Krosno, 19.01.2011 r,

PROTOKÓŁ nr 2lż0I7
z II posiedzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów odbytego w dniu 19 lipca 2017 r.
(w godzinach 1200-14oo) * sali konferencyjnej w Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych w Krośnie, ul. Grodzka 10.

W

posiedzeniu udział wzięIi członkowie Krośnieńskiej Rady Seniorów

wg. załączonej listy obecności.

porzadek obrad:
1.

Otwarcie posiedzenia.

2. Omówienie problematyki rad seniorów.

3. Przedstawienie

i

zatwięrdzenie planu pracy Krośnieńskiej Rady seniorów na rok

2017.
4.

Or ganizacj a pr acy Kro śnieńskiej Rady

S

eniorów.

5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6.

Zar*nięcie posie dzęnta.
Posiedzenie otworzyła Przewodnrcząca Krośnieńskiej Rady Seniorów Pani

Anna Bazan, która przywitała zebranych, a następnle szczegółowo omówiła plan pracy
Krośnieńskiej Rady Seniorów na rok 2017, którego projekt został opracowany na
posiedzeniu Prezydium Krośnieńskiej Rady Sęniorów w dniu 28 częrwca 2017 r.
Członkowie Rady po zapoznan7ll się - jednogłośnieprzyjęli plan pracy Rady
stwierdzaj ąc, że dziękl licznię zaplanowanym spotkaniom z radami dzielnic, osiedli,
czy też organizacjami pozarządowymi działającymi na rzęcz osób starszych Rada
będzie mogła rozęznać problemy i zaplanować kolejne dzińania na rzęcz seniorów na
przyszły rok, ujmując je w programie działania Rady.

W zwięku ze zgłoszonymi przez seniorów wnioskami postanowiono zebrać je
tematycznie. Tak podzielone wnioski dały podstawę do stworzenia trzech grup

w ramach Rady w sposób następujący:

o
o
o

kultura, sport -ZygmuntRysz, Irena Zajdel, Danuta Wójtowicz,
sprawy komunalnę -ZoftaCzaja, Maria Moskal,
zdrowie, opieka - Anna Bazat, Andrzej Kolendowski, Krystyna Szot, Tadeusz
Pribbenow,

Następnie zwrócono uwagę na ważną kwestię, jaką jest udział członków Rady
w sesjach Rady Miasta Krosna oraz posiedzęniach poszczególnych Komisji, aby być
na bieżąco w tematach dotyczących osób starszych. Ponadto kolejnyn ważnym
zadaniemjest nawiązanie kontaktu z Radami Seniorów z Przemyśla, Nowego Sącza
i innymi.

Natomiast, aby móc monitorować potrzeby krośnieńskich seniorów ustalono, że
członkowie Rady będą pełnić dyżury w Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych w Krośnie, przy ul. Grodzkiej 10 w każdą środęod godziny 12.00 do
l4.00.
Harmonogram dyżurów członków Krośnieńskiej Rady Seniorów na najbliższe dwa
miesiące:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

2.08.2017 r. -Arrna Bazan,
9.08.20I7 r. - Irena Zajdel,
16.08.201'7 r. - Atdrzq Kolendowski,
23.08.20l] r. *ZofiaCzaja,
30.08.2017 r. - KrystynaSzot,
6.09.2017 r. - Maria Moskal,
13.09.2017 r. - Zygmunt Rysz,
20.09.2017 r. - Danuta Wójtowicz,
2].09.2017 r. - Tadeusz Pribbenow.

Ponadto w trakcie dyskusji zgłoszono propozycj ę nawiązania współpracy
zprzedstawicielami władz spółdzielni mięszkaniowych dział,ających na terenie miasta
Krosna, w tym TBS.
Innym tematem poruszonym w trakcie posiedzenia była sprawa korzystania
z ulgowych biletów ta imprezy kulturalno-sportowe, a także tańszych posiłków dla
seniorów w zal<ładach gastronomicznych w mieście Krośnieoraz zwroponowano,
żeby KrośnieńskąKartę Mieszkańca oznaczyó literą ,,S" zprzeznaezenlem dla
sęniorów.

Wobec zrealizowania porządku obrad - Przewodnicząca Krośnieńskiej Rady
Seniorów serdecznie podziękowała zębranp za uczestnictwo i na tym zamknęŁa
posiedzenię Krośnieńskiej Rady Seniorów.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
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