
Protokół nr IV MRS/2017 

z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów 
w dniu 13.04.2017r. 

 
W dniu 13 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Gniezna odbyło się Posiedzenie Miejskiej Rady 
Seniorów w Gnieźnie. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Wiśniewska - Przewodnicząca 
Miejskiej Rady Seniorów. Gośćmi spotkania był: Prezydent Miasta Tomasz Budasz, Pan Grzegorz 
Ostach – Dyrektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego oraz Pani Oliwia Komorowska- Pełnomocnik 
Prezydenta ds. seniorów i rodzin. 
 
Proponowany program spotkania 
 
1. Powitanie. 
2. Przedstawienie planu spotkania. 
3. Propozycja zmiany sposobu pracy i spotkań Miejskiej Rady Seniorów: 
- BIP 
- termin 
- miejsce spotkań 
- miejsce dyżurów 
- plan dyżurów 
- obieg informacji (również wśród seniorów)- kino, tenis, karta seniora, inne 
- obieg dokumentów 
4. Słowo Pana Prezydenta. 
5. Sprawozdanie z konferencji:  „POLITYKA   SENIORALNA W WIELKOPOLSCE” w dniu 12.04.2017r.  
i trening tenisa ziemnego - P. Aleksander Juruś. 
6. Sprawozdania z dyżurów. 
7. Podjęcie decyzji o uczestniczeniu w konferencji w Sejmie "Rola samorządów w kształtowaniu 
polityki senioralnej" która odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) w Sejmie Rzeczpospolitej  
i w spotkaniu z rzecznikiem Praw Obywatelskich w dniu 27 kwietnia 2017 r.  W  MOK-u o godz. 17.00 
– 19.00. 
8. Dyskusja nad odpowiedzią na pismo P. Prezydenta do członków Miejskiej Rady Seniorów w sprawie 
„Miejskiego Programu……” Podjęcie uchwały. 
9. Dyskusja nad treści ankiety kierowanej do gnieźnieńskich seniorów. Podjęcie uchwały.  
10. Dyskusja nad ankietą Rzecznika Praw Obywatelskich kierowaną do seniorów. Podjęcie uchwały. 
11. Konsultacja propozycji Prezydenta Gniezna dotycząca organizacji warsztatów komputerowych dla 
seniorów. Podjęcie uchwały. 
12. Propozycje pracy Rady na kolejne spotkania. 
12. Wolne głosy. 
 
 
Powitano gościa. Jako pierwszy Pan dyrektor Grzegorz Ostach przedstawił plan rozwoju Miasta 
Gniezna przy jeziorze Jelonek i Winiary. Droga, oświetlenie, prace nad jeziorem zaplanowane na rok 
2017. Plan zagospodarowania, kolejność prac, 7 ha terenu, wycinka drzew i krzewów, zrobienie 
ścieżki rowerowej 1.300 m. z punktem widokowym, wyczyszczenie terenów zielonych, plac zabaw 
2.500m, wybieg dla psów, oświetlenie LED, prywatna inicjatywa narty wodne, ławeczki. 
Zapytanie do Pana Prezydenta o napis przy ul. Cierpięgi na murze hydrostacji. Kilku właścicieli terenu 
wokół jeziora: teren prywatny po hrabinie Rogowskiej i skarb państwa.  
Prezydent przedstawił pomysł stworzenia traktu królewskiego i figur króliczków rozmieszczonych w 
mieście. Padła propozycja „Królika-seniora”. 
Pan Aleksander Juruś zapytał o możliwość ustawienia planu miasta przy dworcu PKP. Prezydent 
wspomniał o infokiosku na dworcu. Pytanie Rady o betonową wysepkę przy Parku Kościuszki, czy coś 
jest tam planowane. 
Podjęto temat zorganizowania wyjazdu do Ostrowa Wielkopolskiego w czerwcu w celu weryfikacji 
dobrych praktyk miasta przyjaznego seniorom (m in. teleopieki dla seniorów).  



Senioralia – propozycja terminu 6-8.10. 2017r. Złożony program dofinansowania do Senioraliów 
przez GUTW. 
Propozycja Pana Stankowiaka o organizację wycieczek z przewodnikiem po Gnieźnie. Rozmowy w 
toku. 
Ponowne zgłoszenie utrudnień we wsiadaniu do autobusów MPK (Winiary przy Biedronce) ze 
względu na parkowanie w odległości od wysokich krawężników. Prośba o skierowanie pisma. 
Ustalono aktualny plan dyżurów na miesiąc maj i czerwiec: 
 
8.05. Ewa Bjorklund 
15.05. Aleksander Juruś 
22.05. Zdzisław Stankowiak 
29.05 Halina Dyc 
5.06 Krystyna Chruściel 
12.06. Danuta Kolenda 
19.06. Władysława Wawrowska 
26.06. Danuta Wiśniewska 
   
Z uwagi na nie podjęcie większości tematów zaplanowanych na bieżące spotkanie wyznaczono 
dodatkowe spotkanie Rady Seniorów. Termin kolejnego posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów 
wyznaczono na 19.04 2017r. 
 
 
 

 

Sekretarz        Przewodnicząca 


