Protokół Nr 05/2019
z posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach Dziedzicach
w dniu 09.05. 2019 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czechowicach Dziedzicach
W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków GRS:
- Andrzej KOBIELA – p.o. przewodniczący GRS
- Michalina LI-U-FA - sekretarz
- Kazimierz POLOK- członek
- Zbigniew KLIMCZOK –członek
- Józef SOSZKA- członek
Lista obecności w załączeniu.- stanowiąca załącznik nr 1 niniejszego Protokołu
W toku posiedzenia poruszono następujące kwestie:
1. Przewodniczący GRS przywitał zebranych członków GRS i przedstawił treść poprzedniego
Prezydium
2. Przewodniczący przedstawił informację ze spotkania z Przewodniczącym Komisji Społecznej
Rady Miejskiej Wojciechem Leśny w dniu 09.05.2019 r., gdzie omówiono funkcjonowanie
służby zdrowia na terenie Czechowic-Dziedzic. Uzgodniono iż ten temat zostanie
wprowadzony jako wniosek, do obrad Komisji w dniu 21 maja br.
3. Zapoznano się z programem UE przedstawionym przez biuro poselskie Mirosławy Nykiel
” Obywatele, Równość , Prawa i Wartości” /zał nr 2 niniejszego protokołu/
4. Przewodniczący A. Kobiela przedstawił informację ze spotkania z sekretarzem UM
p. Markiem Gazda w sprawie realizacji Uchwał, w tym między innymi Uchwały nr 14/2019
o przeprowadzenie nieodpłatnego szkolenia z podstaw obsługi komputera.
- Sekretarz UMiG przekazał
1. iż nie ma środków finansowych w budżecie UM na tego typu organizację szkolenia dla
seniorów.
Obecni na Prezydium członkowie GRS ustalili iż takie szkolenie musi być odpłatne, kierując
się tym, że emeryci otrzymali dodatkowa emeryturę i nie będzie to dla nich uciążliwym
wydatkiem.
Wstępnie ustalono odpłatność w kwocie 30zł od seniora.
2. Uchwała nr 15/2019 dot. pomieszczenia na KLUB SENIORA.
Urząd Miasta i Gminy wstępnie proponuje pomieszczenia w lokalu przy ul. Mickiewicza
w Domu Dziennego Pobytu. To nastąpi w późniejszym czasie po przydzieleniu środków z
zewnątrz na adaptowanie pomieszczeń na powiększony żłobek w pomieszczeniach Szkoły nr
8 i przeprowadzeniu żłobka z Domu Dziennego Pobytu. Opuszczone pomieszczenia przez
żłobek zostaną adoptowane na Klub Seniora. Będzie to Klub Seniora prowadzony przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach. Otwarcie planowane jest na

koniec 2019 roku
3.GRS ma zaproponować szczegóły do zmian w Statucie na czerwcową SESJĘ GRS, o co
wnioskował Sekretarz p. Marek Gazda. Prezydium zwraca się do Seniorów z prośbą o
składanie wniosków do Statutu. Wnioski przyjmuje p.o. przewodniczącego Andrzej Kobiela.
Radny Józef Soszka proponuje by kandydatów wybierać w roku wyborczym na zebraniach
osiedlowych i sołeckich. Andrzej Kobiela wnioskuje, by obowiązkowo kandydowali i byli
wybierani przedstawiciel Urzędu Miejskiego zajmujący się problematyką osób starszych
5. Radny Bożek Jerzy złożył interpelację do Burmistrza w sprawie służby zdrowia w
Czechowicach-Dziedzicach, a odpowiedzi w tym temacie udzielił Burmistrz

6. Dyskusja
Członek GRS p. Józef Soszka wnosi iż należy wstępnie ustalić datę organizacji „Senioriady”
w Czechowicach-_Dziedzicach co należy przedstawić na sesji GRS w dniu 27 czerwca 2019r.
Ponadto J. Soszka wnosi , aby także na czerwcowej sesji GRS złożyć wniosek-Uchwałę
o zabezpieczenie środków finansowych na działalność Gminnej Rady Seniorów.
Członek GRS p. Zbigniew Klimczok podniósł, iż seniorzy którzy złożyli DEKLARACJĘ na
bezpłatne szkolenie, nie będą mogli z własnych środków finansowych opłacić szkolenia
z podstaw obsługi komputera.
Przewodniczący GRS A. Kobiela odczytał i przekazał zaproszenie skierowane do
czechowickich Seniorów przez firmę Opieka 24 SA na mecz piłkarski TS Podbeskidzie
z Odrą Opole w dniu 11 maja 2019r. / zał. nr 3 protokołu/
Kolejne posiedzenie Prezydium , zgodnie z Harmonogramem jest ustalone na dzień
06 czerwca 2019 r. na godz. 15.00 w Sali Ślubów
7. Zamknięcie posiedzenia.
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