Protokół Nr 06/2021
z posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach
w dniu 10.06.2021 r.
w Urzędzie Miasta w Czechowicach-Dziedzicach.
W posiedzeniu uczestniczyło 5-ciu członków Prezydium GRS oraz
- członek GRS, przewodniczący komisji „służby zdrowia, opieki zdrowotnej
i profilaktyki „ p. Franciszek Zeman.
- członek GRS, przewodnicząca komisji „kultury, integracji i wypoczynku”
p. Renata Chwastek
ad 1, 2
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i jest zamieszczona w dokumentacji GRS.
Program posiedzenia stanowi załącznik nr 2 i jest zamieszczony w dokumentacji GRS.
Zaproponowany przez przewodniczącego porządek prezydium, został zatwierdzony przez
członków prezydium jednogłośnie.
ad 3
Przewodniczący zaproponował zmianę terminu najbliższej sesji GRS z 24 czerwca na 01 lipca z
uwagi na niedogodność terminu dotychczasowego sygnalizowaną przez wielu członków GRS.
Zmianę terminu sesji przegłosowano i przyjęto do realizacji.
ad 4.
Propozycję porządku obrad najbliższej sesji przedstawił przewodniczący:
- przedstawienie planu zamierzeń na najbliższe miesiące - przewodniczący komisji tematycznych
GRS
- propozycja przeprowadzenia szkolenia członków GRS w zakresie statutu GRS, ustawy o
samorządzie terytorialnym (rozdział 5c punkt 3) w zakresie funkcjonowania UM - (struktura i
kompetencje poszczególnych wydziałów itp.). Miejsce szkolenia - sala audiowizualna Biblioteki
Publicznej
-uzgodnienie terminu w/w szkolenia
- omówienie odpowiedzi na zapytanie senatorskie pani Gorgoń-Komor w sprawie służby zdrowia
w gminie Czechowice-Dziedzice
- informacja dot. szczepień w gminie Cz-Dz.
- dyskusja
-zamknięcie obrad
W/w porządek został poddany głosowaniu i jednogłośnie przyjęty.
ad.5 Przewodniczący zaproponował aby w przygotowaniu sesji w dniu 01.07.2021 r, uczestniczył
wiceprzewodniczący GRS p. Andrzej Kobiela, który taką pomoc w w/w zakresie zadeklarował.

ad.6
Propozycja , aby szkolenie członków GRS w zakresie statutu GRS, ustawy o samorządzie
terytorialnym (rozdział 5c punkt 3) w zakresie funkcjonowania UM - przeprowadził
przewodniczący GRS.
Przewodniczący GRS uzgodni termin korzystania z sali audiowizualnej w Bibliotece Publicznej z
p. Dyrektor Biblioteki na przeprowadzenie w/w szkolenia .

ad 7.
Uzgodnienie podziału pracy poszczególnych komisji:
- Projekt ramowego planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Komunalnej GRS
przedstawił na kadencję 2020 - 2024 jej przewodniczący – Zbigniew Waloszczyk.
Obszar II:
- Aktywność społeczna seniorów, bezpieczeństwo funkcjonowania, zwiększenie udziału osób
starszych w życiu lokalnej społeczności, w tym poprawa dostępu do informacji o działaniach na
rzecz seniorów.
1. Inicjowanie działań w zakresie tworzenia infrastruktury komunalnej, rekreacyjnej i
komunikacyjnej przyjaznej dla seniorów.
2. Podjęcie działań na rzecz stworzenia „CZECHOWICKIEJ KARTY SENIORA”.
3. Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa osób starszych.
4. Tworzenie i poszerzanie systemu informacji dla seniorów.
5. Zainicjowanie i przeprowadzenie badań dot. kondycji społecznej seniorów gminy oraz ich
potrzeb i oczekiwań we współpracy z wyspecjalizowanymi ośrodkami- zał nr 3
- Projekt ramowego plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki GRS w
Czechowicach-Dziedzicach przedstawił na kadencję 2020 - 2024 jej przewodniczący – Franciszek
Zeman
Obszar I: Służba zdrowia, opieka zdrowotna i profilaktyka oraz promocja zdrowotna osób
starszych.
1. Wspieranie działań na rzecz tworzenia, rozwoju i usprawnienia opieki lekarskiej nad seniorami.
2. Monitorowanie stanu placówek służby zdrowie na terenie gminy oraz funkcjonowania poradni
specjalistycznych.
3. Pozyskiwanie informacji o środkach na wsparcie oraz inicjowanie programów badań dla
seniorów.
4. Tworzenie i poszerzanie systemu informacji w zakresie opieki zdrowotnej i profilaktyki dla
seniorów- zał nr 4
- Projekt ramowego plan pracy Komisji Kultury, integracji i wypoczynku GRS na kadencję 20202024 przedstawiła przewodnicząca Renata Chwastek
1. Współpraca z instytucjami kulturalnymi w naszej gminie i powiecie: Miejska Biblioteka
Publiczna (Akademia Pięknego Czasu), Miejski Dom Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Czechowic
– Dziedzic, Uniwersytet Trzeciego Wieku.
2. Zapoznawanie seniorów z ofertą tych instytucji, zachęcanie do udziału w imprezach w oparciu o
system informacji dla seniorów.
II. W dziedzinie integracji
1. Integracja prac komisji w ramach Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach
–
Dziedzicach.
2. Integracja działań organizacji senioralnych na terenie naszej gminy: PZEiR, Stowarzyszenie
Emerytów i Rencistów „Aktywni”, klubu „Aktywny Senior” oraz instytucji działających m. in. na
rzecz seniorów (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
3. Integracja środowiskowa
Podejmowanie działań na rzecz seniorów, w które zaangażowani byliby członkowie innych grup
wiekowych.

III. W dziedzinie wypoczynku
1. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną – Akademią Pięknego Czasu.
2. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
3. Informacja i zachęcanie do korzystania z ogólnie dostępnych obiektów rekreacyjnych, np. ścieżki
rowerowe, siłownie plenerowe. Ramowy plan pracy komisji stanowi zał nr 5 nin .protokołu
- Projekt ramowego plan pracy Komisji Organizacji i polityki społecznej na kadencję 2020- 2024
przedstawił jej przewodniczący Kazimierz Polok.
Celem komisji ds. organizacyjnych i polityki społecznej są wszelkie formy aktywizacji osób
starszych w zakresie aktywności fizycznej oraz umysłowej, oraz:
1. Współpraca w sprawie organizacji pomocy społecznej z OPS (Ośrodkiem Pomocy
Społecznej).
2. Realizacja zadań zleconych przez Prezydium GRS w sprawie opieki osób starszych.
3. Organizowanie różnych form aktywizacji fizycznej jak: wspólne spacery, wycieczki, zajęcia
sportowe.
4. Współpraca z instytucjami kulturalnymi i organizacjami pozarządowymi.
Ramowy program Komisji stanowi zał nr 6 nin. Protokołu.
Ad 8. Dyskusja:
- Kazimierz Polok – każdy przewodniczący powinien otrzymać dokument o imiennym składzie
członków komisji oraz ich telefony
- Przewodniczący: członkowie danej komisji zostali imiennie wymienieni w Uchwale nr 2 podjętej
na sesji z dnia 27.05.2021r. co jest przedstawione w wersji papierowej i znajduje się w
dokumentacji GRS w biurze samorządowym UM oraz na stronie internetowej biuletynu UM w
zakładce GRS, natomiast nr telefonu i adres e-mail do każdego z członków danej komisji otrzyma
przewodniczący danej komisji do dnia 01.07.2021r.
- Przewodniczący: K. Polok oraz M. Li-u-fa uzgodnią termin spotkania z naczelnikiem Wydziału
Promocji p. Grzegorzem Wąsikiem, w sprawie ewentualnego opracowania i wydania informatora
dla seniora.
- Franciszek Zeman - w Urzędzie Miasta i Gminy brak jest osoby personalnie odpowiedzialnej za
ochronę zdrowia co powinno być zmienione.
GRS winna nawiązać współpracę z komisją polityki społecznej w sprawie programów
rehabilitacyjnych dla mieszkańców UM Czechowice-Dziedzice.

Na tym zakończono posiedzenie Prezydium.
Przewodniczący – Jacek Tomaszczyk podziękował uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu
Prezydium.

Sekretarz GRS
Michalina Li-u-fa
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