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Kolo, dn.28.08.2020r.

PROTOK6I,
z zebrania Miejskiej Rady Senior6w odbytego dn.28 sierpnia 2020r.

w sali sesyjnej Urzgdu Miejskiego w Kole(w kolskim ratuszu).

Zebranie otworryl Przewodniczqcy Miejskiej Rady Senior6w \ilieslaw Czekalski

witaj4c Czlonk6w Rady Senior6w i przedstawiaj4c porz4dek obrad ( zal. Nr.l- Porzqdek

obrad ).

Nastgpnie stwierdzil quorum do podejmowania uchwal. Na zebraniu obecnych bylo

oSmiu Czlonk6w Miejskiej Rady Senior6w w Kole, jedna osoba nieobecna

usprawiedliwiona ( lista obecnoSci -zal,2)

Przedstawiony przez Przewodniczqcego Porzqdek posiedzenia zostal przyjety

jednogloSnie.

Realizuj4c kolejny punkt porz4dku obrad Przewodnicz4cy przedstawil szczeg6lowo Plan

Pracy Miejskiej Rady Senior6w. Uwagg do p.4.zglosila Janina Gruchot m6wiqc, ie
w odnoSnikach przedmiotowego punktu nie se wyszczeg6lnione organizacje koScielne

a powinny by6. Po doS6 dlugiej dyskusji w tym zakresie Barbara Szczepaniak zglosila

formalny wniosek aby punk 4 niniejszego planu pracy brzmial ,r4. Wsp6lpraca

z Organizacjami Pozarz4dorvy m" bez dodatkowych podpunkt6w uzasadniajqc, ie w6wczas

kaLila organizacja jest w ten spos6b uwzglgdniona i nikogo nie pomijamy. Wniosek zostal

poddany pod glosowanie i 7 glosami zi oraz 1 przeciw , wniosek Barbary Szczepaniak

zostal przyjgty. Nastgpnie zostal poddany pod glosowanie Plan Pracy Miejskiej Rady

Senior6w z uwzglgdnieniem przeglosowanej poprawki w punkcie 4. Plan zostal przyjety

jednogloSnie (kserokopia Planu pracy w zalqczeniu-zal.nr.3) W tym punkcie

Przewodniczqcy zapoznal nas z celem dzialania Miejskiej Rady Senior6w (kserokopia

w zalqczeniu zal nr.4).

W punkcje wolne glosy uczestnicy zebrania przedstawiali swoje proporycje logo dla

Miejskiej Rady Senior6w w Kole. Ustalono, 2e propozycje te Przewodniczqcy skonsultuje

z rvykladowc4 naszego Liceum Plastycznego w KoScielcu.

Ponadto:
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a. Karol Grzebielucha zglosil aby powstaty Scieiki rowerowe na terenie gdzie jei,dzila

kolejka w4skotorowa.

b. Przewodniczqcy avr6cil uwagg na fakt , i2 jest slaba komunikacja migdzy r6inymi

organizacjami w naszym Mie5cie i stwierdzil , Le musimy popracowad w celu jej

poprawy.

c. Przewodniczqcy przelazal , iL pocryni starania abySmy otrrymywali gazety

dotycz4ce Senior6w.

d. Przewodniczqcy zrvr6cil uwagg na fakt, 2e s4 unijne pieniqdze na tworzenie

Uniwersytet6w Ludowych i mo2emy pocryni6 starania w celu utworzenia takowego

w naszym MieScie.

e. Przewodnicz1cy poinformowal zebranych, Le sq miasta w kt6rych budowane sq

bloki dla Senior6w np. w Poznaniu za pieniqdze unijne. Jest zielone Swiatlo dla tego

przedsigwzigcia i dlatego moie warto w naszym MieScie podjq6 dzialania w tym

kierunku.

f. Barbara Szczepaniak odcrytala pismo (kserokopia w zalqczenit-zal.5) kt6re

wptynglo do Miejskiej Rady Senior6w od Unii Pracy w Kole w sprawie miejsc

parkingowych dla Senior6w. Pismo ryskalo aprobatg czlonk6w Miejskiej Rady

Senior6w w Kole.

Na tym Przewodnicz1cy zamknq dzisiejsze posiedzenie Miejskiej Rady Senior6w w Kole

Protok6l sporz4dzila Barbara Szczepaniak

L(&e,,r4ts1L;
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ll posiedzenie Miejskiei Rady Senior6w w Kole

27 sierpnia 2020r. godz.11:00 (czwartek)

Porzqdek posiedzenia

1 . Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Zatwierdzenie porzqdku obrad.

4. Przedstawienie priorytet6w kadencji Rady.

5. Wolne wnioski - dyskusja (propozycja logo - wyb6r)

6. Ustalenie termin6w spotkafi

7. Ustalenie termin6w spotkafi.
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PRZEDSTAWIENIE PRIORYTEToW MIEJSKIEJ RADY SENIOROW

NA CZAS KADENCJI

PLAN PRACY

l.Dzialania w kierunku najskuteczniejszego docierania z informacjami o pracy Miejskiej Rady

Senior6w popruezi

- zamieszczanie informacji na stronie internetowej Miasta Kola - facebook fieSli bgdzie telef.)

- zamieszczanie informacji w portalach kolskich i TV Sp6tdzielni Mieszkaniowej w Kole.

- wygenerowanie Srodk6w na opracowanie informatora dla os6b starszych (inf. w zakresie:

zdrowia, kultury, edukacj i, opieki spolecznej.

2.tJdzial czlonk6w Miejskiej Rady Senior6w w posiedzeniach Rady Miasta jako organ doradczy

w sprawach dotyczqcych Senior6w.

3. Gromadzenie informacji o potrzebie Senior6w.

- dyzury czlonk6w Miejskiej Rady Senior6w - I razw miesiqcu

- spotkania z Organizacjami Pozarz4dowymi na temat sytuacji Senior6w i ich godnego

starzenia sig.

4. Wsp6lpraca z Organizacjami Pozarz4dowym

5. Nawi4zywanie wsp6lpracy z Radami Senior6w innych miast i koordynacja dzialah na rzecz

poprawy bytu os6b starszych i niepelnosprawnych

6. Ukierunkowanie pracy Miejskiej Rady Senior6w w zakresie:

a. profilaktyka i zdrowie

- wdrozenie bezplatnych szczepieh przeciwko grypie ipneumokoki



- wdrozenie systemu teleopieki

- zebranie Srod k6w na zakup defi brylator6w ratuj 4cy ch 2y cie.

- organ i zow anie b ezplatn ych bad afi pro fi I aktyc zny ch dl a S enior6w

- staranie sig aby w poradniach NFZ byl lekarz d.s. geriatrii.

- organizowanie wyklad6w w zakresie promocji zdrowia.

b . D zial ania na r zecz wsp arci a fi n an sowe go Sen i or6w :

- pozyskiwanie firm do udzielania rabat6w na kartg Seniora

- rozpropagowanie Og6lnopolskiej Karty Seniora

- przyst4pienie do Akcji ,, GMINA PRZYJAZNA SENIOROM"

- pozyskiwanie czasopism senioralnych.

c. D zi al ani a na r zecz inte gracj i m i gdzypo kol en i owej :

- rozpropagowanie wolontariatu wSr6d mlodzie|y naleLqcej do PCK w naszych szkolach

ponadgimnazjalnych.

- rozpropagowanie wSr6d mlodzieZy kombinezonu geriatrycznego ( jak bgda siq czuli za

40-50lat).

-wyjazdy na PARADY SENIOR6W, Poznariskie TargiVIVA SENIOR itp.

- zorganizowanie KOLSKIEGO FORUM SENIOROW

- wsp6lpraca z Miejskim OSrodkiem Pomocy Spolecznej

- wsp6lpraca z Miejskim OSrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinnej.

d. DzialalnoSd w zakresie edukacj i :

- rozszetzy6 kursy j gzykowe

- edukacja zakresu finans6w (zabezpieczenie przed oszustami)

- walka z analfabetlzmem komputerowym wSr6d Senior6w.

- wyst4pienie o Srodki na utworzenie Uniwersytetu Ludowego

- aktywizacja Senior6w pozostajqcych w izolacji domowej.

- powolanie animatora usfug SENIORA
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e. D zialania w zakresie u suwan i a bari er architekton i cznych.

- sprawa mieszkaf dla Senior6w - rozpocz46 starania o Srodki z programu na budowg

tego typu mieszkari

- udziat w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej.
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Celem dzialania Miejskiej Rady Senior6w jest integracja i wspieranie Srodowiska Senior6w,
reprezentowanie ich zbiorowych interes6w na zewnqtrz.

Do zadart Miejskiej Rady Senior6w nale2y:

. opiniowanie przedsigwzigl zmierzaiqcych do integracji spolecznej Senior6w oraz pelnego
zaspokoj en ia potrzeb tej grupy spolecznej.

o konsultowanie i opiniowanie lokalnych rozwiqzafi prawnych dotyczqcych sytuacji
Senior6w, opiniowanie i doradztwo w zakresie dzialah zmierzaj4cych do wykorzystania
potencjalu i czasu os6b starszych na rzecz inicjatyw spolecznych Srodowiskowych w tym
zakresie, kultury i edukacji.

o Miejska Rada Senior6w powolana jest na czas kadencji czlonk6w Rady i zgodnie ze
statutem pelni4 funkcjg bezplatnie

o posiedzenia Miejskiej Rady Senior6w odbywaj4 sig minimumraz w kwartale.


