
Projekt z dnia 28.11.2016 r. 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia ................. 

stanowisko-ape1 w sprawie powolania Rzecznika do spraw Os6b Starszych przy 
Prezydencie Miasta todzi. 

Na podstawie 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiqcego zalqcznik 

Nr 7 do Statutu Miasta (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860 oraz z 2014 r. poz. 

3 7 1 8), Rady Miej skiej w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Rada Miejska w Lodzi zwraca siq z apelem do Prezydenta Miasta Lodzi o powolanie 

Rzecznika do spraw Osdb Starszych przy Prezydencie Miasta Eodzi, ktdry bqdzie lqcznikiem miq- 

dzy seniorami a organarni wladzy Miasta Lodzi. 

5 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania niniejszej 

uchwaly Prezydentowi Miasta Lodzi. 

3 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem pojqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Uzasadnienie 

Prezydium Miejskiej Rady Seniorow w uchwale nr 1812016 z dnia 13 wrzeinia 

2016 r. zwrocilo siq z wnioskiem do wladz miasta o powolanie w Lodzi ,,Rzecznika do spraw Osob 

Starszych". Jego zadaniem byloby informowanie o dzialaniach poszczeg6lnych wydzialbw Urzqdu 

Miasta Lodzi, ktcire zajmujq siq w roinym zakresie politykq senioralnq. Zbieralby r6wniei wnioski 

i uwagi kierowane przez seniorow do organow wladzy sarnorzqdowej. Monitorowalby dzialania 

poszczeg6lnych wydzid6w zajmujqcych siq politykq senioralnq, tak aby wypelnialy one najlepiej 

jak potrafiq swojq role. Wszelkie uwagi na temat dzidalnoici tych wydzialow byiyby konsultowane 

z Prezydentem Miasta, ktbry jako jednoosobowy organ wykonawczy sprawuje nadz6r nad nimi. 

Rzecznik interweniowalby takie w sprawach zagraiajqcych interesom socjalno-bytowym zglasza- 

nych przez mieszk~cow miasta. Czuwalby rowniez nad wlaSciwym redagowaniem informacji 

znajdujqcych siq na stronach internetowych urzqdu przeznaczonych dla seniorow. Do jego kompe- 

tencji naleialaby takze wspolpraca z Miejskq Radq Seniorow w sprawie planowanych konsultacji 

oraz korekty podejmowanych decyzji i dziaM. W oparciu o wspblpracq z Miejskq Radq Senior6w 

wsp6luczestniczylby w organizacji narad, sympozjbw i konferencji na tematy dotyczqce osob star- 

szych. 

Powolanie takiego rzecznika przyczyniloby siq do wiqkszego rozpropagowania tego co, 

Miasto oferuje osobom starszym, a poza tym Swietnie by sie wpisdo w ideq miasta otwartego i 

przyjaznego tej grupie os6b. Naleiy podkreilik, i i  powinniimy stawiaC na rozwiqzania skuteczne i 

pionierskie, a takim niewqtpliwie moze okazak siq dobrze dzialajqca platfoma informacyjna, ktorq 

bqdzie spajala osoba rzecznika. 


