Protokół nr X MRS/2018
z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów
w dniu 24.10.2018 r.
W dniu 24 października 2018 roku w siedzibie MRS w budynku Gimnazjum nr 2 przy ulicy Pocztowej
11 w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Wiśniewska - Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków MRS oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny
i Seniorów pani Oliwia Komorowska.
Obecni:







Danuta Wiśniewska
Halina Dyc
Ewa Bjorklund
Henryk Kot
Danuta Kolenda

Porządek posiedzenia:
 Otwarcie obrad - przywitanie zgromadzonych
 Sprawozdania z działalności członków MRS między posiedzeniami.
 Dyskusja nad:
projektem Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Gniezna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
- zgłoszeniem projektu zmiany trasy autobusowej linii 23 – dyskusja i ew. zawnioskowanie do
Prezydenta Miasta o wykonanie,
- zgłoszeniem prośby o dofinansowanie kosztów ponoszonych przez seniorów uprawiających
tenis ziemny- dyskusja
i ew.
zawnioskowanie
do Prezydenta Miasta
o wykonanie.
4. Opracowanie harmonogramu projektu "Senior ze Sportem na TY".
5. Ustalenie składów osobowych Zespołów d/s :
- wypełnienia Ankiety Porozumienia OPOWRS
- sporządzenia sprawozdania rocznego z działalności MRS w roku 2018
- sporządzenia sprawozdania z działalności MRS za okres kadencji.
6. Usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej w tekście Uchwały MRS nr 32/MRS/2018 dotyczącej
projektu budżetu MRS na działalność w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 33/MRS/2018.
8. Dyskusja nad przebiegiem uroczystości zakończenia I kadencji MRS.
9. Wyznaczenie dyżurów do końca kadencji.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad .
Ad 1
Przewodnicząca MRS Danuta Wiśniewska, przedstawiła porządek zebrania, który został
przyjęty jednogłośnie.

Ad 2 1.Sprawozdanie radnej E. Bjorklund z wydatkowania środków przyznanych przez
Urząd
Miejski na funkcjonowanie MRS, wydano kwotę 1959 zł 41zł oddano;
2. Sprawozdanie radnej E. Bjorklund z udziału w III sesji Obywatelskiego Parlamentu
Seniorów w Warszawie w dniu 1.10.2018 r.
3. Sprawozdanie przewodniczącej D. Wiśniewskiej z udziału w Forum Trzeciego Wieku
w Nowym Sączu i Forum Ekonomicznym w Krynicy.
Ad 3 Dyskusja dotyczyła:
- projektu Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Gniezna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok – podjęcie
Uchwały nr 35,
- zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań publicznych na rzecz osób starszych
i seniorów zleconych przez Miasto Gniezno organizacjom pozarządowym poprzez:
- powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ich finansowanie,
- wspieranie zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
Uchwała nr 36,
- poparcia inicjatywy rozszerzenia linii autobusowej nr 23, jednocześnie zwracamy się o rozpatrzeniu
możliwości usytuowania przystanku przy cmentarzy św. Krzyża (przed obwodnicą) podjęcie Uchwały
nr 37,
- inicjatywy dofinansowania kosztów ponoszonych przez seniorów uprawiających tenis ziemny na
wynajem kortów.
Ad 4 Opracowano harmonogram realizacji projektu „Senior ze sportem ma Ty”
z dofinansowaniem Fundacji Zaczyn przyznaną kwotą 700 zł:
28.11.2018 r., godz. 9.30 i 11.30 współzawodnictwo w kręgle na kręgielni - opłata wynajmu
torów,
22.11.2018 r. godz. 8.00 i 9.00 aerobik na basenie – opłata instruktora,
27.11.2018 r godz. 11.30 współzawodnictwo w strzelaniu z wiatrówki na strzelnicy – opłata
wynajmu strzelnicy.
Ad 5 Ustalono skład osób do Zespołów d/s :
- wypełnienia Ankiety Porozumienia OPOWRS
- sporządzenia sprawozdania rocznego z działalności MRS za rok 2018
- sporządzenia sprawozdania z działalności MRS za okres kadencji.
Głos zabrała Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów pani Oliwia Komorowska
w sprawie przygotowania sprawozdań z działalności MRS.
Ad 6 Usunięcie błędu w tekście Uchwały 32/MRS /2018 dotyczącej projektu budżetu MRS na
działalność w roku 2019
Ad 7 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 33/MRS/2018 z dnia 25 września 2018 r. –
Uchwała nr 38.
Ad 8 Omówiono zakończenie kadencji MRS.
Ad 10 Członkowie MRS nie zgłosili wniosków.
Ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się 5 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie MRS
Przewodnicząca Danuta Wiśniewska podziękowała zebranym i ogłosiła zakończenie posiedzenia
Termin następnego posiedzenia: poniedziałek 05.11.2018 r. godzina 10.00
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
w Gnieźnie

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów
w Gnieźnie

Danuta Wiśniewska

Halina Dyc

