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 W odpowiedzi na złożoną w dniu 24 października br. interpelację w sprawie środków 
finansowych dla Rady Seniorów oraz Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, uprzejmie 
informuję, że: 
1. Rada Seniorów Miasta Katowice powołana została na mocy art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. ust. 559 z późn. zm.). 
Statut Rady Seniorów Miasta Katowice określający tryb wyboru jej członków i zasady działania przyjęty 
został natomiast uchwałą nr VIII/141/19 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019 r. zmieniającej 
uchwałę nr XXXI/613/16 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Rady 
Seniorów Miasta Katowice. 
Ww. przepisy, w tym w szczególności art. 5c ustawy o samorządzie gminnym nie przewiduje 
finansowania działalności Rad Seniorów. 
2. Z kolei zadania i funkcjonowanie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych określa art. 44b 
i art. 44c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) oraz rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz 
trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2003 r. nr 62, poz. 560). 
Również i w tym przypadku ww. przepisy nie przewidują finansowania działalności Powiatowej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Rozwiązaniem umożliwiających sfinansowanie z budżetu miasta Katowice potrzeb zgłaszanych 
zarówno przez Radę Seniorów, jak i Powiatową Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie m.in.: 

1. organizacji spotkań integracyjnych dla członków Rad, 
2. organizacji szkoleń dotyczących współpracy z samorządem oraz społecznością lokalną, 
3. umożliwienia uczestnictwa członom Rad w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z ich 

działalnością oraz szkoleniach organizowanych poza Katowicami, w tym zwroty kosztów dojazdu 
oraz kosztów pobytu, 

4. promocji działań Rad 
jest nawiązanie przez każdą z Rad współpracy z dowolną organizacją pozarządową mającą w swoim 
statucie odpowiednio działania na rzecz seniorów/osób z niepełnosprawnościami, która przystąpi do 
ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Katowice otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. 
zadania pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – 
wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym 
seniorów”/„Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami”. 

W przypadku Rady Seniorów Miasta Katowice tego typu oferty w konkursie od kilku już lat 
z powodzeniem składa Stowarzyszenie „MOST”. 
 



W tym trybie możliwe jest również podjęcie współpracy w zakresie organizacji na Skwerze 
Seniorów w Parku Kościuszki różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i sportowych skierowanych 
do osób w wieku senioralnym. 
 
 
         Z poważaniem 
          

Jerzy Woźniak 
Wiceprezydent Miasta Katowice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. Pan Maciej Biskupski – Przewodniczący Rady Miasta Katowice, 
2. Wydział Organizacji i Zarządzania. 
 
Pracownik prowadzący sprawę: Gizela Przeor wew. 3 780 

 


