do Miasta 
lub Gminy.

Inicjatywa Lokalna to, zgodnie z Ustawą, wspólne (mieszkań-
ców i jednostki samorządu) działanie, realizujące zadanie publicz-
ne. 

Gmina (jednostka samorządu terytorialnego) ma zadania pu-
bliczne, takie jak utrzymanie dróg publicznych, szkół, domów kul-
tury, i wiele innych, które gwarantują zaspokajanie potrzeb miesz-
kańców. Swoje zadania gmina realizuje poprzez jednostki- szkoły 
domy kultury,przedsiębiorstwa oczyszczania, gospodarki komu-
nalnej.

 W przypadku rozwiązania, o którym mówimy (inicjatywa lo-
kalna) inicjatywa należy do mieszkańców. To mieszkańcy wycho-
dzą z inicjatywą realizacji zadania publicznego do gminy.  

Inicjatywa lokalna nie jest realizacją pomysłu przez gmi-
nę, nie jest realizowana na zamówienie mieszkańców, nie 
jest finansowana w formie dotacji - to wspólne działanie 

mieszkańców i jednostki samorządu terytorialnego.
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nie kumulują się na kolejny rok, lecz wracają do budżetu Gminy. Taka sytuacja może mieć 
miejsce, jeżeli w gminie został wyodrębniony FS, a niektóre sołectwa nie złożą wniosku  o 
realizacja zadań z funduszu lub w przypadku gdy sołectwo złoży wniosek i nie zrealizuje 
go w całości.

WAŻNE DATY ZWIĄZANE Z FUNDUSZEM SOŁECKIM

31.03 – Rada Gminy zatwierdza Uchwałę o wyodrębnieniu FS
03.07 – Wójt/burmistrz przekazuje do publicznej wiadomości kwoty przypadające
              na poszczególne sołectwa 
30.09 – termin składania wniosków do Gminy na realizacją zadań z FS
21.10 – termin wprowadzania ewentualnych zmian we wnioskach. 

INICJATYWA LOKALNA
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KTO MOŻE REALIZOWAĆ INICJATYWĘ?

Inicjatywa Lokalna skierowana jest do mieszkańców. Mieszkaniec to osoba, która 
mieszka na danym terenie. Nie musi być zameldowana, ale musi przebywać stale w danym 
miejscu, musi mieć interesy życiowe związane z miejscem, którego dotyczy inicjatywa. 
Ustawa mówi o mieszkańcach, więc osoby wnioskujące muszą być przynajmniej dwie. 

Mieszkańcy mogą wystąpić z wnioskiem za pośrednictwem organizacji pozarządowej 
(stowarzyszenia, fundacji).

JAKIE DZIAŁANIA MOGĄ BYĆ REALIZOWANE?

Wg ustawy poprzez inicjatywę mogą być realizowane następujące zadania:
• działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności 
budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz 
obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
• działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;
• edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;
• działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 
ust. 1 pkt 17 i 19;
• ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 
ust. 1 pkt 18;
• porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20.

Praktycznie wiele pomysłów, na działanie zmieści się w cytowanych punktach. Wa-
runkiem jednak jest to, by działania były realizowane na terenie należącym do gminy. 
Inicjatywy nie można realizować na przykład na terenach spółdzielni mieszkaniowych -  są 
to tereny prywatne. 

  

KROK PO KROKU

KROK 1
Ustal, czy pomysł mieści się w ramach zapisów ustawy - Ustawa o działalności pożyt-

ku publicznego i wolontariacie, art.19b

KROK 2
Pomysł na przedsięwzięcie i włączenie potencjalnych partnerów. Przedsięwzięcie, 

które ma być realizowane jest podstawą. Pomysł na IL może wynikać z potrzeb mieszkań-
ców domu, bloku, ulicy czy całego osiedla. By zorientować się czy pomysł na działanie od-
powiada na potrzeby mieszkańców najlepiej spotkać się z mieszkańcami i porozmawiać o 

problemach i potrzebach (nie zawsze to, co my uważamy za ważne 
jest ważne dla innych). Musicie zastanowić się, kto będzie  realiza-
torem przedsięwzięcia a kto będzie Waszym sojusznikiem, który 
poprze realizację zadania.

Realizatorzy inicjatywy to osoby, które włączą się w jego reali-
zację, (wkład w postaci pracy społecznej, wkładu rzeczowego lub 
finansowego). Sojusznicy to popierający Wasz pomysł. 

Realizatorzy i sojusznicy muszą być osobami mieszkającymi 
na terenie samorządu, gdzie realizujemy pomysł. Wszyscy powinni 
zadeklarować swoje poparcie, przez podpisanie się pod wnioskiem 
o realizację IL. Warto przygotować dodatkowe deklaracje określa-
jące formę zaangażowania. Osoby wpływowe (radni, organizacje 
społeczne czy kościelne) zwiększają szanse na podjęcie decyzji o 
realizacji IL przez samorząd. 

KROK 3
Określ partnera samorządowego. Formalnym adresatem Wa-

szej inicjatywy będzie zawsze Wójt, Burmistrz, Prezydent jako 
przedstawiciel samorządu. W praktyce będą to albo urzędnicy, 
albo pracownicy jednostek organizacyjnych samorządu (np. dy-
rektor szkoły, domu kultury). 

Dlatego na etapie tworzenia pomysłu należy zidentyfikować, 
kto to jest, zaprosić  ich na spotkania z mieszkańcami. Przekonanie 
samorządowców do pomysłu ułatwi dalszą współpracę.

KROK 4
Analiza kryteriów oceny wniosków o realizację IL. Czym są te 

kryteria? To wskazane w uchwale (w każdej gminie taka uchwała 
powinna być podjęta) Twojej rady gminy warunki, które bierze pod 
uwagę samorząd oceniając wniosek. Głównym kryterium oceny 
(ustawa) jest zaangażowanie społeczne (lista osób, które zgłaszają 
wniosek o realizację zadania w ramach IL). W uchwale mogą być 
jednak inne dodatkowe kryteria i uwzględnienie ich we wniosku 
może być istotne. Uchwała pomoże Wam doprecyzować Wasz 
wniosek. Szukajcie jej na stronach Internetowych Waszego samo-
rządu. 

UWAGA! 
Jeżeli Wasz samorząd nie podjął takiej uchwały, składajcie wniosek 
mimo wszystko. Będzie to podstawą do tego, by skłonić samorząd 

do realizacji obowiązku ustawowego. 
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KROK 5
Formalne złożenie wniosku. Wniosek (pismo) do samorządu na realizację przedsię-

wzięcia składacie do właściwego urzędu. We wniosku opisujecie założenia Waszego po-
mysłu, potrzebę jego realizacji, planowane działania, wstępny harmonogram i kosztorys z 
deklaracją formy zaangażowania się mieszkańców. 

Wniosek który składacie nie musi mieć szczególnej formy. 
Jeżeli samorząd opracował wzór wniosku, skorzystajcie z niego,  

bo ułatwi to ocenę Waszego pomysłu.

Ocena wniosku powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni.  Moż-
liwe są 2 odpowiedzi: pozytywna albo negatywna. W przypadku decyzji pozytywnej mo-
żecie przejść do kroku 6. W przypadku decyzji negatywnej, możliwe są do zrealizowania 
dwa scenariusze: uznanie odpowiedzi albo podjęcie negocjacji z samorządem. 

KROK 6
Doprecyzowanie zakresu merytorycznego i finansowego  przedsięwzięcia i podpisa-

nie umowy. Na tym etapie nad pomysłem pracujecie już wspólnie z samorządem. Musicie 
dopracować plan przedsięwzięcia, w tym harmonogram i budżet działań.  Warto pamiętać, 
że każde działanie dzieje się w określonym czasie i ma określone koszty (zakupu, pracy, 
itp.). 

UWAGA!
Na tym etapie każda ze stron może odstąpić od podpisania umowy

KROK 7
Realizacja inicjatywy lokalnej. Wdrażacie projekt partnerski. Pamiętajcie o realizacji  

zgodnie z podpisaną umową, planem, budżetem. Monitorujcie przebieg realizacji, zakres 
zadeklarowanego przez mieszkańców wkładu własnego. W przypadku trudności kontak-
tujcie się  partnerem jakim jest urząd. Informujcie mieszkańców i media o realizacji dzia-
łań. Inicjatywa dotyczy zadania publicznego. Jeżeli nie mieliście dotychczas do czynienia z 
wdrażaniem zadań publicznych, możecie skorzystać z pomocy np. organizacji pozarządo-
wej. Inicjatywa lokalna dopuszcza taką możliwość. 

Organizacja pozarządowa może wystąpić z wnioskiem w Waszym imieniu.

KROK 8
Zakończenie realizacji inicjatywy lokalnej. Zakończenie realizacji IL wymaga: za-

mknięcia formalności wynikających z umowy (m.in. rozliczenia wkładu własnego), poin-
formowania mieszkańców, sojuszników oraz media o osiągniętych efektach. 

Warto pomyśleć o ciekawej formie prezentacji (np. wystawa zdjęć, otwarcie placu 
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Potrzeba zmiany, pomysł na zmianę.

Sprawdzenie czy pomysł mieści się w katalogu zadań  
z art.19b UDPPiW.

Poszukanie sojuszników i osób chętnych do pomocy  
przy realizacji Inicjatywy Lokalnej.

Planowanie realizacji Inicjatywy Lokalnej.

Sprawdzenie, jakie kryteria realizacji Inicjatywy Lokalnej 
są przyjęte w uchwale o trybie i szczegółowych kryteriach 

realizacji Inicjatywy Lokalnej na terenie  gminy/miasta.

Złożenie wniosku o realizację IL do właściwego Urzędu.

Odpowiedź z urzędu.

Doprecyzowanie planu realizacji zadania wspólnie  
z urzędnikami.

Podpisanie umowy.

Realizacja Inicjatywy Lokalnej.

Rozliczenie i sprawozdanie.
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Seniorze! 
Współdecyduj o tym co dzieje się w Twoim Mieście! 

Dziel się pomysłami, zgłaszaj wątpliwości!
Bądź aktywny w konsultacjach jako rzecznik interesów 

swojej generacji oraz lokalnej społeczności.

 Konsultacje społeczne to, jedno z najważniejszych narzędzi 
włączania obywateli w procesy decyzyjne. 

 Głównym ich  celem jest poprawa jakości decyzji podej-
mowanych przez samorządy i organa administracji, a dotyczących 
ważnych dla mieszkańców obszarów polityk miejskich lub gmin-
nych (polityk publicznych) oraz planowanych strategii rozwoju i 
rozwiązań prawnych. 

 Konsultacje to forma dialogu społecznego, podczas które-
go przedstawiciele władz, administracji rządowej i samorządowej 
lub organizacji pozarządowych zasięgają opinii obywateli w róż-
nych kwestiach. Jest to proces mający na celu, z jednej strony po-
informowanie obywateli o istotnych dla nich sprawach, a z drugiej 
dowiedzenie się co myślą na ich temat, aby wcześniej wychwycić 
błędy i stworzyć bardziej wyważone i zgodne z oczekiwaniami 
większości rozwiązania.

Konsultacje społeczne mają:
• zapewnić nam uczestnictwo w procesie podejmowania de-

cyzji, które mają bezpośredni wpływ na sposób i jakość naszego 
życia;

• aktywizować środowiska lokalne, rozwijać samorządności, 
kształtowania poczucia odpowiedzialności za funkcjonowanie na-
szego otoczenia społecznego

Pamiętajmy, że:
• Konsultacje są inicjowane przez administrację publiczną: 

rządową lub samorządową.
• Uczestniczenie w konsultacjach jest prawem każdego oby-

watela.
• Proponowane jest, aby zgodnie z Kodeksem konsultacji 

narzędzie to było wykorzystywane do zbierania opinii publicznej 
dotyczącej wszystkich projektów aktów prawnych (ustaw, rozpo-
rządzeń) ważnych z punktu widzenia mieszkańców danego terenu, 
regionu, kraju, zwłaszcza jeśli maja charakter strategiczny. 

Proces konsultacji społecznych powinny uwzględniać etapy: 

KONSULTACJE SPOŁECZNE
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• informowanie o zamierzenia/planach,
• prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
• wymiana opinii,
• znajdowanie rozwiązań,
• informowanie o finalnej decyzji

PROPOZYCJA: 7 ZASAD KONSULTACJI 

ZASADA 1: Dobra wiara
Konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego, tolerancji i szacunku. 

Strony słuchają siebie nawzajem wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji.

Co to znaczy w praktyce? Organizator konsultacji przyjmuje uwagi krytyczne i wpro-
wadza zmiany w swoich propozycjach, a my jako uczestnicy konsultacji jesteśmy gotowi 
zmienić zdanie pod wpływem racjonalnych i przekonujących argumentów. 

Pamiętajmy, że: 
• Mamy prawo oczekiwać, iż materiały do konsultacji będą napisane w jasny i zrozu-

miały sposób. 
• Dobrą praktyką jest uzupełnienie ich o komunikatywnie sformułowane pytaniami 

ułatwiające nam wrażenie opinii. 

ZASADA 2: Powszechność
Każdy zainteresowany tematem konsultacji ma prawo do pełnej informacji na temat 

ich przedmiotu, miejsca i czasu, do uczestnictwa w nich oraz do bezpiecznego wyrażenia 
podczas nich swojego poglądu lub stanowiska.

Co to znaczy w praktyce? rganizator konsultacji umieszcza informacje o nich w do-
stępnych dla każdego miejscach publicznych. Ponieważ w konsultacjach społecznych 
może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany ich tematem, organizator ma obowiązek 
aktywnie docierać do wszystkich, a zwłaszcza do grup narażonych na wykluczenie, czyli 
m.in. osób starszych. 

Pamiętajmy, że: 
• Nie trzeba być fachowcem w danej dziedzinie, aby mieć na jej temat wyrobione 

zdanie i doświadczenie praktyczne. 
• Wiedza, którą posiadamy, jest ważna właśnie dlatego, że jeśli dyskutowana kwestia 

dotyczy naszego otoczenia, to jesteśmy znawcami tego tematu. Dlatego nasz głos jest 
ważny dla urzędników i ekspertów!

ZASADA 3: Przejrzystość
Informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji 

muszą być powszechnie dostępne, zapisane w sposób jasny, ko-
munikatywny i zrozumiały dla osób narażonych na bariery funk-
cjonalne wynikające z niepełnosprawności lub wieku. Wyrażone 
poglądy muszą być jednoznaczne. 

ZASADA 4:  Responsywność
Podczas konsultacji każdemu, kto zgłosi swoją opinię, nale-

ży się merytoryczna odpowiedź w rozsądnym terminie, znanym i 
wynikającym z reguł konsultacji. (z ang. „response” - „odpowiedź”)

Co to znaczy w praktyce? Podsumowanie konsultacji powin-
no zostać upowszechnione w formie dostępnego i komunikatyw-
nego dokumentu w terminie podanym nam do wiadomości przed 
ich rozpoczęciem. 

Pamiętajmy, że: 
• jako uczestnicy konsultacji mamy szczególne prawo otrzy-

mać ich wyniki oraz odpowiedzi z uzasadnieniem na zadawane 
przez nas pytania. 

ZASADA 5: Koordynacja
Konsultacje powinny mieć gospodarza, który jest odpowie-

dzialny za nie zarówno politycznie, jak organizacyjnie. Rola go-
spodarza powinna wynikać ze struktury władz administracyjnych 
obszaru objętego działaniem.  

ZASADA 6:  Przewidywalność
Konsultacje powinny być prowadzone w zaplanowany spo-

sób, w oparciu o czytelne i powszechnie znane reguły, od począt-
ku prac nad zmianą oraz od początku procesu legislacyjnego.

Co to znaczy w praktyce? Konsultacje społeczne powinny 
trwać nie krócej niż 21 i być prowadzone na możliwie wstępnym 
etapie tworzenia polityk publicznych i ich założeń.

ZASADA 1:  Poszanowanie interesu ogólnego
Uczestnicy konsultacji mają prawo do przedstawiania swoich 

poglądów, nawet jeśli są one wyrazem interesów mniejszości, jed-
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nak ostateczne decyzje podejmowane w wyniku konsultacji powinny uwzględniać 
i reprezentować dobrze rozumiany interes publiczny i dobro ogólne. 

Seniorze, pamiętaj, że:
 Konsultacje społeczne nie są referendum ani głosowaniem. To głos doradczy, na 

podstawie którego podejmowane są ostateczne decyzje. Często są organizowane w for-
mie dyskusji lub warsztatów. Podczas konsultacji ważna jest wymiana zdań i możliwość 
usłyszenia propozycji innych osób. Wyniki konsultacji mają pomagać w udoskonalaniu 
projektów zmian wprowadzanych przez urząd, tak, aby odpowiadały potrzebom miesz-
kańców. Ostateczną decyzję podejmują organy władzy. To one biorą na siebie pełną od-
powiedzialność za decyzję. 

CO MOŻNA KONSULTOWAĆ?

 Konsultacje społeczne mogą dotyczyć w zasadzie wszystkiego. Najpowszechniej-
sze są konsultacje z mieszkańcami dotyczące różnych nowych inwestycji czy planów za-
gospodarowania przestrzennego. Można w ten sposób informować o pomyśle zorgani-
zowania placu zabaw dla dzieci czy modernizacji ulicy i poznać opinię mieszkańców na 
ten temat albo rozpocząć dyskusję o planach przyszłego rozwoju dzielnicy. Podczas kon-
sultacji społecznych można także rozmawiać o dokumentach strategicznych miasta bądź 
państwa, np. zmianie lub uchwaleniu różnych aktów prawnych.

 Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad 
odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw). 
Organizator konsultacji społecznych może wykorzystywać różne ich formy np. :

• Ankiety indywidualne i uwagi zgłaszane na piśmie,
• Wywiady indywidualne, spotkania publiczne, warsztaty publiczne, debaty, delibe-

racje
• Wysłuchania publiczne,
• Za pośrednictwem powołanych lokalnych ciał konsultacyjnych.

DLACZEGO WARTO BRAĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH?

 Warto brać udział w konsultacjach, bo jeśli nie zaangażujemy się w nie, to stra-
cimy szansę wypowiedzenia się na dany temat. Nikt nie pozna naszego zdania.  Warto 
wziąć udział szczególnie, jeśli temat dotyczy naszego życia, na przykład budowy basenu 
w naszym mieście czy problemu zadłużenia czynszowego naszych sąsiadów. Do wzięcia 
udziału w konsultacjach społecznych warto się przygotować, tzn. przeczytać dołączone 
do zaproszenia informacje, zastanowić się nad zadanymi pytaniami.

 Konsultacje to szansa na to, że dyskutowany projekt będzie uwzględniał nasze po-

trzeby i że będzie on dla nas przez to lepszy. Dzięki udziało-
wi w konsultacjach, możliwe jest także poznanie sąsiadów, 
ekspertów i urzędników, przedstawicieli władz, zawarcie 
nowych kontaktów. Angażując się w konsultacje możemy 
dowiedzieć się wiele o planach i działaniach władz miasta 
lub dzielnicy, a także mieć wpływ na nasze najbliższe oto-
czenie. Konsultacje przynoszą każdemu korzyści: my może-
my wyrazić swe zdanie, a druga strona, skorzystać z naszej 
wiedzy i doświadczenia.

CO DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
MOGĄ WNIEŚĆ SENIORZY?

 Seniorzy dobrze znając problemy i uwarunkowania 
życia lokalnych społeczności, mogą być cennymi partnera-
mi w trakcie konsultacji społecznych. Ich wiedza, doświad-
czenie i rozsądek mogą być docenione przez przedstawicieli 
władz samorządowych i centralnych, a wypracowane roz-
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 W wiek emerytalny wchodzi właśnie pokolenie powojen-
nego wyżu demograficznego. Przewiduje się, że w najbliższych la-
tach co trzeci Polak będzie seniorem. Jedną z konsekwencji tych 
demograficznych przemian jest starzenie się społeczeństwa, co 
oznacza nie tylko wzrastający procentowo udział osób 60+ w ogó-
le mieszkańców, ale też przybywanie osób w wieku najstarszym tj. 
powyżej 80-tego i 90-tego roku życia. 

DLACZEGO RADY SENIORÓW SĄ POTRZEBNE

 Seniorzy stanowią coraz większą grupę mieszkańców, 
członków wspólnot lokalnych i odbiorców usług publicznych, a co 
za tym idzie - ważną grupę obywateli. Ich głos dotyczący specyfiki 
potrzeb i oczekiwań wynikających z ograniczeń wieku musi być 
brany pod uwagę przez samorząd. Sami seniorzy powinni coraz 
aktywniej włączać się do współdecydowania o kształcie lokalnej 
przestrzeni publicznej i tworzenie gminnych i miejskich polityk, 
zwłaszcza tych, o charakterze strategicznym, czyli nastawionych 
na przyszłość.

• Tylko 7,7 proc. osób powyżej 65. roku życia stara się anga-
żować w życie lokalnej społeczności. 

• Blisko 32 proc. w ogóle się tym nie interesuje. 
• Pozostali twierdzą, że nie angażują się, bo: nie mogą być 

aktywni, nie widzą takiej potrzeby, nie wierzą w skuteczność i 
sprawczość takiej postawy, czyli nie wierzą, że mogą cokolwiek 
zmienić lub mieć na coś wpływ. 

(wg badań WRZOS 2012)

 I trochę trudno się temu dziwić, ponieważ nie ma zbyt wie-
lu, powszechnie znanych i przyjaznych tej grupie pokoleniowej, 
systemowych rozwiązań ułatwiających jej włączanie się w życie 
publiczne. Jednym z nowych narzędzi uczestnictwa osób star-
szych w życiu obywatelskim i społecznym stają się Rady seniorów. 

 Seniorze, jeśli widzisz w swoim otoczeniu ważne dla star-
szych mieszkańców sprawy, które należałoby pilnie rozwiązać np. 
m.in.: brak przyjaznego dla osób starszych miejsca spotkań, nie-
dostosowane do Twoich potrzeb chodniki, przejścia, dojścia do 
instytucji publicznych, przystanki komunikacji miejskiej lub chciał-
byś zorganizować zajęcia lub imprezy adresowane do swojego po-
kolenia – Rada seniorów jest po to, by Ci w tym pomóc. 

RADA SENIORÓW
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TROCHĘ STATYSTYKI

Pierwsze Rady seniorów w naszym kraju powstawały już w 2007 roku, spontanicznie 
bez szczególnych regulacji prawnych, najczęściej z inicjatywy lokalnych środowisk senio-
ralnych. Jako pierwsza powstała Rada seniorów miasta w Poznaniu.  

• Najwięcej, bo aż 40 zaczęło swoją działalność po roku 2013. 
• Do jesieni 2014 roku aktywność wykazuje 50 Rad seniorów w miastach, 5 w gmi-

nach wiejskich i 16 w gminach miejsko-wiejskich.
• Najliczniejszą reprezentację Rad seniorów mają województwa śląskie (13) i wielko-

polskie (10).  
• Jak dotąd ani jedna rada nie powstała w województwie podlaskim.

CO TO JEST RADA SENIORÓW

Rada seniorów gminy lub miasta to ciało społeczne o charakterze konsultacyjnym, 
doradczym i inicjatywnym, bez osobowości prawnej, w skład którego wchodzą przedsta-
wiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób star-
szych.

 

KTO POWOŁUJE RADĘ SENIORÓW

Radę seniorów powołuje Rada gminy lub miasta.
Powołanie Rady seniorów następuje w drodze uchwały 

Rady gminy lub miasta.

 Zgodnie z sejmową poprawką z października 2013 r. wprowadzającą do ustawy o 
samorządzie gminnym artykuł 5c Rada seniorów powoływana jest uchwałą Rady gminy 
lub miasta z inicjatywy własnej radnych lub: 

• mieszkańców gminy lub miasta tworzących nieformalną (nigdzie nie zrzeszoną) 
grupę osób 60+  np. z Klubu Seniora, 

• organizacji społecznej lub organizacji pożytku publicznego skupiającej osoby, któ-
rych działalność Rady Seniorów dotyczy 

• uczestników, organizatorów i prowadzących UTW

 

CHARAKTER RADY SENIORÓW

 Zgodnie z opinią powołanego w 2008 roku parlamentarne-
go zespołu ds. osób starszych konieczne jest opracowanie w Pol-
sce długookresowej strategii na rzecz wykorzystania i wzmacnia-
nia kapitału społecznego seniorów. Ich udział w podejmowaniu w 
samorządach i innych organach władzy decyzji, które bezpośred-
nio ich dotyczą, powinien wzrastać.  Właśnie dzięki Radom se-
niorów interesy osób starszych mogą być lepiej reprezentowane, 
ponieważ Rady seniorów mają charakter konsultacyjny, doradczy i 
inicjatywny. 

KONSULTACYJNY
•  konsultowanie i wyrażanie opinii 
w sprawach dotyczących osób starszych 
(np. funkcjonowanie komunikacji publicz-
nej czy w sprawie strategii rozwiązywania 
problemów społecznych);
• reprezentowanie interesów starszych 
mieszkańców wobec samorządu i admi-
nistracji;
•  podejmowanie inicjatyw i działań 
poprawiających jakość życia seniorów 
(np. w powołanie Centrum Aktywnego 
Seniora).

DORADCZY

INICJATYWNY

STATUT RADY SENIORÓW 
 
 Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej 

statut. Opracowując go ma duże możliwości uregulowania więk-
szości spraw związanych z działalnością przyszłej Rady seniorów, 
tak aby jak najlepiej przystosować ją do lokalnych potrzeb i możli-
wości. W tym celu powinna treść statutu konsultować w szerszym 
gronie.

Statut Rady seniorów określa przede wszystkim:  
• tryb wyboru jej członków;  
• zasady działania.
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TRYB WYBORU CZŁONKÓW ZASADY DZIAŁANIA

Liczba członków rady ze szczegółowym 
określeniem, ilu ma być przedstawicieli 
każdej z grup np.: 
•   osób starszych;
•   podmiotów działających na rzecz
     osób starszych.

W dotychczasowej praktyce Rady 
seniorów liczą od 5 do 30 osób.

Organizację wewnętrzną rady tzn.:

•  sposób wyboru przewodniczącego;
• inne funkcje wewnętrzne i sposób
    wyboru na nie.

Czas trwania kadencji.

W dotychczasowej praktyce 
to kadencja 4 letnia.

Tryb funkcjonowania rady tzn.
•   zwoływanie i przeprowadzanie 
      posiedzeń (sesji);
•   podmioty upoważnione 
     do zwoływania posiedzeń;
•   częstotliwość;
•   sposób powiadamiania członków.

Organ prowadzący proces 
wyboru członków.

Dla szybkiego i sprawnego prowadzenia tego 
procesu powinien to być organ wykonawczy 
gminy, ale w dotychczasowej praktyce zna-
ne są też inne opcje, jak przekazanie zadania  
Radzie gminy lub miasta lub powołanie 
specjalnej komisji.

Sposób i formy podejmowania decyzji:
•   prowadzenie dyskusji;
•   inicjatywa uchwałodawcza;
•   sposób głosowania i formy 
     wyrażania stanowisk.

Proces wyłaniana członków rozpisany 
w czasie i określony terminami.

Zakres spraw właściwych dla rady, czyli 
w jakich sprawach rada ma możliwość 
wypowiadania swoich opinii.

Sposób ogłoszenia o rozpoczęciu wyboru 
członków rady np.:
•   ogłoszenie udostępnione w lokalnych 
      mediach;
•   zawiadomienie organizacji i instytucji.

Zasady i tryb współdziałania z organami 
gminy/miasta – w jakich okolicznościach, 
w jakich sprawach oraz w jakim trybie i 
czasie organy gminy powinny zwracać się 
do Rady seniorów o opinie.

Tryb zgłaszania kandydatów na członków 
czyli kto może zgłosić kandydatów na 
członków rady i w jaki sposób np.: 
•   czy wymagana jest forma pisemna 
      zgoda kandydata;
•   określone poparcie innych osób.

Zasady i tryb współdziałania z organami 
gminy/miasta – w jakich okolicznościach, 
w jakich sprawach oraz w jakim trybie  
i czasie organy gminy powinny zwracać 
się do Rady seniorów o opinie.

Sposób ogłoszenia o wybranych 
członkach rady.

Zasady nadzoru przez organy 
gminy/miasta.

Zasady i kryteria wyboru członków.

Tryb uzupełnienia składu osobowego rady.

Warto pamiętać, że przepisy uchwały Rady gminy lub miasta 
muszą być zgodne z przepisami ustawy o samorządzie gminnym. 
Uchwała o statucie Rady seniorów jest aktem prawa miejscowego, 
ponieważ zawiera normy o charakterze powszechnie obowiązują-
cym, dotyczącym prawa i obowiązków obywateli. Uchwała wy-
maga ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym i wejść w 
życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w tym publikatorze.
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