Protokół nr VIII/MRS/2018
z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów
w dniu 3.09.2018r
W dniu 3 września 2018 roku w siedzibie MRS przy ulicy Pocztowej 11 w Gnieźnie odbyło się
posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.
Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Wiśniewska - Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
w Gnieźnie.
W posiedzeniu wzięło udział 6 członków MRS
Obecni:
 Danuta Wiśniewska
 Aleksander Juruś
 Ewa Björklund
 Henryk Kot
 Danuta Kolenda
 Zdzisław Stankowiak
Porządek obrad:
 Otwarcie obrad - przywitanie zgromadzonych.
 Przygotowanie propozycji działań na rzecz seniorów i zabezpieczenia
w projekcie uchwały budżetowej Rady Miasta Gniezna na rok 2019. Dyskusja.

środków

 Omówienie propozycji zmian w statucie MRS w Gnieźnie. Dyskusja.
 Zakończenie obrad.
Ad 1

Przewodnicząca MRS - Danuta Wiśniewska, przedstawiła porządek zebrania.

Ad 2 Radni omówili propozycje działań na rzecz seniorów zaplanowanych na rok 2019. W ślad za
tym oszacowali potrzebne na ten cel środki zabezpieczone w uchwale budżetowej Miasta Gniezna w
wysokości 40 000 zł, w tym:
 funkcjonowanie MRS w Gnieźnie (strona internetowa, szkolenia, zwrot kosztów podróży,
materiały informacyjne i promocyjne, wyposażenie siedziby MRS) w kwocie 4.000 zł
 sfinansowanie imprezy „Senioralia” – 20.000 zł
 sfinansowanie przedsięwzięcia „Wakacje w mieście” – 5.000 zł
 sfinansowanie imprezy „Majówka Seniorów” – 3.000 zł
 sfinansowanie imprezy „Święto Pyry” – 1.000 zł,
 sfinansowanie działań edukacyjnych, w tym spotkań z ciekawymi ludźmi – 3.000 zł,

 sfinansowanie cyklu spotkań „Senior ze sportem na Ty” – 4.000 zł.
Podjęto w tym zakresie uchwałę nr 32/MRS/2018.
Ad 3

Radni w dyskusji wysunęli propozycje zmian do statutu MRS które miałyby dotyczyć:



Zmiana ilości członków Rady Seniorów z 9 do 13,



2 osoby desygnowane przez Prezydenta Miasta, 11 tylko spośród organizacji działających na
rzecz seniorów, brak możliwości kandydowania przedstawicieli środowiska osób starszych,



Propozycja dodania możliwości ustania członkostwa w radzie w sytuacji braku obecności na 3
kolejnych posiedzeniach bez usprawiedliwienia,



Zmiana procedury uzupełnienia składu rady,



Zmiana długości kadencji Rady - 5 lat.

Ad 4

Przewodnicząca Danuta Wiśniewska podziękowała zebranym i zakończyła posiedzenie.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia MRS na 25 września 2018 r. o godzinie 13:00 w siedzibie
Stowarzyszenia Promyk.
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