
 

Protokół nr 1/II/2020 

z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Katowice w dniu 7.01.2020 r. 

 

   Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta Katowice przy ul. Młyńskiej 4, 

w sali 315. Obecnych było 13 członków Rady Seniorów: Lidia Bielecka, Danuta 

Buffi, Elżbieta Dąbrowska-Seweryn, Małgorzata Herman, Marek Kocur, Andrzej 

Mazur, Teresa Mehlich, Urszula Michalska, Janina Piwowarczyk, Elżbieta Praus, 

Bożena Surowiec, Regina Szołtysik i Krystyna Wiśnioch oraz goście:   Pełnomocnik 

ds. Seniorów dr Helena Hrapkiewicz. 

1. Zebranych przywitała Przewodnicząca Rady Seniorów Regina Szołtysik. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła ważność zebrania. 

Następnie zaproponowała przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 26.11.2019 r. - 

głosowano: 9 osób za, 4 wstrzymały się od głosu; w wyniku głosowania protokół 

został przyjęty. 

2. Przewodnicząca poinformowała i pogratulowała Elżbiecie Dąbrowskiej-Seweryn 

która  została uhonorowana tytułem „KatoObywatel roku 2019” w kategorii 

porządkowanie miasta. 

3. Przewodnicząca zaproponowała omówienie planu pracy na rok 2020, który jest 

załącznikiem do niniejszego protokołu. 

Po krótkiej dyskusji postanowiono, że będą odczytane poszczególny punkty tego 

planu a zebrani wyrażą na bieżąco swoje opinie  

Punkt I. - bez zmian 

Punkt II.- zmiana w składzie zespołu tj. wchodzi  Lidia Bielecka w miejsce  Janiny 

Piwowarczyk . W tym  punkcie nastąpi zmiana formuły jednego zdania. 

Punkt III.- zmiana w składzie zespołu - zamiast Elżbiety Dąbrowskiej-Seweryn 

będzie Janina Piwowarczyk 

Punkt IV.- zmiana w składzie zespołu tj. w miejsce  Lidii Bieleckiej będzie Elżbieta 

Dąbrowska-Seweryn 

Punkt V.- bez zmian 

Punkt VI.- bez zmian 

Punkt VII.- doszła druga osoba odpowiedzialna Andrzej Mazur 

 Tadeusz Oczko był nieobecny i nie wiemy czy podejmie prace w tym zakresie. 

Punkt VIII.- bez zmian 

Przewodnicząca zobowiązała członków poszczególnych zespołów zadaniowych  

żeby sporządziły plany pracy na rok 2020 i przedstawili na następnym zebraniu Rady 

Seniorów. 

3.Omawiano sprawy wolontariatu, które na poprzednim spotkaniu proponował 

Wiceprezydent Jerzy Woźniak. 

Wywiązała się ciekawa dyskusja w czasie której podano informacje o Regionalnym 

Centrum Wolontariatu ; o Fundacji „Wolne Miejsce”; o Fundacji „Park Śląski” a 

także o telefonie zaufania dla seniorów (numer 796 970 686 czynny od poniedziałku 

do piątku w godz.16.00 – 19:00) 

 

 



 Od stycznia  działa Srebrny Telefon w MOPS w dni robocze od godz. 9.00 do 15.00  

nr:32 251 69 00, wkrótce zostanie uruchomiony przez miasto Katowice program„ 

Złota Rączka „   

4. Pełnomocnik ds. Seniorów przypomniała i krótko omówiła program „Miejska 

dżungla”. 

 Janina Piwowarczyk przypomniała że z inicjatywą przybliżenia młodzieży 

działalności seniorów RS wystąpiła już w ubiegłym roku do Prezydenta Katowic i 

uzyskała akceptację pomysłu. 

5. Powrócono  do  sprawy „ Senior Pasjonat „ który byłby  chętny do podzielenia się 

swoja pasją z seniorami lub młodzieżą . Szczegółowo omówiła ten temat 

Pełnomocnik ds. Seniorów.  

6. Przewodnicząca poinformowała o życzeniach świąteczno-noworocznych które 

wpłynęły na stronę internetową RS. Przekazała informacje ,że niedługo zakończą się 

prace w  Centrum Seniora przy ul. Słowackiego 27 

Janina Piwowarczyk zrezygnowała z prowadzenie Facebooka dla RS, a ponieważ 

nikt nie podjął się tego zadania  nie będzie prowadzony 

Regina Szołtysik ustaliła z Janiną Piwowarczyk ,że spisze Ona złożone dokumenty i 

przekaże je na postawie protokołu zdawczo-odbiorczego sekretarzowi Rady Elżbiecie 

Praus . 

Ponadto Janina Piwowarczyk zobowiązała się do sporządzenia sprawozdania z 

działalności Rady Seniorów za  rok sprawozdawczy 2019 po otrzymaniu informacji 

od wszystkich członków Rady. 

7. W związku z otrzymanym pismem UM  w sprawie zbyt wysokich opłat za  zajęcia 

na UTW  działającego przy Uniwersytecie Śląskim zebrani doszli do wniosku : ,że  

UM Katowice winien zwiększyć dotacje  dla Uniwersytetu  /w tym temacie/  

8. Pełnomocnik ds. Seniorów Helena Hrapkiewicz złożyła podziękowania Janinie 

Piwowarczyk za prowadzenie Rady Seniorów Miasta Katowice. Osobne 

podziękowania złożyła także dotychczasowej Wiceprzewodniczącej Teresie Mehlich. 

9. Ustalono termin następnego spotkania na dzień 11 lutego 2020 r. o godz. 13:00 – 

potwierdzenie zostanie przesłane drogą elektroniczną do wszystkich członków RS. 

 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 

 

Protokołowała      Przewodnicząca Rady Seniorów 

  

Elżbieta Praus       Regina Szołtysik  

 

 

 


