KROŚNIENSKA
RADA SENIOROW

Krosno, I7.0I.20I8

Protokółnr

7

l 2018

ze spotkania Krośnieńskiej Rady Seniorów z wladzami miasta w dniu

(w godz.

1200

-

1430)

r.

l7 sĘcznia 2018

w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie

przy ul. Grodzkiej 10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Seniorów oraz zaproszeni goście( według
załączonej listy

ob

e

cno ści)

:

1. Wiceprezydent Miasta Krosna

2.
3.
4.

Pan Bronisław Baran.

Przewodniczący Rady Miasta Pan Zbigniew Kubit.

Naczelnik WydzińuPolityki Społecznej i ZdrowiaPani Julita Jaśkiewicz.
Pracownik merytoryczny Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Pani Justyna Słabik.

Nieobecni członkowie Rady Seniorów (usprawiedliwieni): Krystyna Szot, Andrzej
kolendowski
Zebranych gościpowitałaPrzęwodnicząca Rady Seniorów Pani Anna Bazan, złożyła

wszystkim życzenia noworoczne, a następnię zebrani uczcili minutą ciszy pamięó zmarłego
człortka Rady Pana ZygmuntaRysza.

Przewodnicząca przedstawiła dotychczasową dziŃalnośc Rady Seniorów. Wymieniła
spotkania jakie się odbyły oraz wnioski wysłane do Urzędu Miasta

Krosna załatwionę
pozytywnie i negatywnie. Ponadto prosi o uwzględnienie w pracy Komisji Zdrowia
zagadnteń, które Rada Seniorów przesłała,wniosków ze spółdzielni mieszkanio!\ych
doĘczących lokalizacji przystanków MKS, Karty Seniora i dofinansowania do miejskiej
biblioteki w celu zakupu książek dla osób starszych z problemami wzroku.

Pan Prezydent Bronisław Baran podziękował Radzie Seniora za dotychczasową
działa|ność,za podjęcie rozmowy ze wszystkimi grupami

i

organizacjami pracującymi na

rzecz osób starszych. Efektem tych działań jest fakt zaistnienia w przestrzeni medialnej.
Około 27%o mtęszkańców miasta to osoby 60+. WyjaśnlłZę opiekunki osób starszych
zatrudnionę przęz

PCK mają wliczone koszty przejazdu w wynagrodzenie (Rada Seniorów

wnioŚkowała o bezpłatne przejazdy). Likwidacja uległaKarta 3*, która będzie zastąpiona

KrośnieńskąKartą Mieszkańca. W przyszłośctbędą też większe ulgi. Przystanek MKS na

ulicy S. Staszica będzie miał wiatę. Ministerstwo Sportu ogłosiłoprojekt na realizację

otwartych stref rekreacji: strefa mała i strefa duża zawięrająca równięz plac zabaw. Miasto
zgłosiłokilka lokalizacji.
Pan Przewodniczący Rady Miasta Zbigntew Kubit zapewnił o dobrej woli współpracy

zRadą Seniorów i przesyłaniu zaptoszeńna zwoływane sesje i posiedzenia komisji.
Pani Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Julita Jaśkiewicz mówiła, że

w tej chwili nie ma technicznych możliwościstworzenia Krośnieńskiej Karty Mieszkańca
z oznaczęniem listerą,,S" dla osób

60+ o co wnioskowała Rada Seniorów. Chętnie uwzględni

wszelkie suge stie doty cząc e or ganlzacji kolej

ne

go

S ej

miki S enioralne

go.

Radna Miasta i członek Krośnieńskiej Rady Seniorów Pani Maria Moskal stwierdziła,

żę budZet

miasta

nie pozwala na

spełnienie wszystkich oczekiwań mieszkańców.

Równocześnie prosi, by rozmawiać zZarządem PSS i GS o lepszym zaopatrzeniu sklepów do
nichnależących. W tych sklepach najczęściej robią zakupy osoby starsze.

Pani Przewodnicząca Krośnieńskiej Rady Seniorów Anna Bazan przedstawiła plan
pracy Rady Seniorów na I półrocze 2018 roku, a kończąc zebtanie podziękowała wszystkim
uczęstniko m za przybycie i konstruktywne rozmowy.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokołowała : Irena Zajdel
rzewodniczący

Zalącznikiz
- Lista obecności

