Protokół nr VI MRS/2018
z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów
w dniu 05.06.2018 r.
W dniu 05 czerwca 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
Ewa Bjorklund
Zdzisław Stankowiak
Krystyna Scholtz- Chruściel
Henryk Kot
Porządek obrad:


Otwarcie obrad - przywitanie członków MRS i gości



Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia w dniu 10.04.2018 r.



Sprawozdania z działalności członków MRS między posiedzeniami. Dyskusja


Omówienie przebiegu i realizacji celów Otwartego Spotkania członków MRS z gnieźnieńskimi
seniorami. Dyskusja


Omówienie przebiegu i realizacji celów imprezy "Majówka Seniorów"


Omówienie przygotowań i harmonogramu kolejnych imprez MRS: "Wakaje na Weneji" i
"Senioralii 2018"


Przygotowanie prac nad powołaniem MRS II kadencji. Podjęcie uchwały



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



Zawnioskowanie do Prezydenta Gniezna . Dyskusja. Podjęcie uchwały.



Wolne głosy i wnioski.



Zakończenie obrad.

Ad 1 Przewodnicząca MRS Danuta Wiśniewska, powitała zgromadzonych i przedstawiła porządek
zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.
Ad 2 Sekretarz MRS Halina Dyc odczytała protokół z
zatwierdzony przez członków MRS.

ostatniego

posiedzenia, który został

Ad 3 Przewodnicząca MRS omówiła program i przebieg II Wiosennej Szkoły Mazowieckich Rad
Seniorów, w którym uczestniczyła jako reprezentantka jednej z 4 zaproszonych GRS z Wielkopolski.

Jednym z celów w/w Szkoły było opracowanie projektów działań GRS. Przewodnicząca przedstawiła w
skrócie projekt „Wakacje w mieście” dla gnieźnieńskich seniorów i poinformowała o ustaleniach
z pracownikami Urzędu Miejskiego dotyczących 2-dniowej imprezy dla seniorów na Strefie Kibica.
Ad 4. Wywiązała się dyskusja podsumowująca „Otwarte Spotkanie” z seniorami, w czasie której
podkreślano celowość organizacji cyklicznych spotkań ze środowiskiem senioralnym, uznano znakomity
wybór tematyki wykładu pani Profesor Elizy Grzelak, który był bardzo ciekawy, natomiast negatywnie
oceniono zbyt krótki okres czasu przeznaczony na dyskusję z seniorami obecnymi na spotkaniu.
Ad 5. Podsumowano bardzo pozytywnie Majówkę zorganizowaną na boisku Gimnazjum nr 2. Zdaniem
Radnych dopisała pogoda, publiczność, sprawdził się catering, były liczne niespodzianki mile przyjęte
przez
gnieźnieńskich
seniorów.
Wszyscy
zebrani,
bezpośrednio
zaangażowani
w organizację imprezy, pogratulowali sobie wspaniałych efektów.
Ad 6. Na podstawie projektu przygotowanego w trakcie Wiosennej Szkoły Mazowieckich Rad Seniorów
wybrano
kolejne działania i wstępnie opracowano harmonogram „Wakacji w mieście”
(z przyczyn obiektywnych zmieniono nazwę):
–

w poniedziałki gry planszowe w MOK-u

–

we wtorki Nordic Walking w Parku Miejskim

–
w środy spotkania z przewodnikami turystycznymi, spacery po ulicach miasta i wizyty
w muzeach
–

w czwartki Strefy Aktywności Seniora

–

w piątki biesiady z akordeonem i potańcówki

Ad 7 Dyskusja dotycząca przygotowań II kadencji MRS dotyczyła sposobu wyłonienia kandydatów
i sposobu przeprowadzenia wyborów i wprowadzenia koniecznych zmian w Statucie; wszystkie
zgłoszone wstępne propozycje wynikały z doświadczeń obecnej kadencji.
Ad 8 Na dyżurze w Promyku pojawiła się 2 prośby: o ławki na przystanku przy ulicy Łaskiego
i o skierowanie autobusu, który jedzie linią „ cmentarną” w okolice dworców PKP i PKS.
Ad 9 Zawnioskowanie nad w/w wnioskami i podjęcie uchwały.
Ad 10 Przewodnicząca zaproponowała, aby członkowie MRS przekazywali wszelkie informacje
z przeznaczeniem na stronę Urzędu Miejskiego bezpośrednio do pana Wiktora Kolińskiego; skierowała
również prośbę do p. Oliwii Komorowskiej, opiekuna MRS, by wszystkie informacje, projekty plakatów
i ulotek były konsultowane z członkami MRS z odpowiednim wyprzedzeniem.
– p. Oliwia Komorowska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rodziny i Seniorów poinformowała
o sfinalizowanych działaniach projektów Złota Rączka oraz Teleopieka;
– przedstawiła również zapytanie p. wiceprezydenta Michała Powałowskiego o możliwość współpracy
MRS z firmą oferującą aparaty słuchowe podczas Senioraliów 2018;
– p. Przewodnicząca poruszyła problem braku zaproszeń przedstawiciela MRS na organizowane na
terenie miasta Gniezna imprezy senioralne;
– radny p. Zdzisław Stankowiak poinformował o organizowaniu 16 czerwca 2018 XI turnieju sportowointegracyjnego drużyn działkowców przy ulicy Orcholskiej i ewentualnym ufundowaniu przez MRS
pucharu;

– radny Zdzisław Stankowiak spytał o kolejne spotkania z ciekawymi Ludźmi i poruszył kwestię braku
kwiatów na ulicach miasta mieście;
– Informacja pani Pełnomocnik ds. Rodziny i Seniorów o propozycji zagospodarowania Strefy Kibica
na spotkanie biesiadne z karaoke, zmaganiach sportowo – integracyjnych i projekcji 2 filmów.
Ad 11 Przewodnicząca MRS podziękowała radnym za aktywne obrady i zaprosiła na kolejne
posiedzenie.
Termin następnego posiedzenia: wtorek 18.07.2018 r. godzina 13.30
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
w Gnieźnie

Sekretarz Miejskiej Rady Seniorów
w Gnieźnie

Danuta Wiśniewska

Halina Dyc

