P R O T O K Ó Ł nr 03/2021
z posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach
w dniu 01 lipca 2021 roku.
Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów rozpoczęło się o godz. 1500 w sali nr 305 Urzędu
Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1.
W sesji udział wzięli członkowie Gminnej Rady Seniorów, Burmistrz Czechowic-Dziedzic
p. Marian Błachut, Sekretarz UM p. Marek Gazda, oraz Joanna Sosna redaktorka Gazety
Czechowickiej. Lista obecności znajduje się w dokumentacji GRS – zał. nr 1 do protokołu.
Plan sesji: (zał. Nr 2).
1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości - przewodniczący GRS.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Plan zamierzeń na najbliższe miesiące - przewodniczący komisji tematycznych GRS.
5. Propozycja przeprowadzenia szkolenia członków GRS w zakresie znajomości statutu
GRS oraz ustawy o samorządzie terytorialnym, (rozdział 5c punkt 3) oraz
funkcjonowania UM – (struktura i kompetencje poszczególnych wydziałów itp.).
Miejsce szkolenia - sala audiowizualna Biblioteki Publicznej.
Uzgodnienie terminu w/w szkolenia oraz prowadzących.
6. Omówienie odpowiedzi na zapytanie senatorskie pani Gorgoń-Komor w sprawie
służby zdrowia w gminie Czechowice-Dziedzice.
7. Informacja na temat szczepień w gminie Czechowice-Dziedzice – Fr. Zeman.
8. Dyskusja.
9. Zamknięcie obrad.
ad 1.
Przewodniczący otworzył posiedzenie i przywitał członków GRS oraz Burmistrza UM
p. Mariana Błachuta, sekretarza UM p. Marka Gazdę, oraz redaktorkę Gazety Czechowickiej
p. Joannę Sosnę.
Zgodnie z listą obecności, przewodniczący stwierdził prawomocność sesji GRS, tj. możliwość
podejmowania uchwał.
ad.2. Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty w głosowaniu
jednogłośnie, bez zastrzeżeń, za wyjątkiem punktu 6, który został wyłączony z obrad i po
dopracowaniu przez prezydium GRS zostanie przedstawiony na kolejnej sesji GRS.
ad.3. Do treści przedstawionego protokołu z poprzedniej sesji członkowie GRS nie wnieśli
uwag. Protokół został poddany głosowaniu i przyjęty przez obecnych na posiedzeniu
członków GRS - jednogłośnie.
ad 4.
Plan zamierzeń na najbliższe miesiące przedstawili przewodniczący komisji tematycznych:
-ad.4.1 Planowane zamierzenia Komisji Kultury, Integracji i Wypoczynku przedstawiła
przewodnicząca komisji Renata Chwastek:
I. W dziedzinie kultury.
1. Współpraca z instytucjami kulturalnymi w naszej gminie i powiecie:
-Miejska Biblioteka Publiczna (Akademia Pięknego Czasu).

- Miejski Dom Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic
- Uniwersytety Trzeciego Wieku w Bielsku-Białej i Pszczynie.
2. Zapoznawanie seniorów z ofertą tych instytucji, zachęcanie do udziału w imprezach
poprzez system informacji tych instytucji.
II. W dziedzinie integracji.
1. Współpraca z pozostałymi komisjami tematycznymi Gminnej Rady Seniorów
w Czechowicach- Dziedzicach.
2. Koordynacja działań organizacji senioralnych na terenie naszej gminy:
- Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia „Aktywni” 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.
ad.4.2 Planowane zamierzenia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury Komunalnej
Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach kadencja 2020-2024 z uwagi na
usprawiedliwioną nieobecność przewodniczącego komisji Zbigniewa Waloszczyka, plan
przedstawił przewodniczący GRS.
Obszar I:
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.
ad.4.3.- Z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność przewodniczącego komisji Kazimierza
Poloka projekt ramowego programu komisji Organizacyjnej i polityki społecznej kadencja
2020-2024 przedstawiła sekretarz M. Li-u-fa.
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 miejscowym 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.

ad.4.4. Projekt ramowego planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki
Gminnej Rady Seniorów w Czechowicach-Dziedzicach kadencja 2020-2024 przedstawił
przewodniczący komisji Franciszek Zeman.
Obszar I: (Służba zdrowia, opieka zdrowotna i profilaktyka oraz promocja zdrowego życia
wśród osób starszych).
1. Wspieranie działań na rzecz tworzenia, rozwoju i usprawnienia opieki lekarskiej seniorów
w gminie Czechowice-Dziedzice.
2. Monitorowanie pracy placówek służby zdrowie oraz funkcjonowania poradni specjalistycznych na terenie gminy.
3. Pozyskiwanie informacji o środkach na wsparcie działań tych placówek oraz inicjowanie
programów badań profilaktycznych dla seniorów.
4. Tworzenie i poszerzanie systemu informacji w zakresie dostępności do opieki zdrowotnej
i profilaktyki dla seniorów.
Powyższe programy zostały przyjęte do realizacji w głosowaniu przez członków sesji
GRS jednogłośnie.
ad.5. Szkolenia członków GRS z zakresu znajomości statutu GRS poprowadzi Przewodniczący GRS Jacek Tomaszczyk, po uzgodnieniu terminu z p. dyrektor Biblioteki Publicznej.
Szkolenie członków GRS i przedstawicieli kół emerytów w zakresie ustawy o samorządzie
terytorialnym zobowiązał się przeprowadzić burmistrz miasta p. Marian Błachut, który zasugerował, aby to szkolenie odbyło się w czwartek, kiedy to czas pracy urzędu miasta jest wydłużony do godz.17.30.
Przewodniczący GRS uzgodni z burmistrzem oraz Biblioteką Publiczną terminy szkoleń na
miesiąc wrzesień br.
ad.6. Omówienie odpowiedzi na zapytanie senatorskie pani Gorgoń –Komor w sprawie
służby zdrowia w gminie Czechowice-Dziedzice zostanie szczegółowo omówione na prezydium GRS w dniu 02 września i przedstawione członkom GRS na sesji w dniu 30 września.
ad.7. informacja na temat szczepień w gminie Czechowice-Dziedzice przedstawił
Franciszek Zeman który proponuje, aby szczegółowe informacje o przebiegu akcji szczepień
były umieszczane w Gazecie Czechowickiej, w Biuletynie Samorządowym oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta (BiP). Poinformował on, iż od dnia 12 maja br, zgodnie z decyzją
Wojewody Śląskiego i po uzgodnieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, powstał przy
NZOZ „Salus sp. z o.o,” punkt szczepień powszechnych, działający przy ul. H. Sienkiewicza
6 w Czechowicach-Dziedzicach. Franciszek Zeman informował iż w celu rejestracji na
szczepienie w tej placówce należy powziąć jeden z poniższych kroków:
- rejestracja przez infolinię 989 (całodobowo),
- rejestracja przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP),
i co ważne:
- rejestracja dla mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice przez urzędową infolinię
tel. - 667 772 637 – od 10 maja 2021 r. (poniedziałek-piątek 8.00-14.00).
Więcej szczegółowych informacji dot. szczepień znajduje się na stronie internetowej UM.
F. Zeman postulował aby UM dopominał się o zwiększenie puli szczepionek.
Odp – Sekretarz UM Marek Gazda – urząd nie ma żadnego wpływu na ilość szczepionek
dostarczanych do wszystkich punktów szczepień na terenie gminy.
F. Zeman: W UM nie ma osoby odpowiedzialnej za problemy służby zdrowia.

Odp – Sekretarz UM Marek Gazda – Można przedyskutować potrzebę takiego stanowiska
niestety UM nie ma realnego wpływu na funkcjonowanie niepublicznej służby zdrowia. To są
samodzielne placówki które organizacyjnie nie podlegają nadzorowi ze strony UM.
Natomiast problemy związane z ochroną zdrowia można zgłaszać do komisji Polityki
Społecznej Rady Miasta.
ad.8. Dyskusja
M. Li-u-fa przedstawiła informację o spotkaniu w dniu 21.06.2021r na okoliczność uzgodnień
w sprawie opracowania INORMATORA dla SENIORA. Członkowie GRS Michalina Li-ufa oraz Kazimierz Polok uczestniczyli w spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału Promocji UMiG
Czechowice Dziedzice. p. Grzegorzem Wąsikiem.
Przedmiotem spotkania było omówienie możliwości opracowania, druku i dystrybucji
INFORMATORA dla SENIORA przez UM.
Wstępnie ustalono co następuje:
1. Naczelnik Wydziału Promocji zwróci się do jednostek UM Czechowice-Dziedzice,
aby przekazały do Wydziału Promocji informację jakie działania podejmują na rzecz
emerytów.
2. GRS przekaże do Wydziału Promocji informację które ma zawierać informator.
3. Wstępne oszacowanie kosztów wydania Informatora i umieszczenie ich w budżecie
UM na 2022 rok ustali Wydział Promocji.
- Andrzej Kobiela:
Rozważyć możliwość organizowania przez Urząd Miasta dla Seniorów wycieczek po terenie
gminy celem poznania zabytków i nowych inwestycji miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.
Na tym zakończono posiedzenie sesji.
Przewodniczący – Jacek Tomaszczyk podziękował uczestnikom za aktywny udział
w posiedzeniu sesji.
Sekretarz GRS
Michalina Li-u-fa

Przewodniczący GRS
Jacek Tomaszczyk

