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Z posiedzenia Miejskiej Rady Senior6w w Kole odbytego 16.03.2022 (Sroda) o godzinie 10.00 w Sali

sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1.

Porz4dek obrad:

1. Otwarcieposiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie goSci.

4. Propozycje do porz4dku obrad.

5. Informacja z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o sposobie ptzyzrfiwarlia turnus6w

rehabilitacyjnych.

6. Podjgcie uchwaly o przydziale pomieszczeriaz wyposa2eniem (komputer, telefon, drukarka).

7. Uaktualnienie tablicy informacyjnej na cmentarzu przy ulicy Poniatowskiego.

8. Rozpatrzenie mozliwoSei wyeksponowania tablicy pamiqtkowej na klasztorze'

9. Przyjgcie rezygnacji Czlonka Miejskiej Rady Senior6w.

10. Uzupelnienie skladu Rady.

1 1. Wolne glosy i wnioski.

| 2. Zatrlrinigcie posied zenia.

Ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonal Przewodniczqcy Miejskiej Rady Senior6w w Kole Wieslaw Czekalski.

Ld.2

Mieiska Rada Senior6w w Kole sklada sig z 9 czlonk6w, obecnych bylo 7 czlonk6w a wigc jest quorum

do podejmowania uchwal (lista obecnoSci w zal4czeniu do niniejszego protok6fu).

Ad.3

Powitania GoSci nie odbylo siE gdy2 nie przybyli na niniejsze posiedzenie.

Ad.4

przewodni czqsy Rady Senior6w w Kole Wieslaw Czekalski zglosil dwie poprawki do Porz4dku Obtad, a

mianowicie:



Zdjgcie z porz4dku obrad punktu 5, a mianowicie ,,Informacj a z Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie o sposobie przyznawania turnus6w rehabilitacyjnych" z uwa.gi na brak plzedstawiciela

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w celu przedstawienia przedmiotowego tematu.

ZdjEcie z porz1dku obrad punktu 10, a mianowicie ,,Uzupelnienie skladu Rady" poniewaZ nie

zostaly przygotowane materialy fr6dlowe w tym zakresie.

Nowy porz4dek obrad po zdjgciu wlw pgnkt6w zostal przyiqty jednoglo$nie.

Ad.6

przewodniczqcy Wieslaw Czekalski stwierdzilo ze uplynglo juz 18 miesigcy kadencji Miejskiej Rady

Senior6w i nadal nie mamy warunk6w do pracy jako Miejska Rada Senior6w bowiem do dnia

clzisiejszego nie mamy wlasnego k4ta tj ani pomieszczenia, ani kompr-rtera ani dnrkarki tj w og6le nie

mamy warunk6w ani lokalowych ani technicznych by m6c zaimowat siQ sprawami Miasta,

w szczeg6lnoSci Senior6w. A po uptywie kadencji bgdzie nam wytykafio, 2e nic nie robiliSmy dla

senior6w Naszego Miasta.

Tak wigc Miejska Rada Senior6w podjgta Uchwalg o przydzieleniu Jej pomieszczeniaz wyposazeniem

(komputer, telefon, drukarka). Uchwala zostalaprzyjqta jednogloSnie.

Ad.7.
przewodnicz4cy Wieslaw Czekalski zawnioskowal aby skierowad pismo do Pani Dyrektor Malgorzaty

Dymek ahy Ona spowoclowala wniesienie poprawek na tablicy cmentarnej przy ul' Poniatowskiego

w Kole informuj4cej o lokalizacjiposzczeg6lnych grob6w.

Poclclano pocl glosowanie niniejszy wniosek, kt6ry to zostal przyjqty jednoglo(nie'

Ad.8

przewodnicz4cy Wieslaw Czekalski zawnioskowal aby skierowai pismo do StowarzyszeniaPrzyjaci6N

Miasta Kola n.wart4 w celu zaakcentowania i2 tablica pami4tkowa zlokalizowana przy naszym

Klasztorzc jest malo rvidoczna i nalezaloby jq bardziej u'ycksponorvad'

V/niosek zostal przyjqLy j ednogloSnie

Ad.9

przewodn iczycy Wieslaw Czekalski poinformowal o zlohonej ptzez EwE Nowak rczygnacji

z czlonkowstwa w Mieiskie Radzie Senior6w.

Sklad Miejskiej Rady Senior6w zostanie uzupelniony w mo2liwie najbliZszym terminie.



Ad. 11

WOLNE GI-OSY I WNIOSKI

l\{arek Kurzawiriski : .

o wr6cil uwagg na brak transparentnoSci w przyznawaniu turnus6w rehabilitacyjnychprzez PCPR

w Kole. Rrak informacji w jakiej gnrpie wiekowej i ile os6b otrzymalo dr:finansowanie na

turnusy rehabilitacyjne i co z niewykorzystanymi dofinansowaniami (ak zosta\y

za gospod arowane przed miotorve Srod ki fi nansorrye).

Janina Gruchot

zglo sila temat piecz4tek dla:

o Przewodnicz4cego Miejskiej Rady Senior6w w Kole

o Miejskiej Rady Senior6w w Kole

rJwa*a,ze Miejska Rada Senior6w winna dysponowad takowymi pieczqciami.

Jaroslaw Gerhard GraczYk

lJwa1a,2ewlw sprawie tj piecz4tek dla Miejskiej Rady Senior6w decyzjg moze podj4c Burmistrz.

Przewodn icz1cy Wiestraw Czekalski

o ustalenie dy2ur6w czlonk6w Miejskiej Rady Senior6w. Ustalono pierwszy i trzeci wtorek

miesi4caod godzinY 12:00 do 14:00

o ustalone dyZury bgdq na stronie Urzqdu lvliasta Kola.

o poinformowal, Ze co roku s4 pieniqdze na wolontariat i dnia 24.03.2022 godzina 13:30 b9d4

przeclstawiciele z Poznariskiej Wielkopolskiej WIARY, kt6rzy wyjafui4 jak zdobywai pieni4dze

na wolontariat.

Karol Grzebielucha

ZNozy1wniosek aby rozpocz4a procedury przyznania Honorowego obywatela Miasta Kola nastEpuj4cym

osobom:



o Jerzy Busza

o Edward Dzimar

Przewodnicz4cy Wieslaw Czekalski

ZgtosiL

. Ojca Eligiusza Jana Smoliflskiego

Barbara Szczepaniak

R6wniez w tym temacie zgtosila:

o Zdzislawa Owczarka

n Leopolda Trafnego

Barbara Szczepaniak

przybli1yta zebranym temat pomnika laweczki Czeslawa Freudenreicha oruz podala listq kto uwtza, Ze

przeclmiotowy pomnik-laweczkapowinien hyi zlokalizo\,vany przy bylej willi Frondenreich6w'

Marek Kurzawirflski

Zloirylwniosek aby w Powiatowej Radzie Zatrudnienia byt przedstawiciel Miejskiej Rady Senior6w.

Przewodn icz1cy Wieslaw Czekalski

pruekazal, iz po prawie dwuletnim oczekiwaniu od chwili wyboru Miejskiej Rady Senior6w w Kole

otrzymaliSmy niewielkie lokum na nasze potrzeby organizacyine.

Klucze do przedmiotowego pomieszczenia zostaly wlaSnie dziS uroczyScie wrqczone nam przez Pana

Burmistrza Krzy sztofa Witkowskiego.

JesteSmy niezmiernie wclziEczni Panu Burmistrzowi za to i bardzo, bardzo . . ... dziEktrjemy' JednoczeSnie

mamy nadziejE , iz pomieszczenie to zostanie wyposazone w komptrter z dostgpem do internetu

i drukarkg

Na tym posiedzenie Miejskiej Rady Senior6w zakofrczono.
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