Protokół nr VI MRS/2016
z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów
w dniu 26.07.2016r.

26 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie odbyło się szóste posiedzenie
Miejskiej Rady Seniorów. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Wiśniewska - Przewodnicząca
Miejskiej Rady Seniorów, w części obrad uczestniczyła Pani Agnieszka Horoszczak - Dyrektor Wydziału
Spraw Społecznych.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprawozdanie z dyżurów MRS.
Harmonogram dyżurów na miesiące sierpień i wrzesień.
Podział zadań wynikających z planu pracy MRS.
Wybór logo MRS
Przygotowania do imprezy „Senioralia”
Przygotowania do imprezy „Atak na Strefy Aktywności Seniorów”
Wolne głosy i wnioski

Przedstawiono wszystkie postulaty i sygnały zgłaszane podczas dyżurów w Urzędzie Miasta oraz
indywidualnie członkom Miejskiej Rady Seniorów, spośród których najistotniejsze dotyczyły:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Poszerzenia istniejących miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta
Gniezna.
Zwiększenia ilości miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy targowisku przy
ul. Warszawskiej.
Utworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy cmentarzu na
ul. Witkowskiej.
Utworzenia miejsc parkingowych przy cmentarzu wzdłuż ul. 17 Dywizji Piechoty.
Utworzenia miejsc parkingowych na terenie cmentarza z wjazdem od ul. Witkowskiej.
Umożliwienia parkowania samochodów na terenie cmentarza od strony ul. Kadłubka również
w soboty i niedziele.
Umożliwienia dojazdu do cmentarza Św. Krzyża poprzez uruchomienie linii minibus.
Dostosowania do potrzeb osób starszych schodów wejściowych przy bramce na cmentarzu
Św. Piotra od strony północnej oraz schodów na cmentarzu Św. Krzyża wiodących od bramy
głównej do kaplicy.
Skierowania wystąpienia do GOSiR z prośbą o zainstalowanie poręczy na ścianach basenu
małego dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Radni podjęli uchwałę o wystosowaniu wystąpienia do Prezydenta Miasta Gniezna w sprawie
powyższych postulatów (Załącznik: Uchwała 3/MRS/2016).

Ustalono nowy harmonogram dyżurów w oparciu o dyspozycję radnych w miesiącach sierpniu
i wrześniu zatwierdzony uchwałą (Załącznik: Uchwała 4/MRS/2016).
Dyskusja nad podziałem zadań zgodnie z planem pracy według predyspozycji
i wiedzy radnych zaproponowana na poprzednim posiedzeniu przez Panią Przewodniczącą
zakończyła się propozycją bieżącego podziału zadań w miarę realizowanych punktów programu.
Dalszym punktem obrad była dyskusja nad organizacją imprez : „Atak na Strefy Aktywności
Seniorów” w strefach aktywnego wypoczynku i „ Senioralii” w przestrzeni miejskiej i na terenach
zielonych pod Katedrą. Przedstawiono środki finansowe zaplanowane w budżecie Wydziału Spraw
Społecznych na „Olimpiadę Seniorów” w wysokości 10.000,- zł oraz pozostałe środki finansowe na
funkcjonowanie Rady w wysokości 3.000,- zł. Zaplanowano oraz omówiono wygląd logo, roll-upu oraz
transparentu uwzględniających logo Miejskiej Rady Seniorów w Gnieźnie.
Określono iż miejscem pierwszej imprezy będą kolejno 4 Strefy Aktywności Seniora w Gnieźnie: przy
ul. Roosevelta, na os. K. Wielkiego na Winiarach, przy ul. Czarnieckiego oraz na os. Grunwaldzkim
przy placu zabaw.
Terminy spotkań kolejno w każdej ze stref to: 3.09., 10.09., 17.09., 24.09. 2016 r. w godzinach 10:00
- 12:00.
Termin „Senioralii „ ustalono na dzień 1.10.2016 r.
Omówiono organizację imprez na Strefach Aktywności Seniorów: trener/rehabilitant (osoba z
doświadczeniem), zabezpieczenie medyczne (pielęgniarka, mierzenie ciśnienia), promocja (rzecznik informacja do mediów, Rady Osiedli, parafie), muzyka i nagłośnienie (MOK), ew. poczęstunek (owoce
od działkowców, woda).
Rozpoczęto planowanie imprezy dla seniorów, tzw. „Senioralia”, które odbędą się w październiku.
Podczas posiedzenia wykonano zdjęcia członkom MRS, które zostaną opublikowane na stronie
Urzędu Miasta Gniezna w zakładce Miejskiej Rady Seniorów.
Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 11 sierpnia 2016r. godzina 12:00 sala 31.

Protokół sporządziła
Oliwia Komorowska

