
 

Uchwała Nr I/26/2022  

Rady Seniorów w Gdańsku 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie współpracy Rady Seniorów w Gdańsku z Radami Dzielnic Miasta Gdańska. 

 

Na podstawie rozdziału 2 §3 pkt 1,2,3,6,8,9 i 10; §4 pkt 4,5,9 i § 5 pkt 4 statutu Rady Seniorów w Gdańsku 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/1622/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r.  

w sprawie powołania Rady Seniorów w Gdańsku, uchwala co następuje: 

 

§1. 

Rada Seniorów w Gdańsku docenia i wspiera wzmacnianie roli Rad i Zarządów dzielnic  

w Gdańsku w uspołecznianiu procesu zarządzania miastem. Popieramy skuteczne wdrażanie 

zasady pomocniczości oraz rozwijanie konsultacji społecznych, w tym problemów dotyczących 

osób starszych. Będziemy wspierać aktywnych seniorów w udziale oraz kandydowaniu  

w wyborach do Rad Dzielnic. 

§2. 

Rada Seniorów zamierza sukcesywnie, okresowo odbywać wyjazdowe sesje w poszczególnych 

dzielnicach Gdańska w celu bliższego zapoznania się z sytuacją i problemami osób starszych 

w różnych rejonach miasta. Pierwszą taką sesję odbyto 20 kwietnia 2022 r. na Wyspie 

Sobieszewskiej. 

§3. 

Rada Seniorów wnosi do Rad i Zarządów Dzielnic o wyprzedzające zebranie stosownych 

informacji z udziałem Klubów Seniora, DDP, KS i Domów Sąsiedzkich o sytuacji osób 

starszych w dzielnicach, z wyeksponowania ich problemów, a w szczególności: 

• realnego zapotrzebowania na tworzenie w ich rejonie Dziennych Domów Pomocy,   

Klubów Samopomocy oraz rejonowych centrów informacji senioralnej”. 

• ustalenia w dostępny sposób osób starszych, samotnych, wymagających stałej pomocy  

i opieki – za ich zgodą, bez naruszenia zasad RODO. 

• ustalenia miejsca lub propozycji miejsca dla okresowych spotkań i zajęć osób starszych, 

w szczególności dla Klubów seniora np. w miejscowej szkole po zajęciach lekcyjnych; 

• zidentyfikowania innych potrzeb i problemów seniorów w danej dzielnicy. 

Wnosimy o omówienie tych spraw na sesjach Rady lub posiedzeniach Zarządu danej Dzielnicy, 

wyprzedzająco do sesji Rady Seniorów. O terminie planowanej w danej dzielnicy sesji Rada 

Seniorów powiadomi władze dzielnicy z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. 

 

 

 



 

§4. 

Rada Seniorów wnosi do Prezydenta Miasta, Rady Miasta Gdańska i Rad Dzielnic aby zgodnie 

z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 2022 r., wprowadzono do statutów Rad 

Dzielnic zapis umożliwiający tworzenie Dzielnicowych Rad Seniora. Jest to szczególnie istotne 

przy braku klubów seniora oraz innych organizacji senioralnych w danej dzielnicy. 

§5. 

Rada Seniorów wnosi o wspieranie przez Rady Dzielnic organizacji senioralnych oraz 

indywidualnych seniorów w ich żywotnych sprawach, a w razie potrzeby informowanie  

o trudnych problemach bezpośrednio Radę Seniorów w Gdańsku. Dotyczy to np. pomieszczeń 

dla klubów seniora, wniosków grantowych i Budżetu Obywatelskiego. W szczególności 

prosimy o pomoc Rady lub Zarządu Dzielnicy przy przygotowaniu takich wniosków 

grantowych przez organizacje senioralne (w razie potrzeby). 

§6. 

Jedną z najważniejszych spraw dla osób starszych jest ich aktywność fizyczna i umysłowa. 

Wnosimy o uwzględnienie tych potrzeb w budżetach dzielnic, na dany rok na poziomie min. 

od 5% do 10%. Istnieje konieczność dotarcia z informacją do osób starszych, że wysoka 

frekwencja wyborcza w wyborach do rad dzielnic daje stosowny bonus finansowy, w czym 

seniorzy mogą w istotny sposób pomóc. Rada Seniorów w Gdańsku deklaruje aktywny udział 

w tej akcji informacyjnej. 

§7. 

Apelujemy do Rad i Zarządów Dzielnic organizujących festyny okolicznościowe, aby  

w ramach tych imprez przedstawiać seniorów szczególnie zasłużonych dla danego rejonu, ale 

też dla całego miasta, a zamieszkałych na terenie dzielnicy. Historia dzielnic i zasłużeni dla niej 

seniorzy, mogą być asumptem do wnioskowania o nadanie (zmiany) stosownych nazw 

własnych (ulice, obiekty), upamiętniających zasłużonych społeczników, ludzi kultury, sztuki  

i nauki – nie tylko w danej dzielnicy, ale w całym mieście, w tym w nowych dzielnicach. 

Sprzyjać temu mogą szkolne konkursy o historii i ludziach dzielnicy, stąd pożądany udział 

szkół w takich imprezach i akcjach. Deklarujemy swój udział w takich inicjatywach. 

§8. 

Zwracamy uwagę Radom Dzielnic na ustanowioną Uchwałą RMG Nagrodę Zasłużony dla 

gdańskich seniorów, licząc na ich aktywny udział w wyborze najlepszych kandydatów już  

w 2022 r. 

§9. 

Rada Seniorów w Gdańsku dziękuje Radom i Zarządom Dzielnic Gdańska za ich 

dotychczasową troskę i zaangażowanie w sprawy osób starszych. 

 

Przewodniczący Rady Seniorów 

w Gdańsku 

/-/Aleksander Żubrys 



 

Uzasadnienie 

Dotychczas Rada Seniora w Gdańsku w sposób kompleksowy omówiła generalne problemy 

130 tys. gdańskich seniorów na sesjach poświęconych aktywizacji i zatrudnieniu osób 

starszych, bezpieczeństwu, edukacji i kulturze, zdrowiu i profilaktyce zdrowotnej oraz ochronie 

środowiska. Obecnie Radzie Seniorów zależy na bliższej identyfikacji i konkretyzacji spraw 

osób starszych w odniesieniu do poszczególnych dzielnic miasta. Zależy nam na wytypowaniu 

i udzieleniu pomocy konkretnym osobom – często samotnym, wykluczonym, wyalienowanym 

i bezradnym. Zależy nam na stworzeniu „dzielnicowych centrów aktywności senioralnej”, 

Dziennych Domów Pomocy, Klubów Samopomocy i powoływania klubów seniora. Nie 

zamierzamy jednak tworzyć gett i swoistych enklaw dla seniorów – razem z Radnymi  

i Zarządami Dzielnic zamierzamy jeszcze bardziej zintegrować osoby starsze z całą 

społecznością naszego miasta. W tym celu odbędziemy stosowne sesje Rady Seniorów we 

wszystkich dzielnicach Gdańska, a promocji tego, służyć ma niniejsza Uchwała. 

 

Wnioskodawca: Przewodniczący Komisji ds. samorządu  terytorialnego, tworzenia 

społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i wymiany doświadczeń 

międzynarodowych. 

Janusz Ożarków 
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