Protokół Nr 01/2021
z posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach Dziedzicach
w dniu 14.01 2021 r.
w Urzędzie Miasta i Gminy w Czechowicach Dziedzicach
W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Prezydium GRS oraz dwóch zaproszonych
gości:
- Marian Błachut - burmistrz Czechowic-Dziedzic
- Marek Gazda - Sekretarz Miasta
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu i jest zamieszczona
w dokumentacji GRS.
Program posiedzenia Prezydium stanowi załącznik nr 2 i jest zamieszczony
w dokumentacji GRS.
Ad.1. Wg porządku posiedzenia Prezydium tj. zgodnie z zał. nr 2, przewodniczący –Jacek
Tomaszczyk, przedstawił porządek Posiedzenia i powitał przybyłych gości.
Ad. 2. Z uwagi na udział w posiedzeniu Prezydium Burmistrza Czechowic-Dziedzic,
Przewodniczący GRS dokonał zmiany w porządku posiedzenia i kolejnym punktem programu
Prezydium była dyskusja w której jako pierwszy zabrał głos Burmistrz, informując zebranych
że z uwagi na bardzo skromne możliwości budżetu miasta i gminy, nie uda się w tym roku
wygospodarować środków finansowych na dostateczne wsparcie potrzeb Seniorów.
- Następnie wysłuchano sugestii i propozycji Burmistrza, aby Klub Seniora zlokalizować
w pomieszczeniach po byłym Domu Harcerza tzw. ”harcówce”, ale jedyną przeszkodą
w realizacji tej sugestii, jest obecnie brak środków finansowych na adaptację tego lokalu do
potrzeb Klubu Seniora.
W odpowiedzi na w/w sugestię p. Burmistrza, sekretarz GRS przedstawiła
możliwość sfinansowania modernizacji lokalu w ramach nowego programu ogłoszonego przez
MRiPS „Aktywni Plus” na projekty, które będą służyły aktywności osób starszych. W ramach
tego programu samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na utworzenie, wyposażenie
i funkcjonowanie również i klubów seniora. Powyższy temat, miał rozeznać p. Marek Gazda
- sekretarz miasta , koordynator d/s GRS.
- p. Burmistrz zaproponował aby nawiązać kontakt z Panią Dyrektor Miejskiej Biblioteki
w celu przedyskutowania możliwości współpracy na rzecz Seniorów oraz szerokiego
korzystania z pomieszczeń Biblioteki przez Seniorów naszej Gminy.
Ponadto, p. Burmistrz wstępnie wyraził zgodę na opracowanie i wydrukowanie
podstawowego, ogólnego informatora dla Seniorów naszej Gminy i sfinansowanie tej
publikacji ze środków miasta i gminy.
Na tym zakończono posiedzenie Prezydium. Pozostałe punkty porządku obrad przesunięto na
kolejne posiedzenie Prezydium. Przewodniczący – Jacek Tomaszczyk podziękował
uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu Prezydium.
Sekretarz GRS
Michalina Li-u-fa

Przewodniczący GRS
Jacek Tomaszczyk

