
 

Protokół nr  I MRS/2018 

z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów 

w dniu 09.01.2018 r. 

W dniu 09.stycznia  2018 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: 
Danuta Wiśniewska 
Aleksander Juruś 
Halina Dyc 
Ewa  Bjorklund 
Władysława Wawrowska 
Zdzisław Stankowiak 
Krystyna Scholtz- Chruściel 
Danuta Kolenda 
Henryk Kot 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z  dnia 05.12.2017 r. 
2. Sprawozdanie  z działalności członków MRS w okresie między posiedzeniami. 
3. Sprawozdanie z  dyżurów MRS. 
4. Omówienie organizacji  imprezy Senioralia 2018. 
5. Omówienie  uczestnictwa członków MRS na wewnętrznych uroczystościach organizacji 
pozarządowych 
6. Informacja od Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów p. Oliwii Komorowskiej 
dotycząca wydatkowania środków finansowych na funkcjonowanie  MRS w roku 2017. 
7. Ustalenie  terminów  posiedzeń MRS na I półrocze  2018 r. 
8. Wolne glosy i wnioski 
 
Przewodnicząca MRS Danuta Wiśniewska, przedstawiła porządek zebrania,  który został przyjęty 
jednogłośnie.      

 Ad 1 Sekretarz MRS Halina Dyc poprosiła panią przewodniczącą o odczytanie  protokołu z  ostatniego  
posiedzenia, który został zatwierdzony przez członków MRS 

Ad 2  Radni podsumowali swoje działania  między posiedzeniami czyli  m. innymi współorganizację  z 
Urzędem Miejskim koncertu  świątecznego  pt „Niech ktoś wreszcie zatrzyma czas”  w wykonaniu Natalii 
Braciszewskiej-Kijak,  Aleksandra Schmidta oraz Miłosza Wekki, na który seniorów gnieźnieńskich 
zaprosili  wspólnie Prezydent Miasta Gniezna i Miejska Rada Seniorów. 

Przewodnicząca przekazała zaproszenie członków MRS przez pana Prezydenta na  uroczyste spotkanie  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Urzędzie Miasta . 

Ad 3  Radni omówili zgłoszenia podczas dyżurów, które jeszcze nie zostały zrealizowane tj.   



-wydłużenie  czasu  trwania światła zielonego w sygnalizacji świetlnej przy ulicy Roosevelta przy sklepie 
Ziemowit 

- zamontowanie tablicy  informacyjnej  z numerami postojów taksówek  przy bramach głównych   
wszystkich gnieźnieńskich cmentarzy 

-zamontowanie ławek wygodnych  dla osób starszych na wszystkich przystankach autobusowych MPK 

- wytyczenie ścieżki rowerowej na ul. Wrzesińskiej. 

Ad 4  Radni wyznaczyli jednogłośnie wstępną  datę Senioralii na dzień 16 września 2018 r. . Impreza ta  
zostanie zorganizowana na Rynku. Rozwinęła się dyskusja, czy Senioralia mogłyby trwać dwa lub więcej 
dni, by można zaproponować seniorom koncerty, rozgrywki sportowe, wystawę twórczości osób 
starszych również tych niezrzeszonych w organizacjach, konferencje naukowe np. dotyczące zdrowia i 
innych dziedzin nauki. Rozważano również zdobycie środków finansowych  na zaproszenie 
przedstawicieli  innych Gminnych Rad Seniorów do Gniezna. W tym punkcie podniesiono również inne 
punkty do realizacji wybrane z Planu Pracy MRS w roku 2018: 

-strona internetowa  MRS w Gnieźnie - tu padła propozycja radnego Henryka Kota by zaprosić 
przedstawicieli Wydziału Promocji i Kultury i dowiedzieć się, na ile można wykorzystywać stronę  
U. Miejskiego do działań informacyjnych dla seniorów; oprócz tego należy dowiedzieć się, w jaki sposób 
można korzystać z Internetu podczas posiedzeń MRS; 

- realizacja w lipcu i sierpniu przedsięwzięcia „Wakaje na Weneji”; 

-wycieczki po Gnieźnie z przewodnikiem - do ustalenia program i daty; 

- Święto Pyry jw.; 

Ad  5 Radny Aleksander Juruś  zaproponował, żeby zobowiązać organizacje pozarządowe  działające na 
rzecz seniorów do zapraszania  członków MRS na swoje wewnętrzne uroczystości –  w trakcie dyskusji 
okazało się, że brak środków finansowych jest główną przyczyną braku zaproszeń ale nie jedyną. 
Przewodnicząca Danuta Wiśniewska zapewniła obecnych liderów organizacji pozarządowych, iż nie 
oczekuje na zaproszenia, rozumie ich stanowisko, gdyż sama jest prezesem Zarządu jednej z nich. 

Ad  6  Radnym przekazano  informację od   Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów p. Oliwii 
Komorowskiej, że MRS nie otrzyma w  tym roku  środków  z puli na funkcjonowanie Rady,  na  zakup 
materiałów do  wyposażenia pomieszczenia  MRS.   

Ad 7 Radni ustalili plan posiedzeń na I półrocze  2018 r.  : 6 luty, 6 marzec ,10 kwiecień ,8 maj, 5 czerwiec. 

Ad 8  Radny Aleksander Juruś zgłosił 2 wnioski: 

– zaproponował   zaproszenie do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych 

– zaproponował  przegłosowanie wniosku, by na każdym posiedzeniu obecna była Pełnomocnik 
Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów i jednocześnie jest to osoba wskazana przez Prezydenta Miasta 

Gniezna do prac administracyjno-kancelaryjnych . 

– - za było 7 głosów przeciw 2. 

                                      Termin następnego posiedzenia:  wtorek  06.02.2018 r.    godzina 13.30   



Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów  
w Gnieźnie 

Danuta Wiśniewska 

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów  
w Gnieźnie 

Halina Dyc 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


