
Powstanie Miejska Rada Seniorów w Raciążu 

24 września odbyło się trzecie spotkanie dotyczące powołania Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu. 

Zakończyło się ono podjęciem decyzji o powołaniu w naszym mieście senioralnego samorządu. 

Spotkanie z 24 września było trzecim organizowanym w Raciążu w ramach projektu „W drodze do 

Rad Seniorów na Mazowszu” prowadzonego przez Fundację Dialogu Społecznego ze środków 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i we współpracy z Urzędem Miejskim. Wcześniejsze 

spotkania, w formie warsztatów obywatelskich, odbyły się u nas już w lipcu i sierpniu. Wzięło w nich 

udział łącznie ponad sześćdziesiąt osób – seniorzy, pracownicy Urzędu Miejskiego, reprezentanci 

fundacji, a także burmistrz Miasta Raciąża, Mariusz Godlewski. 

Pretekstem do spotkań była zmieniona ustawa o samorządzie gminnym, na mocy której od dwóch lat 

powstają w kolejnych gminach Rady Seniorów – ciała doradczo-konsultacyjne skupiające 

reprezentantów lokalnych środowisk senioralnych. – Rady powstały już przy prawie stu polskich 

samorządach. Seniorów mamy w Polsce coraz więcej, obecnie jest to grupa licząca 8 milionów osób, 

która w najbliższych latach mocno się powiększy. Rady zostały wymyślonej jako narzędzie włączania 

osób starszych w debatę publiczną, we współdecydowanie o kierunkach rozwoju gmin. Tam gdzie już 

istnieją, doradzają samorządom, opiniują projekty dotyczące wybranych spraw. Mamy nadzieję, że 

tak samo stanie się w Raciążu. Mieliśmy tu bardzo dobre przyjęcie samorządu lokalnego, spotkaliśmy 

się z zainteresowaniem seniorów zrzeszonych w trzech prężnie działających Klubach. Widzieliśmy 

wiele otwartych głów pozytywnie nastawionych do idei partycypacji obywatelskiej mieszkańców. 

Dzięki temu Rada ma szansę dobrze działać wpływając na poprawę funkcjonowania społecznego 

najstarszych mieszkańców Raciąża – powiedział Sławomir Wiśniewski, dyrektor projektu z Fundacji 

Dialogu Społecznego. 

W czasie konsultacji omawiano m. in. statut Rady Seniorów w Raciążu. Przyjęty projekt dokumentu 

przewiduje, że Rada będzie miała nie więcej jak 13 osób – trafią do niej reprezentanci wszystkich 

klubów, a także pojedynczy reprezentanci Rady Miejskiej i Burmistrza Raciąża. Zapewniono również 

miejsca seniorom niezrzeszonym w klubach czy innych organizacjach. Będą oni mogli wystartować w 

wyborach i objąć dwa miejsca w składzie Rady. By w wyborach wystartować trzeba będzie zebrać 10 

podpisów osób w wieku minimum 60 lat, a następnie stawić się na głosowaniu w którym mogą wziąć 

udział wszyscy seniorzy zamieszkali w gminie miejskiej Raciąż. 

Statut Rady Seniorów wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz projektem uchwały o powołaniu 

nowego ciała zostanie przekazany w pierwszych dniach października do Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Raciążu. Uchwała będzie poddana głosowaniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej. W razie 

jej przyjęcia, najpewniej na początku listopada nastąpi delegowanie członków Rady Seniorów przez 

uprawnione podmioty oraz wybory na pozostałe miejsca. 

Obecnie na Mazowszu działa kilkanaście Rad Seniorów. Kolejne są tworzone w Drobinie, Słubicach, 

Pruszkowie, Konstancienie-Jeziornej. Więcej o Radach można przeczytać na stronie internetowej 

projektu: www.RadySeniorow.pl 

 

http://www.radyseniorow.pl/

