
 

Protokół nr VII MRS/2018 

z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów 

w dniu 18.07.2018 r. 

W dniu 18 lipca  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. 

W posiedzeniu wzięło udział 6 członów MRS – posiedzenie prawomocne do podejmowania uchwał. 

 

Obecni : 

1. Danuta Wiśniewska 

2. Aleksander Juruś 

3. Henryk Kot 

4. Ewa Bjorklund 

5. Zdzisław Stankowiak 

6. Danuta Kolenda 
 

Porządek posiedzenia : 

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

2. Omówienie działań członków MRS w okresie między posiedzeniami 

3. Ustalenie udziału członków MRS w imprezach organizowanych w ramach przedsięwzięcia 
„Wakacje w mieście dla seniorów” 

4. Dyskusja : 

            a. harmonogram i program tegorocznych „Senioraliów” 

            b. zasadność podjęcia uchwały o wpisaniu do Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na rok 2018 

            c. zmiana Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie na podstawie doświadczeń 
z obecnej kadencji MRS. 

            d. przygotowanie wniosków do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Gniezna na rok 2019,                
dotyczących finansowania funkcjonowania MRS i wydatków na działania na rzecz                seniorów 
w Gnieźnie.      

       5.  Wolne głosy i wnioski. 



 

Przewodnicząca Danuta Wiśniewska przedstawiła projekt porządku posiedzenia. Porządek 
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 1 

Zebrani jednogłośnie zatwierdzili protokół z ostatniego posiedzenia MRS. 

Ad 2 

- Henryk Kot złożył sprawozdanie z udziału w II Wiosennej Szkole Wielkopolskich Rad Seniorów. Nasi 
przedstawiciele czynnie uczestniczyli w pracach w wybranych panelach i warsztatach. Opracowali 
projekt przedsięwzięcia „ Senior ze sportem na Ty”. 

-  Aleksander Juruś złożył sprawozdanie z dwudniowej imprezy zorganizowanej dla seniorów w czasie 
przerwy w rozgrywkach Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Strefie Kibica. Seniorzy zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne w ramach „ Karaoke”, wzięli udział w rozgrywkach rekreacyjno – 
sportowych i obejrzeli dwa filmy . 

- Przewodnicząca Danuta Wiśniewska omówiła przebieg konferencji prasowej, promującej 
przedsięwzięcia organizowane w mieście dla seniorów. 

Ad 3 

Ustalono obowiązkowy udział członków MRS w poszczególnych imprezach organizowanych w sierpniu 
w ramach „ Wakacje w mieście”  dla seniorów. 

1. Danuta Wiśniewska weźmie udział w imprezach organizowanych w poniedziałki 

2. Zdzisław Stankowiak we wtorki 

3. Ewa Bjorklund w środy 

4. Aleksander Juruś w czwartki 

5. Henryk Kot w piątki 

Ad 4 

– Aleksander Juruś przedstawił projekt programu tegorocznych Senioraliów zaplanowanych na 
dzień 23.09.2018 r.; 

– Zebrani przez aklamację przyjęli wniosek o podjęciu uchwały o złożeniu wniosku do Prezydenta 
Miasta Gniezna o dopisanie do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów 
Alkoholowych w Gnieźnie na rok 2018  działań wśród seniorów, jeżeli taki wniosek okaże się zasadny; 

– Przewodnicząca Danuta Wiśniewska poprosiła zebranych o przedstawienie na następnym 
posiedzeniu wniosków do opracowania nowego statutu Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie  
w oparciu o przekazane wzory statutów innych Rad Seniorów z Wielkopolski i własne doświadczenia  
z działalności w obecnej kadencji 

 



-             Członkowie MRS zostali zobowiązani do przygotowania propozycji do uchwały skierowanej do 
Rady Miasta Gniezna o zapisaniu w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Gniezna odpowiedniej sumy 
pieniędzy na funkcjonowanie MRS i działania na rzecz seniorów. 

Ad 5 

Członkowie MRS nie zgłosili innych wniosków. 

Ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się 03.09.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie MRS 

 

Przewodnicząca Danuta Wiśniewska ogłosiła zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów  
w Gnieźnie 

Danuta Wiśniewska 

Protokółował 

Aleksander  Juruś 

 

 

 

 

 

 

 


