Protokół Nr 04/2019
z posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach Dziedzicach
w dniu 04.04. 2019 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czechowicach Dziedzicach
W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków GRS:
-Andrzej KOBIELA – p.o. przewodniczący GRS
-Michalina LI-U-FA - sekretarz
-Leon HAŁAS- członek
Lista obecności w załączeniu.- stanowiąca załącznik nr 1 niniejszego Protokołu
W toku posiedzenia poruszono następujące kwestie:
1. Przewodniczący GRS przywitał zebranych członków GRS /załącznik nr 1 / niniejszego
protokołu i przedstawił treść poprzedniego Prezydium
2. Na najbliższym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej UMiG
członkowie GRS w osobach:

winni wziąć udział

1. Andrzej Kobiela
2. Urszula Gazda
3. Michalina Li-u-fa

3. Dokonano analizy Ramowego Planu Pracy na okres kadencji GRS tj. lata 2017-20120
w zakresie realizacji zapisów ujętych w Ramowym Planie Pracy:
- profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych
GRS przyjęła skargi w zakresie braku specjalistycznych usług medycznych,
a w szczególności:
-okulistyki,
-kardiologii,
-nefrologii,
- poradni zdrowia psychicznego
-gastrologii
GRS przyjęła Uchwałę o wystąpieniu do NFZ|-Centrali w Warszawie i O/Wojewódzkiego
NFZ w Katowicach w sprawie braku usług okulistycznych na terenie gminy CzechowiceDziedzice.
W odpowiedzi na to pismo, Dyrektor NFZ O/W w Katowicach wskazał na odległe
miejscowości w których są usługi okulistyczne tj. Kozy, Jasienica, Bielsko-Biała, Bystra,
Porąbka itp. Odsyłanie osób ze schorzeniami wzroku do placówek w tych miejscowości jest
nieetyczne i n niewykonalne.
GRS zauważyła, że Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach nie podejmowała na swoich
sesjach tematu ochrony zdrowia i z tego powodu GRS podjęła uchwałę nr 16/2019 z dnia
21 marca 2019r skierowaną do Przewodniczącego Rady Miasta o zajęcie się tym problemem.

- zgodnie zapisem Ramowego Planu Pracy:
- rozpowszechniono i rozdano tzw. „KOPERTY ŻYCIA” .Obecnie są one wydawane przez
OPS Czechowice-Dziedzice
- wg zapisu Ramowego Planu Pracy przeprowadzone zostały przez członków GRS badania
ankietowe dotyczące Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach co zostało przekazane do
wykorzystania przez rady seniorów w Kraju.
- wg zapisu Ramowego Planu Pracy: w zakresie integracji nawiązano kontakty z Radami
Osiedlowymi w celu integracji Seniorów wraz z pozyskiwaniem środków na działalność
integracyjną.
Kolejne posiedzenie Prezydium , zgodnie z Harmonogramem jest ustalone na dzień
09 maja 2019 r. na godz. 15 w Sali Ślubów
4. Zamknięcie posiedzenia.

SEKRETARZ GRS
Michalina Li-u-fa

PRZEWODNICZĄCY GRS
Andrzej Kobiela

