Protokół nr 3/II/2020
z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Katowice w dniu 3.03.2020 r.
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, s.701.
Obecnych było 14 członków Rady Seniorów: Lidia Bielecka, Danuta Buffi, Elżbieta
Dąbrowska-Seweryn, Ewa Ferdek, Andrzej Mazur, Teresa Mehlich, Urszula
Michalska, Janina Piwowarczyk, Elżbieta Praus, Bożena Surowiec, Regina Szołtysik,
Krystyna Wiśnioch, Małgorzata Herman i Marek Kocur. Goście: dr Helena
Hrapkiewicz – Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów, przedstawicielki Komendy
Miejskiej Policji w Katowicach asp. Agnieszka Krzysztofik i asp. Agnieszka Żyłka.
1. Zebranych przywitała Przewodnicząca Rady Seniorów Regina Szołtysik.
Na podstawie listy obecności stwierdziła ważność zebrania.
Następnie odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu nr 2/II/2020 z posiedzenia,
które odbyło się w dniu 11.02.br. Głosowało 14 osób, wszystkie głosy były „za”
w wyniku głosowania protokół został przyjęty.
2. Pełnomocnik ds. Seniorów wręczyła legitymacje Rady Seniorów nowym
członkom Rady : Małgorzacie Herman i Markowi Kocurowi.
Okazało się, że są jeszcze 4 osoby, które nie mają legitymacji członka Rady
Seniorów Miasta Katowice II kadencji : L. Bielecka, K. Wiśnioch, U. Michalska i
E.Dąbrowska-Seweryn. Głos zabrała Pani Pełnomocnik ds. Seniorów H. Hrapkiewicz
i oświadczyła , że zajmie się tą sprawa
3. Przedstawicielki Komendy Miejskiej omówiły szczegółowo ( z przykładami
oszustw seniorów ) działający od kilku lat program pod nazwą „Bezpieczna
Przystań” ,w którym Rada Seniorów Miasta Katowice jest partnerem .
Głównym celem programu „Bezpieczna Przystań jest bezpieczeństwo seniorów w
naszym mieście. Członkowie Rady z uwagą wysłuchali tego wystąpienia, zadawali
dużo różnych pytań dot. oszustw . Otrzymywali na bieżąco odpowiedzi na pytania .
4. Przewodnicząca Rady poprosiła o szczegółowe przedstawienie planów pracy
powołanych zespołów zadaniowych. Po krótkich wyjaśnieniach dotyczących tych
planów i omówienia szczegółów związanych z ich realizacją pisemne propozycje
planów zostały złożone do Przewodniczącej .
5. W warsztatach zorganizowanych przez Fundację Regionalnej Agencji Promocji
Zatrudnienia było wydelegowanych 6 członków Rady Seniorów .Jednym z
zagadnień była tematyka „Źródła pozyskiwania funduszy na działania statutowe”,
które omówiła Elżbieta Dąbrowska –Seweryn . Ewa Ferdek zrelacjonowała inną
tematykę warsztatów tj. „Kreatywność”
6. Informację o spotkaniu z rzecznikiem NFZ dot. praw pacjenta przekazała E.
Praus,

7. Przewodnicząca R. Szołtysik przekazała zebranym informacje dot. organizowania
siedziby Rady Seniorów w Centrum Seniora przy ul. Słowackiego 27.
Wywiązała się gorąca dyskusja w trakcie której członkowie Rady Seniorów wyrazili
mnóstwo krytycznych uwag w tym temacie. Członkowie Rady zobowiązali się do
przesłania swoich uwag do Przewodniczącej. Wspólnie podjęto decyzję ,że Zarząd
Rady złoży stosowną wizytę u Pana Wiceprezydenta Jerzego Woźniaka i wyjaśni
zaistniałe nieścisłości i otrzymywane sprzeczne informacje :
dot. godzin urzędowania Rady i wyposażenia w narzędzia do pracy (komputer z
drukarką i telefon )
Na uroczyste otwarcie Centrum Seniora w dniu 6 marca br. zaproszenie otrzymała
jedynie Przewodnicząca Rady Seniorów , co również wywołało fale krytyki ze
strony pozostałych członków Rady , którzy zasugerowali , że należy tą sprawę
poruszyć na spotkaniu z Wiceprezydentem
8.W ramach wolnych wniosków Ewa Ferdek zwróciła się z pytaniem do Elżbiety
Dąbrowskiej-Seweryn czy mogłaby prowadzić Facebook Rady Seniorów Miasta
Katowice? . Elżbieta Dąbrowska –Seweryn wyraziła zgodę .
9. Po raz kolejny poruszono sprawę niewłaściwej dystrybucji gazety „Nasze Miasto”,
są dzielnice miasta ,które nie otrzymują tej gazety . Pani Pełnomocnik obiecała zająć
się tą sprawą. Przy tej okazji przypomniała o wysyłaniu materiałów do gazety do dnia
10-tego każdego miesiąca .
10. Elżbieta Praus zaproponowała zmianę godziny rozpoczęcia sesji Rady Seniorów,
po krótkiej dyskusji przyjęto godzinę 12.00
Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 7 kwietnia 2020r. na godz.12.00,
potwierdzenie członkowie otrzymają drogą elektroniczną .
Na tym posiedzenie zakończono.
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