
Uchwała Nr XLIX/349/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 25 lutego 2021 roku 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia wniosku pana A.J. z dnia 8 lutego 2021 roku 

  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  2020 poz. 256 ze zm.)                                          

w związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo z 23 marca 2017 r. po rozpatrzeniu Wniosku pana 

A. J. z 8 lutego 2021 roku 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Uznaje się wniosek za bezzasadny. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z wnioskiem Pana A. J. w sprawie 

powołania Rady Seniorów Gminy Kosakowo, który wpłynął w formie elektronicznej do Rady 

Gminy w dniu 08.02. b. r. jako pismo Nr 23/ 2021 podjęła dyskusję w oparciu o poniższe 

dokumenty i publikacje: 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.0. 713 ze zm.) w zakresie 

  przepisów związanych z powołaniem gminnej rady seniorów 

- opinia Radcy Prawnego Nr 22/2021 dotyczącej przedmiotowego wniosku Nr 21/2021 

- publikacja ,,Gminne Rady seniorów w praktyce” - wybrane zagadnienia Wiesławy Borczyk                  

i inni 2014 rok. 

W wyniku dyskusji ustalono, iż art. 5c w/w Ustawy pozwala powołać nowe ciało o charakterze 

doradczym, reprezentujące środowiska osób starszych – gminną radę seniorów w drodze 

uchwały    z inicjatywy rady gminy lub na wniosek zainteresowanych środowisk. 

Przekierowanie tego wniosku do Wójta Gminy Kosakowo jako do organu inicjatywy 

uchwałodawczej o zajęcie stanowiska dotyczącego rozważenia możliwości utworzenia gminnej 

rady seniorów - nie uzyskało poparcia większości członków komisji. 

Mając na uwadze przedłożony przez Radcę Prawnego ,,Komentarz red. Sebastian Gajewski, 

Aleksander Jakubowski 2018” dotyczący definicji pojęcia ,,zainteresowanych środowisk”                        

oraz zakresu pojęcia ,,osoba starsza” (,,senior”) komisja zapoznała się z jego treścią i ustaliła, 

iż ,,zainteresowane środowiska”  na wniosek których rada gminy może podjąć odpowiednie 

działania wskazują na katalog obejmujący m. in. grupy osób starszych, kluby seniora, 

organizacje pozarządowe, jak również grupę ludzi działających na rzecz osób starszych. 

W świetle wyrażonej przez Radcę Prawnego opinii zawartej w piśmie Nr 22/ 2021                                     

w omawianym przypadku wnioskodawca, nie jest ,,zainteresowanym środowiskiem”                               

w rozumieniu ustawy, a zatem wniosek nie spełnia wymogu ustawowego. 

 

Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy uznaje wniosek za bezzasadny. 

 

 

 

 

 


