
___________________________________________________________________

Konieczność definicji pojęcia seniora na potrzeby 

funkcjonowania  gminnej rady seniorów  

Konstrukcja przepisu  art. 5c ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.

594 dalej: u.s.g.) daje organowi jednostki samorządu terytorialnego (radzie gminy) prawo do

utworzenia gminnej  rady seniorów poprzez jej  powołanie (ust.  2) oraz nadania jej  statutu

określającego tryb wyboru członków rady seniorów i zasady działania (ust. 5). W literaturze

przedmiotu podkreśla się, że powołanie jest czynnością prawną o charakterze jednostronnym.

Materia  o  utworzeniu  rady  seniorów  powinna  więc  odzwierciedlać  wyłącznie  wolę

(jednorazową) w zakresie powołania nowego organu. 

Wypełnienie dyspozycji art. 5c u.s.g. wymaga od rady gminy nadania pojęciu seniora

konkretnego  znaczenia,  albowiem  brak  tej  regulacji  w  istocie  uniemożliwiałby

funkcjonowanie  rady  seniorów  i  naruszałby  uprawnienie  organu  jednostki  samorządu

terytorialnego do powołania gminnej rady seniorów, nadania jej statutu oraz określenia trybu

wyboru jej członków i zasad działania. 

W   orzecznictwie   NSA  zarysował  się  pogląd  w  myśl  którego   umocowanie  do

określenia pojęcia seniora jest ściśle związane z uprawnieniem organu stanowiącego jednostki

samorządu  terytorialnego  do  powołania  rady  seniorów  oraz  określenia  trybu  wyboru  jej

członków i  zasad  działania.  Na uszczegółowienie  tej  kwestii  pozwala  radzie  gminy  brak

ustawowej definicji kto jest seniorem. W doktrynie i orzecznictwie ugruntował się pogląd, że

uchwała podjęta na podstawie art. 5c u.s.g. jest aktem normatywnym w rozumieniu art. 40

ust. 1 u.s.g., to zaś oznacza, iż stanowi źródło prawa na terenie objętym obszarem działania

danej jednostki samorządu terytorialnego. Określenie wieku uprawniającego do uczestnictwa

w radzie seniorów jest niezwykle istotne, skoro zgodnie z art. 5c ust. 4 u.s.g. jej członkiem

mają być przedstawiciele osób starszych. Wypełnienie dyspozycji art. 5c u.s.g. wymaga wiec

od rady gminy nadania pojęciu seniora konkretnego znaczenia, albowiem brak tej regulacji w

istocie  uniemożliwiałby  funkcjonowanie  rady  seniorów  i  naruszałby  uprawnienie  organu

jednostki  samorządu  terytorialnego  do  powołania  gminnej  rady  (wyrok  Naczelnego  Sądu

Administracyjnego z dnia 27 października 2017 r.  II OSK 349/16)


