
Protokół nr 2/II/2020 

z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Katowice w dniu 11.02.2020 r. 

 

 Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1, s.701. 

Obecnych było 12 członków Rady Seniorów: Lidia Bielecka, Danuta Buffi, Ewa 

Ferdek, Andrzej Mazur, Teresa Mehlich, Urszula Michalska, Elżbieta Praus, Bożena 

Surowiec, Regina Szołtysik, Krystyna Wiśnioch, Małgorzata Herman i Marek Kocur. 

Goście: dr Helena Hrapkiewicz – Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów, Maciej 

Biskupski – Przewodniczący Rady Miasta Katowice, Jerzy Woźniak – Wiceprezydent 

Miasta Katowice oraz Małgorzata Moryń-Trzęsimiech – Naczelnik Wydziału Polityki 

Społecznej. 

1. Zebranych przywitała Przewodnicząca Rady Seniorów Regina Szołtysik. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła ważność zebrania. 

Następnie odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu nr 1/II/2020 z posiedzenia, 

które odbyło się  w dniu 7.01.br. Głosowało 12 osób, 10 osób było za przyjęciem 

protokołu,  2 osoby wstrzymały się od głosu; w wyniku głosowania protokół został 

przyjęty. 

2. Regina Szołtysik udzieliła głosu Przewodniczącemu Rady Miasta Maciejowi 

Biskupskiemu, który  w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym strukturę 

organizacyjną dot. Komisji Rady Miasta. Poinformował, że należy się kontaktować 

bezpośrednio z osobą odpowiedzialną za prace powołanych Komisji .  

Bożena Surowiec zapytała Przewodniczącego Rady Miasta na jakim etapie są 

prowadzone  prace dot.  programu przystąpienia miasta  Katowice do „Sieci Miast 

Przyjaznych Starzeniu Się” Światowej Organizacji Zdrowia ? 

W tej sprawie zabrała głos Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i oświadczyła ,że 

 na dzień dzisiejszy podjęte są dodatkowe działania  dot. rozszerzenia polityki 

senioralnej miasta Katowice ,a następnie Miasto będzie  zajmować się tym 

zagadnieniem. 

Przewodniczący Rady Miasta w swoim końcowym wystąpieniu zachęcił Radę 

Seniorów do współpracy z Radą Miasta  

3. Przewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie opracowanych planów pracy 

poszczególnych zespołów zadaniowych . Przedstawiciele zespołów przeczytali swoje 

plany , a następnie przekazali do przewodniczącej   

4. W drugiej części posiedzenia zabrał głos Wiceprezydent Jerzy Woźniak ,który   

omówił plan pracy związanej z polityką senioralną prowadzoną przez Urząd  

Miasta .W miesiącu marcu rusza pilotażowy program informacyjny dla seniorów  

w TVS , który będzie nadawany raz w tygodniu o stałej porze . Wiceprezydent  

przekazał , że rok 2020 -jest „Rokiem Seniora” i Miasto planuje w kwietniu 

bieżącego roku zorganizować Kongres Polityki Społecznej z uwzględnieniem 

polityki senioralnej. 

Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej poinformowała o  działaniu Srebrnego Telefonu 

Programu „Złota Rączka” i „Telefonu Zaufania” a także o otwarciu Centrum Seniora 

na Słowackiego27 zaplanowanym na początek marca br. Zarządzającym Centrum 

Seniora jest wyłoniona  w drodze przetargu Fundacja Rozwoju Ekonomicznego. 

W  dyskusji na temat działalności Centrum Seniora i siedzibie Rady Seniora 



przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o wyposażenie siedziby Rady w 

komputer i telefon na dyżury , a także o wydrukowanie ulotek i plakatów z 

informacjami o dyżurach i promujących  Radę Seniorów . 

Pani Naczelnik na zapytanie o senioriady poinformowała ,że będą nadal 

organizowane przez Stowarzyszenie „Art.-Prom” na zmienionych warunkach 

uwzględniających uwagi które napływały do Miasta.  

Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów omówiła powstałą bazę Klubów Seniora w 

Katowicach a także poinformowała , że planuje stworzyć bazę prelegentów z różnych 

dziedzin do  dyspozycji tych klubów.  

5. Po przedstawieniu i zapoznaniu się z pismem  MZUiM na posiedzeniu dot.  

propozycji tzw. ”przysiadek” decyzją wszystkich członków wydano opinię 

negatywną dot. przedstawionych w projekcie „przysiadek”, odpowiedzi w tej sprawie 

na piśmie  udzieli Pani Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów 

6. Zebrani przedstawili kilka spraw bieżących tj: 

-  krótka informacja Reginy Szołtysik ze spotkania w Komendzie  Policji z Panią     

młodszy aspirant Agnieszką Krzysztofik na którym omówiono program „Bezpieczna      

Przystań „ - jesteśmy partnerem tego programu .  

 - informacja Ewy Ferdek z uczestnictwa w komisji dot.  złożonych  projektów    

     Organizacji i Stowarzyszeń działających na rzecz seniora a starających się o  

     dofinansowanie  z Urzędu Miasta na rok 2020. 

 informacja Bożeny Surowiec ze spotkania ze Stowarzyszeniem MOST ,w 

wyniku której omówiono zarys możliwości działań Rady na rok 2020 

  Danuta Buffi złożyła do Pani Pełnomocnik Prezydenta ds Seniorów pisemną 

prośbę o udostępnienie informacji o firmach, które wygrały przetarg na usługi 

opiekuńcze dla seniorów oraz jakie obsługują tereny Katowic.  

7. Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 03.03.2020 r. 

     na godz. 13.00, potwierdzenie członkowie otrzymają drogą elektroniczną. 

     Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

Protokołowała      Przewodnicząca Rady Seniorów 

  

Elżbieta Praus       Regina Szołtysik  

 


