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Protokół Nr 0212020
posiedzenia po§zerzonego Prezydium Gminnej Rady Seniorów w CzechowicachDziedzicań
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W posiedzeniu uczestniczyło 5-ciu członków
niniejszego protokołu

,l11:1iJ*i"u"t Dziedzicach
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Lista obecności stanowizałączniknr
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Zuwaginakończącą się w dniu 08.07.2020r kadencją obecnej GRS, Prezydium wystosowało
ZAPROSZENIAdo znanych, akĘwnych seniorów oraz osób pracującychnarzecz seniorów
w naszej Gminie, zachęcając ich do kdndydowaniaw prrysĄch wyborach zuwagi potrzebę
kontynuacji pracy i działń GRS w naszĄ Gminie.
Lista obecności zaproszonych gościstanowizałącznik nr 2 niniejszego protokołu.
Program poszerzonego posiedzeńaPrezydium stanowiza\ącznik nr 3 niniejszego protokołu.
Ad.I oraz2 porządkuPosiedzeniatj. zgodniezzil. nr3, p.o. przewodniczącego,Andrzej Kobiela
otwarł Posiedzenie i powitał przybyĘch gości wraz zichprezentacją.

Ad. 3. W sprawach bieżących , A. Kobiela poinformował o skargach pacjentów jakie wpływają do
GRS adoĘczące stanu sanitarnego toalet wNZOZUbezpieczalnia PrzychodniaNr 1
przy LLl. Sienkiewicza 8. W powyższej sprawie, GRS wystosowała pismo doNZOZ
Ubezpieczalnia ,Iicząc w imieniu pacjentów, na poprawę stanu sanitarnego toalet.- pismo GRS do
NZOZ lJb,eąieczalnia stanowi zał. nr 4 .protokołu.
Ad.A. A. Kobiela poinformowałzebrarlych o podstawach prawnych o powołaniu GRS
Czechowicach-Dziedzicach. Odczytał pełny tekst Art.Sc Ustawy o samorządzie gminnym
wprowadzony w 2014 r.Cytat: Art.Sc. Gminna rada seniorów
l.Gmina sprryja solidarności międrypokoleniowej oraztworzy warunki do pobudzenia
aktywności obywatelskiej osób starszych w społecznościlokalnej.
2. Rady gminy, z własnej inicjaĘłvy lub na wniosek zainteresowanych środowisk,,może
utworryć gminną radę seniorów.
3. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjaĘwny.
4. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starsrycW;oraz przedstawić
podmiotów działających na rzecz osób starsrych, w szczególności plzedstawicieli organizacji
pozalządovtych oraz podmiotów prowadzących uniwersytetów trzeciego wieku.
5. Rada gminy powolując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej
członków i zasady działania, dążąc do rvykorrystania potencjału działających oraz
podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego rvyboru
członków gminnej rady seniorów.
6. Rad gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady
seniorów jednostki pomocniczej. Przepisy ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio.
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Ad.5. W związku z otrzymartiem pisma z OPOWRS w sprawie oddelegowania 2-ch delegatów
GRS na III Ogólnopolski Kongres Seniorów , (zał nr 5 protokołu ), który jest zaplanowarly na
09-10 czeTvtaabr. w Krakowie, ustalono, iż na sesji GRS która odbędzie się w dniu 19 marcabr.,
naleĘ podjąć Uchwałę o oddelegowaniu -imiennie- Z-ch cńonków GRS wraz z zabezpieczeniem
dojazdu do Krakowa.
Ad.6. Celem zaznajomienia i przybliZenia dzińań GRS zaproszonym gościom, A.Kobiela
przedstawił informację o podjętychprzezGRS działaniach przyjęĘch Uchwałą w Ramowym

Planie Pracy GRS w CzechowicaclvDziędzicach na okres kadencji 2016- 2020.
Poinformował równieżo możIiwościzaznajomienia się z protokołami zarówno PREZYDIUM jak
SESJI Gminnej Rady Seniorów, które są umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy w zakładce GRS.
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Ad.7.

Marek Gazda- sekretarz UMiG
- naleĘ ustalić termin spotkania zradcąprawrrym w sprawie vmiesienia poprawek do statutu GRS
doĘczącą uzupełnienia składu członków GRS w trakcie trwającej kadencji,
- dokonano wiele posunięó narzecz seniorów takich jak : ulgi na przejazdy komunikacją miejską,
wprowadzono dużą czcionkę narozf<ładach jazdy komunikacji miejskiej, ulgowe bilety na basen
dla seniorów.
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lzapro§zony ,rUU',
Przedstawił informacj ę o dziŃ,aniach Rad Seniorów w Polsce między innymi:
1. prowadzenie drobnych usług naprawczych,
2. refundacja taxi dla seniorów do miejsc użytku publicznego,
3. koperta Ęcia,
4. telefon do seniora
5. mobilna biblioteka dla seniora
6. brak informacji o istnieniu Gminnej Rady Seniorów na terenie Czechowic-Dziedzic
Zdaniem J. Tomaszczykatakie dzińanianarzecz Seniorów możnainależńńy wprowadzić
na terenie miasta i gminy

Maciej Kołoczek- z-ca burmistrza
Wszystkie pomysĘ są do zrealizowania jeżelibędąna to wydzielone środkifinansowe
w budżecie , a zapotrzebowanie na środkifinansowe naleĘ planować na jesieni danego roku przy

opracowywaniu planu budżetowego na rok następny.
Program,,Koperta Życia" jest caĘ czas prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na tablicy ogłoszeń umieszczonej przy wejściudo budynku UMiG wygospodarowane jest miejsce
na wszystkie informacje doĘczące pracy GRS.

Michalina Li-u-fa- sekretarz GRS

1. Podziękowania

dla p. burmistrza M. Kołoczka za umożliwienie dlą grupy 30-tu Seniorów
^i
szkolenia z podstaw obsługi komputera.
Czy będzie kontlmuowane takie szkolenie dla kolejnej grupy Seniorów w kolejnej kadencji GRS,
gdyż GRS wnioskowała o przeszkolenie ogółem koło 100- chętnych Seniolów. Należałoby ten
problem Wzyjąć Uchwałą na Sesji GRS w dniu 19 marcabr.
2. Ptzez całą 4-Ietnią kadencję GRS wnioskowała podejmowanymi uchwałami o utworzenie
i otwarcie Klńu Seniora nawzór ościennych miast, gdzie Seniorzy mogliby się spotykaó
w swoim, senioralnym gronie. Należałoby wygospodarować takie pomieszczenie w nowo
wybudowanej, i oddawanej do uĄtku dla mieszkńców- ogromnej Bibliotece. W tej sprawie
naleĘ podjąć kolejną w tej sprawie Uchwałę GRS na Sesji w dniu 19.03.2020r
3. Wzorem ościennych miast takich jak: Bielsko-Bińa,Żory, Rybnik, Jastrzębie-Zd.oj itp.
należńoby opracować tnv. INFORMATOR- niezbędnik dla Seniora mający ułatwió
dostęp do najważriejszych instytucji w mieście tj. adresów, telefonów itp., zgodnie
z programem Aktywni 60+. Należałoby podjąć w w/w sprawie Uchwałę na Sesji GRS
w dniu 19.03.2020r.

.zapro§zony gość
1. W poprawce do STATUTU.GRS nalezy jednontacznie i szczegółowo wprowńzić zapisy

2.

regulujące orrybory do GRS iv trakcie trwania kadencji np. w prrypadku rezygnacji
wybranego członka, czy też z powodu różrych zdarzęń losowych.
Opracowana informacja o stanie słuzy zdrowia w Czechowicach-Dziędzicach,którazostńa
wysłana ptzęz GRS do posłów, senatorów, ministrów, do dnia dzisiejszego nie dĄ żadnego
polepszenia sytuacji na rynku usług medycznych w Czechowicach-Dz.
Na Sesji w dniu 19.03.2020 r. naleĘ podjąó stanowisko czy naodpowiedź z Kancelarii
Premiera w sprawie skargi na dziŃalnośó służbyzdrowiaw gminie Czechowice-Dziedzice

nanaleĘpodjąódodatkowedziŃaniaprzewidzianeprawęm.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia orazprzy btaku dalszych głosów w dyskusji
Z-caPrzęwodniczącego pełniący obowiązki Przewodniczącego-Andrzej Kobiela podziękował
uczestnikom za aktywny ldział w posiedzeniu Prezydium.
Sekretarz

GRS

Michalina

Li-u-fa

Z-ca Przewodniczącego GRS
p.o przewodniczącego

Andrzej Kobiela
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