
Uchwała Nr LXVII/514/14

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 23 października 2014 r.

w  sprawie  przystąpienia  gminy  Trzcianka  do  stowarzyszenia 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance

Na podstawie  art.  18 ust.  1  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), Rada Miejska 

Trzcianki uchwala, co następuje:

§  1.  1. Gmina  Trzcianka  przystępuje,  jako  członek  wspierający, 
do stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Trzciance.

2. Do reprezentowania gminy Trzcianka w stowarzyszeniu,  o którym mowa 
w ust. 1, wyznacza się Zastępcę Burmistrza Trzcianki. 

§  2.  1. Gmina  Trzcianka  deklaruje  składkę  roczną  w wysokości  10.000  zł 
(słownie:  dziesięćtysięcyzłotych)  na  rzecz  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku 
w Trzciance.  

2.  Źródłem  finansowania  składki  będą  środki  finansowe  pochodzące 
z dochodów własnych gminy Trzcianka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 



UZASADNIENIE

do  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie 

przystąpienia  gminy  Trzcianka  do  stowarzyszenia  Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Trzciance

Jedną  z  cech  współczesnego  społeczeństwa  krajów  rozwijających  się  jest 
starzenie  się  ludności.  Obecnie  osoby  starsze  stanowią  prawie  13%  polskiego 
społeczeństwa.  Szacuje  się,  że  za  15  lat  będzie  ich  już  17%.  Badania  wskazują, 
że starzenie się jest w większym stopniu procesem zachodzącym w psychice, aniżeli 
warunkiem biologicznym.  Duże  znaczenie  ma  więc  włączenie  ludzi  starszych  do 
systemu  kształcenia  ustawicznego.  W  związku  z  powyższym,  najpopularniejszą 
formą  edukacji  ludzi  starszych  stały  się  w  ostatnich  latach  tzw.  Uniwersytety 
Trzeciego Wieku. 

W  Polsce  pierwszy  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  powstał  w  1975  roku 
w  Warszawie.  Obecnie  działa  blisko  110  Uniwersytetów  Trzeciego  Wieku, 
zrzeszających łącznie 25 tysięcy słuchaczy. 

W  Trzciance  dzięki  inicjatywie  Stowarzyszenia  Miłośników  Ziemi 
Trzcianeckiej  w  roku  2013  powołano  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku.  W  roku 
bieżącym  Uniwersytet  otrzymał  osobowość  prawną  i  został  zarejestrowany 
w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym,  jako  samodzielne  stowarzyszenie,  zrzeszające 
blisko  150  mieszkańców  miasta  i  gminy  Trzcianka.  Słuchacze  Uniwersytetu 
odbywają  zajęcia  z  informatyki,  pływania,  nordic  walking,  języka  angielskiego 
i niemieckiego, prawa, zdrowia i historii regionu. 

Przystąpienie  gminy  Trzcianka,  jako  członka  wspierającego 
i  wniesienie  corocznej  składki,  pozwoli  stowarzyszeniu  rozszerzyć  swoją  ofertę 
edukacyjną. 

Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  w  Trzciance  służy  naszemu  lokalnemu 
społeczeństwu, dlatego przystąpienie gminy do stowarzyszenia jest w pełni zasadne. 

 


