Protokół nr II MRS/2017
z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów
w dniu 01.03.2017r.
W dniu 1 marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie odbyło się Posiedzenie Miejskiej Rady
Seniorów w Gnieźnie. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Wiśniewska - Przewodnicząca
Miejskiej Rady Seniorów. W posiedzeniu uczestniczył Prezydent Miasta - Tomasz Budasz, Zastępca
Prezydenta Miasta – Michał Powałowski, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - Agnieszka
Horoszczak, Pełnomocnik ds. seniorów i rodzin – Oliwia Komorowska.
Porządek obrad:
1. Powitanie.
2. Informacje ogólne Prezydenta Miasta.
3. Przedstawienie przez Prezydenta propozycji planu działań na rzecz seniorów na 2017 r.
4. Dyskusja nad innymi propozycjami działań.
5. Przedłożenie do zaopiniowania „Miejskiego Programu Aktywizacji Seniorów i Integracji
Międzypokoleniowej na lata 2011-2021”.
6. Propozycja przystąpienia Miasta do Wielkopolskiego Klastra Seniora.
7. Bieżące wnioski.
Prezydent Tomasz Budasz na wstępie zaprosił panie na seans filmowy w Miejskim Ośrodku Kultury w
Gnieźnie organizowany 8 marca z okazji Dnia Kobiet. Będzie to musical „Mamma Mia” o godz 11:00
oraz komedia romantyczna „Holiday” o godz. 18:00. Prezydent poinformował również o zwolnieniu
z kolejnych 25% z opłat za czynsz dla Organizacji Pożytku Publicznego które korzystają z pomieszczeń
miejskich.
Następnie Prezydent przedstawił propozycje planu działań na rzecz seniorów na bieżący rok, prosząc
o opinię w sprawie zapotrzebowania ze strony środowiska na ich realizację.















Zajęcia komputerowe
Senioralia
Zajęcia zdrowotne
Koncerty/spotkania poetyckie
Spotkania z ciekawymi osobami
Szkolenia przez Policję i Straż Miejską
Spotkania na posiedzeniach Rady Seniorów z ekspertami z różnych dziedzin – zacieśnienie
współpracy z Radą Miasta, Radą Powiatu, MOPS, Szpitalem, NFZ
Spacery po Gnieźnie z przewodnikiem
GOSiR hala dla seniorów + instruktor
Możliwość organizowania wyjazdów na konferencje, spotkania zamiejscowe
Miejsce spotkań – pomieszczenie dla Rady Seniorów
Karta Seniora – dalszy rozwój
Strona internetowa GNIEŹNIEŃSKI SENIOR
Ankieta Senior 60+

Pan Aleksander Juruś przedstawił informacje z Ostrowa Wielkopolskiego – Miasta Przyjaznego
Seniorom jako dobre praktyki działań senioralnych w Polsce (m.in. Dom Seniora Wigor, Rada
Seniorów, Karta Seniorów, Teleopieka, Centrum Aktywności Senioralnej, Filmowy Klub Seniora, Bank
Czasu Seniora, Centrum Wolontariatu, opieka geriatryczna). Propozycja kontaktu z Radą Seniorów w
Ostrowie Wielkoposlkim.
Omówiono propozycję siedziby Rady Seniorów i miejsca spotkań dla seniorów w obecnym
Gimnazjum nr 2 przy ul. Pocztowej, po reformie edukacji zwolnią się miejsca na tego typu działalność
po salach lekcyjnych na I p.

Aktywność fizyczna na wiosnę poprzez ścieżki zdrowia, zajęcia sportowe na strefach aktywności dla
seniorów, na salach GOSiR-u z tenisa stołowego dla seniorów. Stałe godziny, promocja.
Propozycja współpracy z firmą serwisującą rowery. Propozycja współpracy ze sklepem na os. Winiary
dla osób niepełnosprawnych, spotkania zdrowotne ze specjalistami, warsztaty z instruktażem opieki
geriatrycznej nad osobami starszymi (jak się poruszać, nachylać, podnosić z łóżka, zakładać pampersy
dla dorosłych, itp.).
Pan Zdzisław Stankowiak zgłosił problem z widocznością znaków drogowych na skrzyżowaniu przy
eSTeDe jadąc od ulicy Wyszyńskiego całkowicie zasłonięty drogowskaz na Słupcę przez krzew;
na skrzyżowaniu przy ul. Łaskiego/Kłeckowska/Poznańska na wysepce rośnie krzywa brzydka choinka;
brak drogowskazu na Bydgoszcz na Winiarach; przy skrzyżowaniu Kawiary/Słoneczna od strony
centrum niewidoczny trójkąt ostrzegawczy). Pisma do zarządu dróg.
Omówiono kursy komputerowe których realizacja może odbywać się w czterech szkołach
podstawowych w mieście dla grup 15-25 os. w dwóch stopniach trudności. Jednocześnie omówiono
możliwe kanały promocji działań senioralnych (Informator Miejski, plakaty, konferencje prasowe,
strona Facebook Królewskie Miasto, Przemiany, TV Gniezno, Radio, media internetowe, informacje
przez Panią Rzecznik).
Zgłoszono wniosek osób starszych i niepełnosprawnych aby autobusy MPK podjeżdżały bliżej
krawężników.
Zapytanie o dojazd do cmentarza św. Krzyża.
Zapoznano Radę z propozycją przystąpienia miasta do Wielkopolskiego Klastra Seniorów – organizacji
której celem jest wielopłaszczyznowa współpraca podmiotów publicznych, prywatnych w realizacji
długoterminowych działań dla poprawy jakości życia seniorów.
Przedłożono Radzie Seniorów pismo z prośbą o zaopiniowanie „Miejskiego Programu Aktywizacji
Seniorów i Integracji Międzypokoleniowej na lata 2011-2021” w terminie do 28 kwietnia 2017 r.
Termin kolejnego posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów wyznaczono na 13 kwietnia, godz. 13:00.

Sekretarz

Przewodnicząca

