
UCHWAŁA Nr XXI/155/16 

RADY MIASTA ŻYRARDOWA 

z dnia 31 marca 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu 

 „Żyrardowska Karta Seniora” 

  

 Na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) w zw. z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) oraz Uchwały 

nr VII/38/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji 

programu „Żyrardowska Karta Seniora” (Dz. U. Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 

3968) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/96/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 

2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Programu „Żyrardowska Karta Seniora” w § 5 

skreśla się ust. 2. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 

 

Program „Żyrardowska Karta Seniora” został przyjęty Uchwałą nr VII/38/15 Rady 

Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2015 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 3968) natomiast 

w Uchwale Nr XVI/96/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: 

przyjęcia Regulaminu Programu „Żyrardowska Karta Seniora”, określono zakres rzeczowy 

oraz finansowy ulg i preferencji beneficjentów Programu. 

Przedstawiona proponowana zmiana dotyczy skreślenia w § 5 ust. 2 o brzmieniu: 

„Karta będzie uprawniała do bezpłatnej porady prawnej podczas dyżuru pełnionego przez 

pracownika Urzędu Miasta Żyrardowa” z uwagi na wejście w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. 

zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), zgodnie z którą powiat realizuje zadanie polegające na 

udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna, w świetle powyższej 

ustawy, przysługuje osobom fizycznym spełniającym określone kryteria, w tym osobom 

fizycznym, które ukończyły 65 lat a zatem beneficjentom Programu „Żyrardowska Karta 

Seniora”.  

W naszym mieście punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje na 

terenie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój 

nr 16 przez 5 dni w tygodniu 4 godziny dziennie. W punkcie dyżury pełnią radcy prawni 

i adwokaci.  

Wobec powyższego wyznaczenie przez Urząd Miasta Żyrardowa pracownika, który miałby 

udzielać bezpłatnej porady prawnej dla posiadaczy Żyrardowskiej Karty Seniora stanowiłoby 

powielanie zadań, do realizacji których jest zobowiązany powiat na podstawie ustawy. 

Oznacza to, że brak jest podstaw prawnych do przyjmowania na siebie dobrowolnie takiego 

zobowiązania przez Miasto, gdyż wymagałoby to przyjęcia stosownych aktów prawa 

miejscowego, ustalających zasady udzielania porad prawnych i zabezpieczenia środków 

finansowych na ten cel. 

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie przedstawionej uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie: przyjęcia Regulaminu Programu „Żyrardowska Karta Seniora”. 

 


