
 

Protokół nr  IV MRS/2018 

z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów 

w dniu 10.04.2018 r. 

W dniu 10 kwietnia  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 obrad 

 Otwarcie obrad  - przywitanie zgromadzonych. 

 Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 13.03.2018 r. 

 Sprawozdania z działalności członków MRS  między posiedzeniami. Dyskusja. 

 Przygotowanie programu Otwartego Spotkania członków MRS z gnieźnieńskimi seniorami.      
–Dyskusja. 

 Organizacja innych przedsięwzięć zaplanowanych przez MRS na rok 2018. Dyskusja. 

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

 Wolne wnioski. 

 Zakończenie obrad. 

Ad 1  Przewodnicząca MRS Danuta Wiśniewska, przedstawiła porządek zebrania,  który został przyjęty. 

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

 Ad 3 Głos zabrał pan Aleksander Juruś, który przedstawił sprawozdanie z Sesji Rady Miasta na 
którym omawiano dofinansowanie MRS, Radny pan Marek Zygmunt był przeciwny przyznaniu środków 
finansowych na działalność MRS i zmian w  Statucie MRS. W wyniku dyskusji, w której zabrały głos m. 
innymi przedstawicielki Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, członkowie Rady  Miasta 
zagłosowali za proponowanymi zmianami. 

Ad 4 Dyskusja dotycząca zaproszenia gnieźnieńskich seniorów na Otwarte  Spotkanie: 



 głos zabrała radna Danuta Kolenda, która mówiła o trudności przekonania osób starszych do 
wyjścia z domu na takie spotkania; 
 głos zabrała radna Krystyna Scholtz-Chruściel, która potwierdziła te trudności oraz 
opowiedziała o trudnościach finansowych osób starszych; w/w pani wydaje w swoim Związku 
bezpłatnych 100 biletów na przejazdy pociągiem; 
 głos zabrała  Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów z prośbą o powołanie Zespołu 
MRS do rozniesienia ulotek o tym spotkaniu, zgłosił się pan radny Aleksander Juruś i pan Radny Henryk 
Kot; 
 następnie wszyscy radni zadeklarowali chęć rozprowadzania tych ulotek dotyczących 
Otwartego Spotkania; 
 przewodnicząca Rady zaproponowała konferencję prasową w lokalu MRS aby za    
pośrednictwem gnieźnieńskich mediów przybliżyć jak najszerszemu gremium seniorów cel i program 
imprezy (dialog, oczekiwania osób starszych, prezentacja działań MRS); 
                                                 
Ad 5 Przewodnicząca zaproponowała, by członkowie MRS wypowiedzieli się na temat dalszych 
planowanych działań, tj. Majówki Seniorów, która została przełożona na 12 maja 2018 r. na boisko przy 
Gimnazjum nr 2   
 głos zabrał pan Radny Henryk Kot, który poinformował o niemożliwości zorganizowania 
Majówki na Wenecji oraz Wakaji na Weneji z powody nie uporządkowanego terenu po nawałnicy. 
 
 Ad 6  Radni  omówili przebieg  dyżurów: 
  głos zabrała Halina Dyc, która złożyła na ręce pani Pełnomocnik wniosek o przyznanie mieszkania 
socjalnego  dla seniora. 
 
Ad 7 Pani Oliwia Komorowska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów przedstawiła Regulamin 
Złotej Rączki: może zgłaszać się osoba po 65 roku życia, samotna, taka chętna osoba powinna zgłosić 
się do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Spraw Społecznych i podpisać oświadczenie; wykonawcą usług 
będzie pan Stefan Chudy.  
 
Ad 8  W  wolnych głosach 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 szczepienia przeciw grypie - jest to kwota 33 tysięcy złotych. 
 
Ad 9 Ustalono plan dyżurów na miesiąc kwiecień i maj, jest w załączniku 

  Przewodnicząca  MRS podziękowała radnym za  aktywne obrady  i zaprosiła wszystkich do 
udziału w Otwartym Spotkaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. w MOK-u. 

 

                                      Termin następnego posiedzenia:  wtorek  08.05.2018 r.    godzina 13.30   

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów  
w Gnieźnie 

      Danuta Wiśniewska 

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów  
w Gnieźnie 

         Halina Dyc 

 

 

 



 


