Protokół Nr XIII/2018
z przebiegu posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach Dziedzicach
w dniu 21 marca 2019 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czechowicach Dziedzicach
1. Z-ca Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach Dziedzicach ,
pełniący obowiązki Przewodniczącego , Andrzej KOBIELA, przywitał członków
Rady – / lista obecności stanowi zał nr 1/,
oraz zaproszonych gości a wśród nich:
Z-ca Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy – Macieja Kołoczka i Zastępcę
Przewodniczącego Oddziału Rejonowego PZERiI w Czechowicach-Dziedzicach
Franciszka Zemana
/ lista obecności gości zał. nr 2/

2. Na podstawie listy obecności Z-ca Przewodniczącego GRS stwierdził prawomocność
posiedzenia.
Na protokolanta została wybrana Michalina Li-u-fa a do Komisji Uchwał
i Wniosków Urszula GAZDA i Zbigniew SZEWCZYK

3. Z-ca Przewodniczącego GRS przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który
został przyjęty jednogłośnie, bez poprawek.

–/ zał nr 3 niniejszego protokołu/

4. W głosowaniu przyjęto jednogłośnie protokół poprzedniej sesji GRS.
5. Z-ca Przewodniczącego przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium GRS za
2018r. / z zał nr 4 niniejszego protokołu/

6. Z-ca Przewodniczącego przedstawił informację o pracy GRS w okresie między
sesyjnym.

7. Podjęcie Uchwał w sprawach:
- Uchwała nr 13/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydium
Gminnej Rady Seniorów za 2018 rok / zał nr 5 protokołu/
- Uchwała nr 14/2019 w sprawie wystąpienia do Burmistrza UMiG
z wnioskiem/zapytaniem o możliwość przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia
z podstaw obsługi komputera dla około 100 Seniorów . / zał nr 6 protokołu
- Uchwała nr 15/2019 w sprawie wystąpienia do Burmistrza UMiG
z wnioskiem/zapytaniem w sprawie utworzenia Klubu Seniora / zał nr 7 protokołu/
- Uchwała nr 16/2019 w sprawie wystąpienia do Rady Miejskiej w sprawie podjęcia
działań w zakresie poprawy usług medycznych dla mieszkańców gminy
Czechowice Dziedzice. / zał nr 8 protokołu/
Do Uchwały przedstawiono uzasadnienie iż Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział
w Katowicach w ogłoszonym konkursie w zakresie pielęgniarskiej długoterminowej
opieki domowej dla powiatu bielskiego przeznaczył kwotę 852 587,72zł co daje

średnią na jednego mieszkańca 5,23zl. Jest to najniższa stawka z wszystkich
powiatów województwa katowickiego.
Dla powiatu żywieckiego ta średnia wynosi 16,25zł.

8. DYSKUSJA i wolne wnioski.
-Burmistrz p. Maciej Kołoczek poinformował, że Klub Seniora Działa w CzechowicachDziedzicach w Domu Dziennego Pobytu przy ul Mickiewicza. Informacja o działalności
znajduje się na stronie internetowej. Z tego powodu nie ma potrzeby udzielania informacji
Na Uchwałę Nr 15/2019
- Kazimierz Polok przedstawił iż w sąsiednich gminach np. Kobiór, Miedźna,
Lipowa itp., były i są przeprowadzane bezpłatne szkolenia dla seniorów w zakresie
podstaw obsługi komputera, a szkolenia takie mogliby przeprowadzać
np. informatycy zatrudnieni w Urzędzie Miasta i Gminy.
- Michalina Li-u-fa poinformowała iż została już opracowana deklaracja uczestnictwa
w takim szkoleniu, która pozwoli rozeznać liczbę chętnych Seniorów na takie,
bezpłatne, szkolenie z podstaw obsługi komputera.
Z treści DEKLARACJI wynika chęć uczestnictwa Seniora w takim szkoleniu
W/w deklaracja obecnie podlega dystrybucji wśród SENIORÓW 65+ / zał nr 9
niniejszego protokołu/.
- Z-ca Burmistrza, koordynator ds. GRS Maciej Kołoczek poinformował obecnych
członków GRS iż rozezna sprawę w w/w zakresie.
- Zeman Franciszek Zastępca Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego
PZERiI w Czechowicach-Dziedzicach na podstawie przeprowadzonego rozeznania
przedstawił, jakie istnieją , a jakie usługi zdrowotne zlikwidowano oraz czasookres
oczekiwania na wizytę w danej poradni do specjalisty. Nie ma w Czechowicach –
Dziedzicach /zlikwidowano/ - Poradnię Zdrowia Psychicznego. Termin oczekiwania na
wizytę w ramach NFZ do: neurologa, urologa, kardiologa to okres od 1 roku do 1,5 roku.
Na usługi rehabilitacyjne oczekiwanie wynosi od 3 do 6 miesięcy , a przecież od profilaktyki
zależy poprawa zdrowia, poprawa jakości życia i jego wydłużenie.
Oczekiwanie na jakikolwiek zabieg operacyjny wynosi od 1 roku do 6-ciu, 7-miu lub więcej
lat.
Czyli im więcej jest osób starszych, tym mniej jest dostępnych usług do świadczeń
zdrowotnych, w tym dla seniorów.
-Z-ca Burmistrza poinformował iż obecnie nie widzi możliwości utworzenia
i rozwoju partnerstwa publiczno—prywatnego w zakresie ochrony zdrowia.
- Zeman Franciszek poruszył problem pojemników 120 l na biogradalne odpady, gdyż nie
widzi możliwości składowanie do jednego pojemnika odpadów liczącej 6.-8. osobowej
rodziny w domach jednorodzinnych, czyli należałoby zwiększyć ilość pojemników do
gospodarstw domów jednorodzinnych.
- Kazimierz Polok rozdał członkom GRS INFORMATOR dla osób starszych i osób z
niepełnosprawnościami opracowany i wydany przez Urząd Miejski w Bielsku –Białej Wydział Polityki Społecznej.
Podobny niezbędnik Seniora należałoby opracować w naszym Urzędzie Miasta

i Gminy co byłoby bardzo potrzebne i niezbędne dla naszych Seniorów.
- Andrzej Kobiela- z-ca Przewodniczącego GRS poinformował, iż w związku
z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego i członka GRS p. Edwarda Lesiewicza, należy
podjąć Uchwalę o uregulowaniu tej kwestii o następującej treści: /zał. nr 10 niniejszego
protokołu/:
Uchwałę Nr 17/2019
W sprawie przyjęcia rezygnacji z członkowstwa i z funkcji Przewodniczącego
Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach pana Edwarda Lesiewicza
Na podstawie § 31 i § 32 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach –
Dziedzicach przyjętego Uchwałą Nr XX/189/16 Rady Miejskiej, GRS postanawia
§1
Przyjąć rezygnację z członkowstwa i z funkcji Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów
w Czechowicach-Dziedzicach pana Edwarda Lesiewicza
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sekretarz Michalina Li-u-fa
Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Kobiela

Przeprowadzono glosowanie za przyjęciem rezygnacji :
- dziewięć głosów za
-jeden głos wstrzymujący
Do końca kadencji powierza się obowiązki Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów
Andrzejowi Kobieli dotychczas pełniącego obowiązki zastępcy Przewodniczącego GRS w
Czechowicach-Dziedzicach.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia oraz przy braku dalszych głosów w dyskusji
Z-ca Przewodniczącego Andrzej Kobiela podziękował uczestnikom za aktywny udział
posiedzeniu i ogłosił zamknięcie obrad

Sekretarz GRS
Michalina Li-u-fa

Z-ca Przewodniczącego GRS
Andrzej Kobiela

