Protokół nr II MRS/2018
z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów
w dniu 06.02.2018 r.
W dniu 06.lutego 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
Halina Dyc
Zdzisław Stankowiak
Henryk Kot
Porządek obrad :

Otwarcie obrad – przywitanie zgromadzonych.

Słowo wstępne Przewodniczącej MRS

Sprawozdanie z działalności członków MRS między posiedzeniami. Dyskusja

Powitanie zaproszonego gościa p. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów

Zaopiniowanie projektu sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów w roku 2017.
Dyskusja. Podjęcie uchwały.

Informacje p. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów:
-wysokość środków finansowych zarezerwowanych w uchwale budżetowej na działalność Miejskiej
Rady Seniorów w Gnieźnie na 2018 r. ;
- plany Urzędu Miejskiego dotyczące działalności senioralnej na rok 2018;

Wybór imprez zgłoszonych przez członków MRS do uchwały budżetowej wobec wysokości
środków przeznaczonych przez Radę Miasta do dyspozycje MRS. Dyskusja. Podjęcie uchwały.

Organizacja Senioraliów 2018 r. Dyskusja

Sprawozdania z dyżurów członków MRS pełnionych w trzech punktach miasta Gniezna.

Zawnioskowanie do Prezydenta Gniezna o wykonanie (w zależności od zgłoszeń mieszkańców).
Dyskusja. Podjęcie uchwały.

Wolne wnioski.

Zakończenie obrad.
Ad 1 Przewodnicząca MRS Danuta Wiśniewska, przedstawiła porządek zebrania, który został przyjęty
jednogłośnie.
Ad 2 Przewodnicząca przekazała informację z rozmowy z Prezydentem Miasta Gniezna dotyczące
opracowania diagnozy w środowisku osób starszych.
Ad 3 Sekretarz MRS Halina Dyc nie odczytała protokołu z poprzedniego posiedzenia ze względu na małą
ilość obecnych członków MRS.
Ad 4 Przewodnicząca powitała zaproszonego gościa p. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny
i Seniorów p. Oliwię Komorowską.

Ad 5. P. Pełnomocnik przedstawiła projekt sprawozdania z działalności MRS w roku 2017. Zebrani
wnieśli kilka istotnych zmian w treści sprawozdania. Podjęcie zatwierdzającej sprawozdanie uchwały
przeniesiono na następne posiedzenie w marcu 2018 r.
Ad 6. Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów Oliwia Komorowska poinformowała
o wysokości środków zatwierdzonych w budżecie Miasta Gniezna na rok 2018 przez Radę Miasta
Gniezna na działalność senioralną i są to:
Zadanie - Działania na rzecz seniorów – kwota 20.000 zł, w tym propozycja realizacji środków na:
- Warsztaty Kompetencji Cyfrowych 60+, 4.000 zł (edycja wiosna), 4.000 zł (edycja jesień)
- III Senioralia, 8.000 zł
-Zajęcia sportowe na Strefach Aktywności Seniorów, 750 zł
-Tenis stołowy dla seniorów, bez opłat
- Spacer historyczny po mieście, bez opłat
- Przedsięwzięcia wskazane przez Miejską Radę Seniorów w ramach pozostałych środków, tj.
3.250 zł z przeznaczeniem na: Wakaje na Weneji, Majówka na Wyspie, Święto Pyry, Działania
edukacyjne w tym spotkania z ciekawymi ludźmi, konferencja dotycząca zdrowia.
Zadanie – Funkcjonowanie Rady Seniorów – kwota 2.000 zł,
Zadanie – Program polityki zdrowotnej na 2018 r. w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko
grypie dla seniorów – kwota 33.000 zł,
Zadanie – Profilaktyczny Klub Seniora, kwota 70.000 zł. Zadanie finansowane z Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
Omówiono sposób finansowania i zatwierdzania środków przez Radę Miasta.
Dyskutowano nad szacowanym kosztem i możliwością wykonania diagnozy potrzeb seniorów. Ponadto
Urząd Miasta czyni starania o pozyskanie w ciągu roku dodatkowych środków na teleopiekę
i zadanie Złota Rączka, które było pomysłem seniorów do budżetu obywatelskiego, lecz nie uzyskało
wymaganego poparcia.
Ad 7-10. Ze względu na niemożność pojęcia uchwał pkt. 7,8,9,10 przeniesiono na kolejne posiedzenie.
Ad 11 W tym punkcie posiedzenia :
- radny Henryk Kot zapytał panią Pełnomocnik o możliwość dostępu do Internetu w siedzibie MRS. Pani
Pełnomocnik odpowiedziała że wstępnie jest zgoda administratora obiektu, a MRS otrzyma hasło do
Internetu po tym jak wystosuje pismo do dyrektora szkoły.
- radny Henryk Kot na przykładach innych GRS przedstawił różne rozwiązania sposobu finansowania
kosztów podróży członków Rad Seniorów np. na szkolenia czy konferencje;
W odpowiedzi p. Pełnomocnik wskazała na pilną potrzebę zmiany Statutu Miejskiej Rady Seniorów w
związku z potrzebą zapisu o dofinansowaniu funkcjonowania MRS;
- radny Henryk Kot spytał również, dlaczego brak podpisów Przewodniczącej i Sekretarza pod
protokołami i uchwałami MRS zamieszczonymi na stronie Urzędu Miasta;
- radny Henryk Kot skierował do pani Pełnomocnik informację o trudnym i skomplikowanym sposobie
dotarcia do zakładki MRS dla seniorów;

W odpowiedzi p. Pełnomocnik poinformowała o ułatwieniach które już na wniosek rady seniorów
zostały wprowadzone oraz zadeklarowała rozmowę z urzędnikami odpowiedzialnymi za prowadzenie
strony internetowej Urzędu Miejskiego.
Termin następnego posiedzenia: wtorek 13.03.2018 r. godzina 13.30
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
w Gnieźnie

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów
w Gnieźnie

Danuta Wiśniewska

Halina Dyc

