Protokół Nr XIV/2019

z

przebiegu posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Czechowica ch Dziędzicach

w dniu 27 częrwca2}I9

r.

w Urzędzie Miasta i Gminy w CzechowicachDziedzicach

1.

Z-caPrzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w CzechowicachDziędzicach ,
pełniący obowiązki Przewodnic zącęgo, Andrzej KOBIELA, przywitń członków
Rady- i listaobęcnościstanowi zalnrll,
otaz zaptoszonych gościa wśród nich:
Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy - Marka Gazdę iZastępcę Przewodniczącego
Oddziału Rej onowego PZERiI w Czechowicach-Dzied zicach Franciszka Zemana
/ lista obecnościgościzał, nr 2l

2. Na podstawie listy obecności Z-caPuęwodniczącego GRS stwierdził prawomocność
posiedzenia.
Naprotokolanta w głosowaniu jawnym zostńawybrana p. Urszula Gazda a do Komisji
Uchwał i Wniosków p.Leon Hałas i p.Zbigniew Szewczyk
3.

Z-caPruęwodniczącego GRS przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który
zostałprzyjęty jednogłośnie,bez poprawek. -l zał nr 3 niniejszego protokoh/

4.

W głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnieprotokół poprzedniej sesji GRS.

5.

W związku zplanami organizacjikolejnej Senioriady (wrzesień 20I9r) oraz
Czechowickiego Dnia Seniora (pńdziemik 2019r),podjęto Uchwałę nr 17 w sprawie
powołania zespołu roboczego do w/w obchodów. - l zał nr 4
Członkami w/w zespofu zostali wybrani w głosowaniu jawnym:
-

p. UrszulaGazda

-p. Andrzej Kobiela

-p.

6.

JozefSoszka

Z,caPrzęwodniczącego przedstawił sprawozdanię z działalnościPrezydium GRS
w okresie międzysesyj nym..
Informacja została przyjęta bez uwag w głosowaniu jawnym -jednogłośnie.

7. DYSKUSJA

-|

];

i wolne wnioski.
-gośćXIV sesji GRS

.

W swojej wlpowiedziprzekazał informacje o petycjach swojego środowiska odnośnie
pogarszĄącego się stanu opieki zdrowotnej w naszej gminie, a w tym braku dostępu do
Świadczeń zdrowobrych w ramach NFZ w zakresie okulistyki, hematologii i psychiatrii.
Zwrócił również uwagę nazbytniską wycenę i poziom środków na opiekę pielęgniarską
tj. Średniąpnypadającąna 1-go mieszkańca naszego Gminystanowi wartość5,20zł,
natomiast średnia przypadająca na 1-go mieszkańca Żywca- wynosi 16zł..
P.
zaproponowń,by władze miasta porozumiĄ się w tgj sprawie z dyrektorami
przychodni funkcjonujących na terenie naszego miasta.

W/w PoruszYł również sprawę wywozu śmiecia szczegolnię rozważenia możliwości
dostarczenia mieszkańcom ( nawet zaodpłatnością) workó* biod.g.udowalnych..
p.

Odnosząc się do przedstawionych problemów głos zabrał Sekretarz Miasta

Marek Gazda. który stwierdził:

- wszystkie przychodnie w rnieścięzostaŁy sprrvatyzowane w latach 9O-tych,

- władze miasta nie mają mocy sprawczej w kwestii funkcjonowania słuzby zdrowia,
- 4-rY Placówki funkcjonują w obiektach gminnych. Gmina pobiera od nich znacznje

obniżony czynsz)

, rozwiązanie problemu pogarszającej się opieki zdrowotnej w Gminie jest
bardzo
skomplikowane, gdyż w naszym mieścienie ma publicznej słuzby zdrówia,
- P.

Andrzej Kobiela: podsumowując wątek opieki zdrowotnej w Gminie, należy wystąpić

z wnioskiem o powołanie komórki ds. służby zdrowia.

w dyskusji wziął również

udział członek GRs p. zbigniew klimczok.
PrzYPominając o koniecznoŚci uruchomienia dla Sęniorów bezpłatnych szkoleń w zakresie
obsługi komputera.

Członek GRS p. Bogdan
zęwnętrzny ch na działalnośćGRS

Ogrocki zaakcentował koniecznośćpozyskiwania środków

Na zakończenie dyskusji ponownie głos zabrał Sekretarz Miasta p. Marek Gazda
zwracając uwagę na kończącą się kadencję GRS i koniecznośćweryfikacji Statutu. stąd
potrzeba powołania zespołu ds. zmian w statucie GRS.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odcz7Ąał przyjętąUchwałę nr w sprawie
powołania zespołu ds. obchodów Senioriady i Dnia Seniora.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia oraz przy braku dalszych głosów w dyskusji
Z-caPrzęwodniczącego Andrzej Kobiela podziękował uczestnikom za aktywny udział
posiedzeniu i ogłosiłzamknięcie obrad

8.

Zamknięcie posiedzenia.

Sekretarz XIV sesji GRS

urszula Gazda
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Andrzej Kobiela

