
ProtokOt nr 10
z zebrania Rady Senior6w z dnia 18.01.2016

Porzadek obrad:
1. Otwarcie i przywitanie zebranych.
2. Przyj~cie protokolu z poprzedniego posiedzenia Rady Senior6w.
3. Informacja z dzialalnosci Rady w okresie 23.11.2015 - 18.01.2016.
4. Wolne gtosy i wnioski.
5. Sprawy blezace,
6. Zamkni~cie obrad.

Ad.1
Zebranie otworzyta p. Halina Obrebska - Hibner i serdecznie powitata p. Jadwig~ Musialik oraz czlonkow
Rady na pierwszym spotkaniu w nowym roku. Ztozytazebranym zyczenia noworoczne, a takze poinformowata
o przestanych Radzie Senior6w zyczeniach swiateczno noworocznych przez
p. Prezydent - Staw~ Urninska - Duraj, przewodniczaceqo Rady Miasta - p. Piotra Buchwalda, posla na Sejm
- p. Marka W6jcika, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Spotecznej Departament Polityki Senioralnej.

Ad.2
P. Henryka Zalesna odczytata protokol nr 9 z posiedzenia Rady Senior6w z dn. 23.11.2015. Protok6t zostal
przyj~ty bez uwag przez obecnych na zebraniu.
Osoby nieobecne: p. Piotr Adamczyk, p. Roman Kiera, p. J6zef Lisiak, p. Helena Lesniowska -
przewodniczaca Zwiazku Gornoslaskieqo w Piekarach SlctskichCztonek Zespotu Doradc6w.
Lista obecnosci stanowi zalaczrnk do protokolu.

Ad.3
Przewodniczaca przekazata zebranym nastepuiace informacje:

3.1.W dniu 23 listopada 20~5 roku odbyto si~ posiedzenie Komisji Spoleczne], Zdrowia, Ochrony
Srodowiska i Bezpieczenstwa Publicznego Rady Miasta Piekary Slctskie z udziatem
przewodniczace] Rady Senior6w - Haliny Obrebskiej-Hibner i zastepcy przewodniczace] - Piotra
Adamczyka, na kt6rym zostala zlozona informacja 0 dziataniach na rzecz senior6w przez
przedstawicieli Rady Senior6w.

3.2. przedstawiciele Rady Senior6w - Halina Obrebska-Hibner i Piotr Adamczyk oraz przedstawiciele
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Krystyna Golis i Anna Kudetko, brali udzial w konferencji
u Marszatka woj. slctskiegow dniu 26 listopada 2015. W ramach projektu organizowanego przez
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach, realizowany temat: .Profesjonalne Rady Senior6w na
Slctsku".

3.3.15 grudnia 2015 w Urzeczte Marszatkowskim Wojew6dztwa Slctskiego odbyta si~ Slctska
Konferencja Rad Senior6w, na kt6rej om6wiono realizacje polityki senioralnej w woj. slasklm,
dziatania pomocowe oraz przedstawiono informaqe 0 projekcie "Dziataj Rozwaznie
i Skutecznie" realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarzadowych
MOST. Jest to Rzadowy Program na RzeczAktywnosci Spotecznej Os6b Starszych na lata 2014-
2020. Udziatw projekcie jest bezptatny.
Przewodniczaca Rady Senior6w, kt6ra uczestniczyta w konferencji zwr6cita uwag~ na
przedstawione zalozenla w Karcie Stale] Slctskiej Konferencji Rad Senior6w i mozliwosc
przystapienla do w/w projektu.
Po wypowiedziach p. Anny Dembeckiej i p. Gerarda Skutnika w powyzsze] sprawie, [ednoqlosnle
wyrazono zqode na uczestnictwow projekcie.

3.4.W dniu 22 grudnia 2015 roku w obradach Sesji Rady Miasta Piekary Slctskie udziat wzi~a
przewodniczctcaRady Senior6w.

3.5.Do Rady Senior6w wptyn~ Uchwala nr XVII188/15 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia
26 listopada 2015 roku w sprawie przyj~cia Programu "Piekarski Senior 60+". Pani Jadwiga
Musialik zapoznata zebranych z trescict uchwaty, wymienita pozyskanych juz partner6w
wspomagajctcych realizacj~ programu oraz zwr6cita si~ do czlonk6w Rady Senior6w 0 pomoc w
pozyskaniu nowych partner6w. Partnerzy poprzez zaoferowanie specjalnych ustug i ulg
zapewniajctwsparcie dla "os6b 60+" a w zamian partnerom programu samorzctdmiasta zapewnia
promocj~ ich dziatalnosci, zakladu, firmy. Pani Jadwiga Musialik przekazata, ze informacja
o Programie "Piekarski Senior 60+" zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urz~du
Miasta. Przewodniczctcazebrania dodala, ze na stronie internetowej SamorzctduWojew6dztwa
Slctskiego ukazala si~ informacja 0 wprowadzeniu w ramach programu "Slctskie dla Seniora"



Sictskiej Karty Seniora. Informacja zawiera takze wykaz partner6w projektu. Ze specjalnych
uprawnien osoby starsze mogct skorzystac na podstawie dowodu osobistego.

3.6. Mi~dzy kolejnymi zebraniami Rada Senior6w skierowala pismo:
a) 17 grudnia 2015 roku do p. Prezydent Smwy Uminskiej-Dursj w sprawie przyj~cia wniosku
majctcego na celu poprawe jakosci us~ugw piekarskim punkcie ZUS.
b) Do Rady Senior6w wp~n~o pismo Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej dot. budynku przy ulicy
Zi~tka 60 w Piekarach Sictskich 0 trwajctcej procedurze wyboru wykonawcy remontu generalnego
czescl budynku.
c) W~n~ adnotacja MOPR DOPS odnosnie realizacji programu "Senior - Wigor".
d) Do tej pory nie w~n~a odpowiedi na wniosek dot. budowy drogi ul. Bratk6w
(Uchwala nr 1/2015).

Ad. 4
1. Dnia 25 stycznia 2016 roku 0 godz. 16.30 (poniedzialek) odbedzie si~ spotkanie Mrodziezowej Rady

Miasta, na kt6re zaproszono przedstawicieli Rady Senior6w. W porzadku obrad zaplanowano temat
swiadczenia pomocy na rzecz os6b starszych, samotnych przez wolontariuszy.
Przewodniczaca Rady Senior6w podj~a sprawe kontaktu wolontariuszy z osobami starszymi,
pozostaiacymi w domach bez stale] opieki os6b bliskich. Przewodniczaca przedstawlla trzem
samotnym osobom oterte pomocy i rnozliwosci bezinteresownego jej swiadczenia przez studentki
odbywajace staz w Miejskim Osrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Sictskich.
ladna z trzech os6b nie przyj~a proponowanej pomocy, bye rnoze z obawy przed nieznanymi im
osobami.

2. Pani Halina Obrebska-Hibner wysunela temat przygotowania planu pracy rady Senior6w. W wyniku
dyskusji ustalono, ze nie ma takiej potrzeby, poniewaz Rada Senior6w dziala do paidziernika 2016
roku. Ze wzgl~du na kr6tki okres dzlatania Rady przewodniezaca przygotuje kr6tki zakres spraw
zg~oszonych juz do zalatwienia, a czlonkowie skupla si~ na podieciu pr6b skutecznego ich
rozwtazanta oraz zalatwleniu spraw wynikajctcychz biezaceqo charakteru dzialania.

3. W sprawach podnoszonych juz wczesnie] na zebraniach Rady przez p. Barona, p. Zajctca,
p. Skutnika, p. Obrebskq-Hlbner rozwinela sie burzliwa dyskusja. Dotyczy~aona:
- wystawiania delegacji dla czlonkow Rady na konferencje, narady i szkolenia, finansowania bilet6w
na przejazdy sluzbowe,
- przystapienla miasta do Programu "Wigor",
- sprzedazy i handiu w~glem, jakosci i ceny w~gla w skladach w~gla,
- palenia plastik6w i innych nieekologicznych substancji w piecach w prywatnych domach.
Celem rozwlazania, pozytywnego zalatwienla w/w spraw dyskutanci wnioskowali 0 zaproszenie na
kolejne spotkania Rady Senior6w:
- Naczelnika Ochrony Srodowiska,
- przedstawiciela Rady Miasta.

W ramach pozyskania informacji 0 rozwlazaniach finansowych dla cztonkow Rady Senior6w delegowania
czlonkow Rady Senior6w na konferencje i szkolenia zaproponowano nawlazanie kontaktu z Radami Senior6w
z innych miast np. Swi~tochrowic, Bytomia, Chorzowa.

Ad. 5
1. Uzgodniono z p. Jadwigct Musialik, ze w czasie zebran Rady Senior6w pracownik Biura Prawnego

urzedu Miasta bedzie do dyspozycji senior6w wykonujctc prac~ w swoim biurze i w kazdej chwili
moze uczestniczyew posiedzeniu Rady Senior6w.

2. Cz~onkowie Rady Senior6w zaakceptowali propozycj~ przewodniczctcej dot. zorganizowania
spotkania z przedstawicielem Apteki .ZIKO" p. Anetct Turek na temat zazywania lek6w. Termin
spotkania w sali kameralnej Domu Kultury ustali ze stronami przewodniczctcaRady.

3. Pan Gerard Skutnik poinformowa~,ze w srod~ 20.01 br. 0 godz 15.00 w Domu Kultury organizowany
jest .Bal Senior6w". Bal organizuje Stowarzyszenie z Bytomia, a patronuje mu p. Prezydent Piekar
Sictskich. Bilety wst~pu z programem balu zosta~ rozprowadzone seniorom przez organizacje
senioralne dzia~ajctcew miescie.

4. Ustalono termin kolejnego zebrania na dzien 7 marca 2016 roku 0 godz. 10.00 w sali 201 Urz~du
Miasta. 0 terminie zebrania powiadomie nieobecnych na zebraniu dnia 18 stycznia 2016 roku -
p. Piotra Adamczyka, p. Romana Kiera, p. J6zefa Lisiak oraz zaprosie na zebranie
p. Helen~ Lesniowskct.
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