
 
 
 

Szczecin, dnia 26 lipca 2022 r. 
 
 
 
 
                     
 

       
       
 
 
Znak: WSS-VI.1431.3.2022.OW 
 
 
 
 
 
Odpowiadając na pytania przekazane pocztą elektroniczną (e-mail z dnia 15.07.2022 r.)  

w trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej informuję jak poniżej: 

 

1. Czy w mieście funkcjonuje rada seniorów lub inny organ reprezentujący tę grupą 

społeczną? 

Na terenie Gminy Miasto Szczecin funkcjonuje Miejska Rada Seniorów.  

Informacja dostępna na BIP Urzędu: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11256.asp 

Ponadto powołano Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy senioralnej w Gminie Miasto Szczecin. 

Informacje dostępne są na BIP Urzędu:  

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11465.asp?soid=99CD69AEFB274C919ADFE55FB43EB856; 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131195.asp?soid=7B92E9BB47C341B192B2BE0AE687624F 

 

2. Czy organ taki funkcjonował w przeszłości? Jeśli tak to w jakich latach? 

3. Czy rada została powołana przed rokiem 2013? Jeżeli tak, proszę o przesłanie uchwały 

powołującej taka radę wraz z podstawą prawną 

4. Proszę również o przesłanie mi statutu/regulaminu rady oraz innych dokumentów dot. 

wyborów do tego organu, jeżeli oczywiście nie stanowią części lub załącznika do statutu. 

 

W latach 2012-2016 była to Rada ds. Seniorów, powołana przez Prezydenta Miasta Szczecin - 

Zarządzenie nr 194/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie powołania Rady ds. Seniorów. Informacje na stronach BIP UM:  

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50727.asp?soid=BE4B2AB5046F40BE98583A0D5BFE930B&tar

get=rada%20ds.%20senior%C3%B3w 

Zarządzenie nr 449/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 października 2012 r.  

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady ds. Seniorów:  

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50727.asp?soid=C15EC9F32EEB4256A2D4F5E90F792D28  

 

Na lata 2017-2021 powołana została I kadencja Miejskiej Rady Seniorów.  



Informacje na stronach BIP UM:  

Uchwała nr XXIII/551/16 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów 

w Szczecinie i nadanie jej statutu:  

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131026.asp?soid=8CE147F5F2914706A05101C0B6BE1F4E 

zmieniona uchwałą nr XXIX/748/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu: 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50344.asp?soid=E889D48783BF400F8A6B0E73AB5B8533 

Zarządzenie nr 368/17 z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów członków do 

Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie:  

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=E658712854534325A69A032E00F12650 

Zarządzenie nr 369/17 z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru członków 

do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie:  

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=315681AD61214B66800D60FF389B2BD7 

Zarządzenie nr 369/17 z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru członków 

do Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie:  

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131087.asp?soid=315681AD61214B66800D60FF389B2BD7 

 

W roku 2022 rozpoczęła prace II Kadencja Miejskiej Rady Seniorów.  

Informacje na stronach BIP UM:  

Zarządzenie nr 113/22  z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów członków Miejskiej 

Rady Seniorów w Szczecinie: 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11754.asp?soid=78A8C6C8840E439DA27314E1F1FD009A 

Zarządzenie nr 172/22 z 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru członków 

Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie oraz trybu pracy Komisji: 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11754.asp?soid=52DAF53B0BD84DB7B4E7BF4D706F531D 

Zarządzenie nr 189/22 z 4 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyniku końcowego wyborów do 

Miejskiej Rady Seniorów:  

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11754.asp?soid=7D707E9BA3BE467D80F0BD7E026F5A24 

 

5.  Czy rada posiada stałe źródło finansowania / swój własny budżet? 

Zgodnie z § 3 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXIII/551/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 

października 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie i nadania jej statutu, 

członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, a obsługę organizacyjno-techniczną Rady, 

umożliwiającą jej niezakłócone funkcjonowanie zapewnia jednostka organizacyjna Urzędu Miasta 

Szczecin, właściwa do spraw społecznych, czyli Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

Szczecin.  

 

 

 

6. Czy rada funkcjonowała w czasie pandemii?  

W okresie pandemii Miejska Rada Seniorów w Szczecinie nie zawiesiła swojej działalności, jednak z 

uwagi na bezpieczeństwo jej członków, prace Rady odbywały się zdalnie lub hybrydowo. W okresie 

do 7 grudnia 2021 r. (dnia zakończenia kadencji) Rada współpracowała z Centrum Seniora w 

Szczecinie, gdzie pełniła dyżury podczas których mieszkańcy miasta mogli zgłaszać swoje pomysły, 

problemy lub wnioski dotyczące osób starszych w Szczecinie. 

 

7.  Czy w ramach pracy rady są powoływane komisje (np. komisja rewizyjna)? Jeżeli tak, 

to jakie? 



W ramach prac Rady nie funkcjonowały komisje. 

 

8. Czy urząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach funkcjonowania 

rady seniorów? Jeżeli tak, to jakie środki z budżetu są na to przeznaczone? 

Miasto realizuje wiele zadań we współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, mających na celu wsparcie szczecińskich seniorów, w tym również wzmocnienie działań 

Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie. Należy podkreślić, że wszelkie inicjatywy podejmowane przez 

Gminę Miasto Szczecin na rzecz osób starszych, jak również powołanie Pana Jana Stopyry na 

Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy senioralnej w Gminie Miasto Szczecin służą wsparciu 

seniorów, celem poprawy ich jakości życia.  

W ramach Otwartych Konkursów Ofert m.in. na prowadzenie Klubów Seniora, Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku i ośrodków wsparcia dziennego, realizowane są zadania publiczne przez kilkanaście 

organizacji pozarządowych, w ramach których podejmowana jest współpraca  

z Miejską Radą Seniorów oraz Centrum Seniora w Szczecinie. W 2022 r. w zakresie współpracy z 

organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Seniorów Gmina Miasto Szczecin przeznaczyła 

kwotę łączną na ponad 1 200 000,00 zł. 

 
 
  

 


