
 

Protokół nr XIII MRS/2017 

z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów 

w dniu 07.11.2017 r. 

W dniu 07 listopada 2017 roku w  siedzibie MRS w budynku Gimnazjum nr 2 przy ulicy Pocztowej 11 w Gnieźnie, 
odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów. Zebraniu przewodniczyła  Danuta Wiśniewska - Przewodnicząca 
Miejskiej Rady Seniorów. 

Obecni: 

1.Danuta Wiśniewska 
2.Aleksander Juruś 
3.Halina Dyc 
4.Ewa Bjorklund 
5.Władysława Wawrowska 
6.Zdzisław Stankowiak 
7.Krystyna Scholtz- Chruściel 
8.Danuta Kolenda 
9.Henryk Kot 
 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 
2.  Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia MRS. 
3.  Sprawozdania  z działalności MRS między posiedzeniami: 
a)   konsultacje dotyczące Strefy Aktywnego Seniora w Parku Trzech  Kultur  przy ul. Roosevelta. 
b)   konsultacje dotyczące budynku  komunalnego z mieszkaniami dla seniorów  przy ul. Cymsa w  Gnieźnie. 
c)  konsultacje z Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów p. Oliwią Komorowską dotyczące ustalenia 
wydatków na działania MRS   do końca  2017 r. 
d)  sprawozdanie  z udziału w III sesji  Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w  Warszawie  z dnia 01. X. 2017 r. 
e)  sprawozdanie z udziału w Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Samorządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 
11.10.2017 r. 
4.   Sprawozdanie z  wniosków seniorów złożonych podczas dyżurów członków MRS. 
5.   Głosowanie w ramach  Budżetu Obywatelskiego. 
6.    Wolne głosy i wnioski.      
       

Ad. 1  Sekretarz MRS Halina Dyc  przedstawiła porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2 Sekretarz MRS Halina Dyc odczytała protokół z ostatniego posiedzenia, który został zatwierdzony przez 
członków MRS. 

Ad.  3a  Zebrani ustalili, że na terenie  Stref Aktywnego Seniora czyli w tzw siłowniach zewnętrznych bardzo ważne   
jest wyposażenie w sprzęty dostosowane do potrzeb osób starszych  i odpowiednie podłoże: bezpieczne, odporne 
na ścieranie  i antypoślizgowe. Radni zobowiązali się zapoznać z ofertami proponowanymi przez specjalistyczne 
firmy i przesłać swoje wnioski Przewodniczącej MRS. Będą one   podstawą do udzielenia odpowiedzi p. kierownik 
Zakładu Zieleni Miejskiej Małgorzacie Kani.   

Ad. 3b  Przewodnicząca MRS zdała sprawozdanie ze spotkania z Dyrektorem Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego 
U.M. p. Grzegorzem Ostachem i pracownikiem tego Wydziału p. Pawłem Johnem, tematem którego była lokalizacja 



budynku, zagospodarowanie jego otoczenia  i  wynajem  odpowiednio wyposażonych mieszkań komunalnych dla 
seniorów. 

Ad. 3c  Przewodnicząca MRS przekazała informacje od p.  Pełnomocnik  Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów  Oliwii 
Komorowskiej   że pozostałe   środki finansowe w budżecie MRS na rok 2017 wykorzystane będą  na zorganizowanie  
dyskoteki  dla seniorów w Miejskim Ośrodku Kultury z udziałem  znanej  seniorki  DJ. Viki  w dniu 18.11.2017 r., na 
zorganizowanie Koncertu Świątecznego dla seniorów w auli IKE w dniu 15.12.2017 r. a także na zakup wyposażenia 
siedziby MRS łącznie z tablicami informacyjnymi zewnątrz i wewnątrz budynku. 

Ad. 3d  Przewodnicząca  MRS pani Danuta Wiśniewska  poinformowała o swoim udziale w III Sesji Obywatelskiego 
Parlamentu Seniorów w Warszawie w dniu 1.10.2017 r. jako reprezentantki GUTW (p. Ewa Bjorklund reprezentantka 
MRS nie uczestniczyła w tegorocznej Sesji). Konsolidacja środowiska, aktywność obywatelska, zdrowie i usługi 
społeczne – to obszary na których koncentrowały się obrady. Ważnym punktem programu było wystąpienie prezesa 
NIK-u. Jednocześnie członkowie MRS zostali poinformowani o kontroli NIK-u w U. Miejskim dotyczącej 
przestrzegania przez Samorząd konsultacji ze środowiskiem seniorów wszelkich działań podejmowanych na rzecz 
osób starszych. 

Ad 3e  W dniu 11.10.2017 r. w Poznaniu odbyła się Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w 
całości poświęcona sprawom senioralnym . M.R.S . w Gnieźnie reprezentował w-ce przewodniczący Aleksander 
Juruś. W programie Sesji znalazła się między innymi informacja Zarządu Województwa Wielkopolskiego na temat 
działań regionalnego samorządu mających na celu wsparcie seniorów .Jednym z nich jest Wielkopolski Program na 
Rzecz Osób Starszych do roku 2020 .Jako najważniejsze obszary wpływające na jakość życia osób starszych przyjęto : 
edukację , aktywność , zdrowie i bezpieczeństwo . W czasie dyskusji Aleksander Juruś zwrócił uwagę na potrzebę 
rozwoju geriatrii i teleopieki w Wielkopolsce. Radni Województwa Wielkopolskiego podjęli przez aklamację uchwałę 
w sprawie sytuacji środowiska Seniorów w Województwie Wielkopolskim. 

Ad 4  W Zeszycie Dyżurów są wnioski  dotyczące zamontowania ławek przy ul. Łaskiego na przystanku autobusowym  
i utwardzenia drogi przy ogródkach działkowych na Winiarach. 

Ad  5  Pan Zdzisław Stankowiak omówił kartę do głosowania do Budżetu Obywatelskiego wniosku „ Złota Rączka”. 

Ad 6 W  tym punkcie zostały omówione Senioralia  2017 i zgłoszona została propozycja organizacji  przyszłorocznych  
Senioralii  w e wcześniejszym  terminie  ze względu na bardziej sprzyjającą  imprezie pogodę . 

Pan Aleksander Juruś poinformował,  że zostanie pomalowane pomieszczenie MRS w Gimnazjum nr 2 . Zgłosił  
również  propozycję aby na każdym   posiedzeniu  MRS  była obecna  p. Pełnomocnik  Prezydenta d.s. Rodziny  
i Seniorów. W wyniku dyskusji wniosek upadł. 

Przewodnicząca MRS p. Danuta Wiśniewska poinformowała,  że w niektórych  samorządach gminnych są stanowiska    
Pełnomocnika Prezydenta tylko do Seniorów  i  może  dobrze byłoby  taką  propozycję  złożyć. 

Zebrani rozważali również złożenie zapytania do Wydziału Spraw Społecznych dotyczącego wyniku ewaluacji 
Integracji  Miejskiego Programu Aktywizacji Seniorów  i Integracji Międzypokoleniowej  na lata 2011- 2021, który 
został wprowadzony uchwałą nr XV/157/2011 Rady Miasta.   

Termin kolejnego posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów wyznaczono na  wtorek  05.12.2017 r. godzina 13.30. w 
Gimnazjum nr 2 przy ulicy Pocztowej 11 w Gnieźnie. 

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów  
w Gnieźnie 

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów  
w Gnieźnie 

Danuta Wiśniewska 

 

Halina Dyc 



 


