
                                                        Protokół  7/2016 

 

                          z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Katowice 

 

 

Data: 14 lipca 2016 godz. 14.00 – 16.00 

Miejsce: Urząd miasta Katowice ul. Młyńska 4, 

 

Obecni wg  listy obecności: 

 

1. Helena Hrapkiewicz 

2. Witold Starowicz 

3. Ilona Szewczyk 

4. Krystyna Wiśnioch 

5. Elżbieta Ożarek 

6. Elżbieta Zacher 

7. Maria Nogaj 

8. Anna Szelest 

9. Elżbieta Praus 

10. Halina Dorota Adamczyk 

 

Goście:  

1. Jolanta Wolanin - Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej 

2. Gizela  Przeor – Podinspektor Wydziału Polityki Społecznej 

 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RS. 

2. Dyskusja nad zmianami do obecnego statutu Rady Seniorów Miasta Katowice. 

3. Sprawy  różne. 

 

 

Zebranych powitała Helena Hrapkiewicz - Przewodnicząca RS. W pierwszym punkcie 

zatwierdzono protokół z poprzedniego posiedzenia. Zatwierdzenie protokołu zostało 

poprzedzone dyskusją nad prawidłowością głosowania członków RS, na zebraniu 

czerwcowym RS, dotyczącego prawa członków do opiniowania wszystkich przedsięwzięć 

inwestycyjnych Miasta. Protokół został  przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie Pani Naczelnik WPS, odpowiadając na pytanie Przewodniczącej RS  

w sprawie  rozpowszechniania wśród  seniorów w m. Katowicach „Koperty Życia”, 

w nawiązaniu do akcji medialnej na ten temat przez m. Piekary Śl.  wyjaśniła, że w trosce 

o bezpieczeństwo seniorów w Katowicach prowadzi się: 

 - akcje „Koperta Życia”, którą zaproponowano do realizacji organizacjom pozarządowym.  

Pani Naczelnik wyjaśniła, że kampania ta  prowadzona jest na terenie województwa śląskiego  

wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Pełnomocnika Terenowego 

Rzecznika  Praw Obywatelskich w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Katowicach.  

- program „Telefon bursztynowy”, który obejmuje bezpłatne porady telefoniczne z dziedziny  

opieki medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej dla mieszkańców po 60 roku życia. 

Wykonawcą Programu jest Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach 



- pomoc społeczną „System opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi”, który został 

określony w rozdziale 4 Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych,  przyjętej 

uchwałą Rady Miasta Katowice. System ten jest realizowany jest przez MOPS w Katowicach. 

 

W dyskusji jaka się wywiązała, stwierdzono, że wiedza wśród seniorów o powyższych 

usługach jest b. nikła i mało kto wie o dostępie do tych usług i możliwościach skorzystania 

z nich. Pani Naczelnik skomentowała to, że wszystkie informacje znajdują się na stronach 

internetowych Urzędu Miasta i tam należy szukać informacji. W związku z tym, informacje 

docierają do seniorów obsługujących komputery, a co z pozostałymi? Nasuwa się pytanie  jak 

dotrzeć do osób, które nie mają lub nie obsługują komputera, a dotyczyć to może około  60% 

seniorów. 

 

W podsumowaniu dyskusji Przewodnicząca wnioskuje, że sprawa wymaga jeszcze 

dopracowania przez Urząd Miasta sposobów propagowania i powiadamiania tej grupy 

seniorów o ich możliwościach i dostępie do narzędzi, które ułatwią warunki ich życia 

i kontakt z otoczeniem.  

 

W drugim punkcie Przewodnicząca  RS przedstawiła wprowadzenie do 

proponowanych zmian do obecnego statutu Rady Seniorów Miasta Katowice w rozdziale 1,3 

i 4. przez członków RS. Pani Maria Nogaj, po zakończeniu dyskusji wśród członków RS 

opracowała zmiany dotychczasowego statutu. Statut ze zmianami został przekazany do 

Urzędu Miasta.  

 Pani Naczelnik WPS poinformowała, że po konsultacjach z Wydziałem Prawnym 

i władzami miasta statut ze zmianami, zostaje poddany dalszym procedurom, które są 

długotrwałe. Przede wszystkim zostaje umieszczony na stronie Miasta i poddany 

konsultacjom społecznym. Statut po zmianach będzie obowiązywał w nowej kadencji. 

 

Panie Maria Nogaj i Anna Szelest zwróciły uwagę, że  Miasto nie zaakceptowało dwóch 

propozycji zmian, które dotyczyły siedziby RS oraz sposobu pokrywania kosztów 

organizacyjno - porządkowych np. wyjazdów związanych z działalnością statutową członków 

RS. 

 

Pani Naczelnik wyjaśniła, że zmiany nie zaakceptowano, ponieważ art. 5c ustawy 

o samorządzie gminnym,  nie daje możliwości zwrotu kosztów poniesionych przez członków 

RS.  

 

Z uwagi na kończącą się kadencję RS i wymogi proceduralne uchwalenia nowego 

statutu, Przewodnicząca RS zaproponowała, poddać pod głosowanie wersję statutu 

z zaakceptowanymi przez Urząd Miasta zmianami, natomiast proponowane zmiany prze RS 

podać w postaci propozycji w ramach konsultacji społecznych.  

Zebrani pozytywnie ustosunkowali się do propozycji i przystąpili do głosowania. 

W głosowaniu brało udział 10 członków RS - za głosowało 8 osób, 

                                                                -   wstrzymała się  1 osoba, 

                                                                -   przeciw głosowała 1 osoba. 

M. Nogaj zgłosiła „votum separatum”, które odrębnie wraz z uzasadnieniem  załączy do 

protokołu.    

 

W trzecim punkcie sprawy różne Przewodnicząca RS 

- poinformowała, że 5 września odbędzie się koncert w NOSPR z okazji urodzin Miasta i 300 

bezpłatnych biletów zostanie rozprowadzonych dla  seniorów.  



- zaproponowała by na posiedzenie kończące kadencję RS zaprosić Prezydenta 

i Przewodnicząca Rady Miasta na co zebrani wyrazili aprobatę. 

 

Najbliższy dyżur w siedzibie Inkubatora odbędzie się 25 lipca 2016 w godz. 14.00-15.00, 

a pełnić go będą H. Hrapkiewicz i D. Adamczyk. 

 

Terminy następnych  posiedzeń wyznaczono na 6 września i 4 października 2016 roku. 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 

 

Protokołowała                                                                            Przewodnicząca 

Ilona Szewczyk                                                                          Rady Seniorów 

  

                                                                                                   Helena Hrapkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Katowice,  10.04.2016 r. 

 

                                                   Protokół 

 
               z   posiedzenia Rady Seniorów Miasta Katowice   
  



Data:  5 kwietnia 2016 r.  w godz. 14-16.40 

Miejsce: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 

 
Obecni wg listy obecności: 

 

11. Helena Hrapkiewicz 

12. Witold Starowicz 

13. Krystyna Wiśnioch 

14. Wojciech Beblo 

15. Elżbieta Ożarek 

16. Ewa Ferdek 

17. Elżbieta Zacher 

18. Maria Nogaj 

19. Anna Szelest 

20. Elżbieta Praus 

21. Halina Dorota Adamczyk 

22. Alicja Bytom 

 

Goście: 

      1.  Gizela  Przeor – Podinspektor Wydziału Polityki Społecznej 

 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

2. Dyżury RS -   miejsce dyżurów 

3. Współpraca  z Radami Jednostek Pomocniczych w mieście 

4. Zmiany w statucie Rady Seniorów  - podjęcie uchwały dotyczącej zmian 

5. Opinia Uchwały RM w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu 

Z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy” za rok 2015. 

6.   Miejsce seniorów w mieście Katowice 

7.   Propozycje uchwały w sprawie Miejskiego Programu Polityki Senioralnej 

8.   Informacja o naszych działaniach w mieście 

9.   Sprawy różne 
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Na wstępnie posiedzenia, członkowie RS głosowali za przyjęciem protokołu z 

poprzedniego zebrania: 

Za przyjęciem głosowało  11 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Większością głosów protokół został przyjęty. 

 



H. Hrapkiewicz, wracając do tematu niedostępnego lokalu Inkubatora przy ul. Młyńskiej- 

             poinformowała, że zawiadomiona o tym fakcie Naczelnik  Wydziału Polityki 

Społecznej Małgorzata Trzęsimiech , przeprosiła za zaistniałą sytuację. 

Gizela  Przeor poinformowała, iż RS powinna terminy wykorzystania lokalu Inkubatora 

na ulicy Młyńskiej 5                  uzgadniać z Agnieszką Lis z Urzędu Miejskiego. 

Pani Gizela poinformowała  zebranych o decyzji podjętej przez UM Katowice o adaptacji 

lokalu przy ulicy  Bednorza w Szopienicach na potrzeby społeczności lokalnej ale 

również w tym  lokalu ma  znaleźć  się Centrum Senioralne. 

Na ten temat wypowiedziało się kilka osób: 

 

M. Nogaj  - seniorzy, ze względu na wiek, ale i różne schorzenia, potrzebują lokalu 

         w centrum miasta  aby łatwo było  do niego dotrzeć z różnych dzielnic miasta. 

Z tego, co wiadomo budynek w Szopienicach wymaga gruntownego remontu,  

 więc w obecnej sytuacji  kiedy potrzebujemy lokalu od zaraz,  budynek ten nie 

odpowiada naszym wymaganiom. 

 

H.Hrapkiewicz – ważnym kryterium w wyborze lokalu na Centrum Senioralne jest 

      jego  położenie.  Propozycja utworzenia w Szopienicach takiego Centrum nie 

odpowiada naszym oczekiwaniom. 

 

D. Adamczyk – przeprowadziła rozmowę z właścicielem kawiarni Kryształowa w 

Katowicach.  Właściciel jest otwarty na współpracę również z Radą Seniorów, oferując  

lokal na spotkania seniorów ale odpłatnie. 

 

H. Hrapkiewicz  poinformowała, że w rozmowie z Panią Naczelnik uzyskała informację o 

niemożności sfinansowania przez Miasto wynajmu lokalu. 

 

A. Szelest  stwierdziła, że  najlepszym rozwiązaniem  była by siedziba łącząca 

działalność seniorów,             młodzieży oraz innych organizacji.  

Seniorzy mogą korzystać z  Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Kopernika. 

Wyraziła również prośbę, by seniorzy włączyli się w działalność innych organizacji w 

miarę swoich umiejętności i możliwości. 

 

H. Hrapkiewicz – w COP można zorganizować warsztaty i wtedy zarezerwować salę. 

         W  Centrum Senioralnym natomiast,  ma być miejsce , gdzie seniorzy mogą  

przychodzić codziennie, nie tylko na spotkania objęte programem ale też by spotkać 

znajomych przy kawie i na rozmowie. 

 

A. Szelest stwierdziła, że najpierw powinniśmy stworzyć program wykorzystania lokalu 

a później dopiero szukajmy lokalu. 
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W. Beblo   jest również zdania, by opracować program ukazujący, jakie zadania chcemy 

       realizować w lokalu dla seniorów. Podziela opinię większości członków RS, że lokal 

w Szopienicach może służyć społeczności lokalnej i RS może pomóc seniorom z tej 



dzielnicy wykorzystać ten lokal. Potrzebny jest  moderator, który będzie pomagał w 

realizacji zamierzeń seniorów. 

Tak jest w Bogucicach/. Seniorzy mają wiele świetnych pomysłów na spędzanie czasu.  

a Rada Seniorów i Rady Jednostki Pomocniczej powinny pomagać w znalezieniu środków 

na ich realizację. 

 

Wg A. Szelest – większość osób starszych ma stereotypowe zapotrzebowanie na 

spędzanie                wolnego czasu tj spotkanie przy kawie, wycieczki, spacery i te 

potrzeby powinny być zaspakajane w lokalnych klubach seniora. 

 

E. Zacher – seniorzy tworzą w swoich środowiskach lokalnych grupy sąsiedzkie, 

             przyjacielskie, mają swoje pomysły i potrzeby, więc należy pomagać w ich 

realizacji. 

 

W wyniku burzliwej dyskusji na temat lokalu dla potrzeb Centrum Senioralnego,  

Rada Seniorów postanowiła skierować pismo do Pani  Prezydent Szuby z oświadczeniem, 

iż nie akceptujemy lokalu  przy ul. Bednorza  na siedzibę Centrum. 

     

Odnośnie pkt. 3 posiedzenia wypowiadały się osoby, które w minionym miesiącu nawiązały 

Kontakt z Radami Jednostek Pomocniczych. 

H. Hrapkiewicz i W. Starowicz byli na spotkaniu z RJP w dzielnicy Koszutka, gdzie obecni 

byli przedstawiciele RJP z  Dębu, Zawodzia. 

    Z ich relacji wynika, że RJP starają się aktywizować seniorów np., wspólnym wyjściem 

do muzeum, do teatru, spotkaniem z ciekawymi ludźmi czy lekarzami. Przedstawiciele RJP 

chcą nawiązać ścisłą współpracę z RS aby miedzy  uzyskać pomoc  

w zdobywaniu środków finansowych na swoją działalność. 

 

W. Beblo     nawiązał współpracę z RJP Bogucice i zadeklarował, że w trakcie pełnionych 

tam dyżurów będzie pomagał osobom starszym w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych.  

 

M. Nogaj – jeśli RJP, z którymi będziemy współpracować będą miały konkretne pomysły 

        na aktywizację seniorów , to RS w ramach inicjatywy ustawodawczej, może przedstawić 

Radzie Miasta pomysł ten w postaci  projektu  do wsparcia finansowego przez Miasto. 

 

Kolejnym problemem podjętym na zebraniu były zmiany w Statucie Rady Seniorów. 

M. Nogaj, w oparciu o postanowienia i uwagi członków RS na poprzednich spotkaniach 

dokonała zmian dotychczasowego  Statutu 

Po zapoznaniu się z wprowadzonymi zmianami do Statutu, zebrani jednogłośnie głosowali za 

przyjęciem aktualnej wersji. 

 

W. Beblo zaproponował,  aby pozostałe punkty programu posiedzenia na dzień dzisiejszy 

      z uwagi na brak czasu przenieść na następne spotkanie. 

Wszyscy zebrani wyrazili na to zgodę 
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Na zakończenie członkowie RS krótko omówili sprawy organizacyjne 



 

H. Hrapkiewicz poinformowała: W 2015 r, powstało w Krakowie Ogólnopolskie 

       Porozumienie Rad Seniorów. R.S  miasta Katowice otrzymała zaproszenie do 

przystąpienia do Porozumienia. 

Członkowie RS jednogłośnie głosowali za deklaracją przystąpienia do Porozumienia 

 a przedstawicielem RS Katowic będzie Helena Hrapkiewicz.. 

 

25 kwietnia 2016 r. odbędzie się I Kongres Rad Seniorów, w którym udział zadeklarowali: 

W. Starowicz,  H. Hrapkiewicz, M. Nogaj,  D. Adamczyk. 

Przewodnicząca RS wyśle zgłoszenie wym. osób. 

 

K. Wiśnioch  przypomniała o mającym się odbyć w dniach 8-9.05.2016 r. w Parku w 

Chorzowie, Kongresie Seniorów. Prosi, by zgłaszać się do udziału w Kongresie. 

 

Następne posiedzenie Rady Seniorów odbędzie się  we wtorek 10 maja 2016 r. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Seniorów 

 

 

                                                                                                      Helena Hrapkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

 

 

Ewa Ferdek 

Sekretarz 

 
 
 
 
 
 
                


