
 

 

U C H W A Ł A   Nr  391/XLII/18  

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

 

zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka 

oraz nadania jej Statutu. 
 
 

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Nr 114/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu zmienionej Uchwałą 

Nr 147/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące 

zmiany : 

1) Dotychczasowy §1 Uchwały 114/XV/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. otrzymuje nowe 

brzmienie: 

„§1. W celu zapewnienia Seniorom wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności 

tworzy się Radę Seniorów Miasta Milanówka, zwaną dalej Radą Seniorów.”  

2) Dotychczasowy §2 Uchwały 114/XV/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. otrzymuje nowe 

brzmienie: 

„§2. Rada Seniorów funkcjonuje na podstawie Statutu Rady Seniorów Miasta 

Milanówka, który określa zasady działania Rady oraz tryb wyboru jej członków.” 

3) Załącznik do Uchwały 114/XV/15 z dnia 22 grudnia 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie 

określone w załączniku do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania. 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

             Rady Miasta Milanówka 

 

           mgr Małgorzata Trębińska 

 

  



 

 

UZASADNIENIE 

 

Rada gminy jest uprawniona do tworzenia gminnej rady seniorów jako organu opiniodawczo-

doradczego, konsultacyjnego oraz inicjatywnego, zgodnie z art. 5c ustawy o samorządzie 

gminnym. 

Po dokonaniu analizy, przy udziale  członków Rady Seniorów Miasta Milanówka, uchwały 

Rady Miasta  Milanówka  Nr 114/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu zmienionej 

Uchwałą Nr 147/XIX/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016 r., ustalono 

konieczność dokonania zmian w Statucie Rady Seniorów Miasta Milanówka.  

Generalne zmiany  w   Statucie  Rady  Seniorów  Miasta Milanówka dotyczyły Rozdziału II. 

Skład oraz tryb powoływania członków Rady, który w proponowanym projekcie  Statutu otrzymał 

nowe  brzmienie i został oznaczony jako Rozdział III. Ponadto, w przedmiotowym projekcie 

zostały uwzględnione aktualne potrzeby społeczności lokalnej oraz zweryfikowano 

dotychczasowe zapisy Statutu w celu ich doprecyzowania oraz zawartych w nich treści. Niniejsze 

zostało zawarte w czterech rozdziałach i 26 paragrafach Statutu. Zamiast dotychczasowego 

Rozdziału III dodano Rozdział IV. Organizacja i tryb działania Rady upraszczając jego treść, 

celem osiągnięcia przejrzystości tego aktu. Dodatkowo w nowym Rozdziale III zmiany wymagało  

zastosowane nazewnictwo w odniesieniu do merytorycznej działalności Rady Seniorów (tu:§17, 

§18, §19, §20 projektu Statutu Rady) oraz zaistniała konieczność uzupełnienia treści Statutu 

w części dotyczącej określenia zadań dla Sekretarza Rady (tu: §23 projektu Statutu Rady). 

Jednocześnie w projekcie Statutu zamieszczono korekty polegające na uproszczeniu zapisów lub 

zmianie numeracji (tu: § 1, § 2, § 3, § 5, § 22, § 24). 

Zgodnie z „Zasadami techniki prawodawczej” określonymi przez Rządowe Centrum  

Legislacji, jeżeli zmiany wprowadzane w danym akcie prawnym miałyby być liczne albo miałyby 

naruszać konstrukcję lub spójność  tego aktu prawa, albo gdy ten  akt prawa był już poprzednio 

wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się nowy projekt.  

Zważywszy na fakt, że zgłoszone przez Radę Seniorów Miasta Milanówka uwagi były 

znaczące dla zmiany treści Statutu i powodowały konieczność wprowadzenia obszernych korekt 

w brzmieniu aktu, proponuje się zastąpienie załącznika do uchwały Rady Miasta Milanówka  

Nr 114/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Rady 

Seniorów Miasta Milanówka oraz nadania jej Statutu zmienionej Uchwałą Nr 147/XIX/16 Rady 

Miasta Milanówka z dnia 21 kwietnia 2016 r. załącznikiem w nowym brzmieniu załączonym  

do niniejszej uchwały 

Przygotowany projekt zmiany uchwały podsumowuje uwagi i wnioski Rady Seniorów Miasta 

Milanówka, której głównym zadaniem jest poprawa jakości życia seniorów, pobudzanie 

aktywności obywatelskiej osób starszych mieszkających na terenie Miasta Milanówka oraz 

reprezentowanie ich interesów wobec władz gminy. Jednocześnie przygotowany projekt Statutu 

Rady Seniorów Miasta Milanówka został poddany konsultacjom społecznym poprzez ogłoszenie 

go na stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka. Termin zgłaszania uwag obowiązywał  

w okresie od 08.12.2017 r. do 29.12.2017 r. Do treści projektu aktu, w tym  załącznika, nie 

zgłoszono w trybie konsultacji żadnych uwag. 

Przyjęcie zmiany uchwały pozwoli usprawnić funkcjonowanie Rady Seniorów Miasta 

Milanówka, jako organu doradczego Burmistrza oraz pozwoli powołać skład osobowy rady, 

według nowo ustalonych reguł zaproponowanych w Statucie, a przede wszystkim pozwoli  

na kontynuowanie prac merytorycznych, tak oczekiwanych przez  środowisko milanowskich 

seniorów. 

Przedmiotowe zmiany w uchwale nie będą rodzić skutków finansowych dla budżetu Miasta 

Milanówka.  
 

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/konsultacje-spoleczne/10122-konsultacje-w-sprawie-utworzenia-rady-seniorow-miasta-milanowka-oraz-nadania-jej-statutu.Termin

