KROSNIENSKA

RńŃpNtoRów

Krosno, 2I.II.2018 r.

Protokół nr 13 l 2018
z posiedzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów w dniu 21 listopada 2018 (w godz.

1200

-

14s0:1

w Centrum Wspierania OrganizacjiPozarządowych w Krośnieprzy ul. Grodzkiej 10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz zaproszeni goście
(lista obecności w załączeniu):

Tematem posiedzenia j est:

1. Omówienie wniosków zgłoszonych podczas III Sejmiku Senioralnego.
2. Kluby Seniora na Osiedlach i Dzielnicach.
3. Budzet Obywatelski.
4. Powołanie koordynatora zadań wynikających z ręalizacji przez Miasto
senioralnej

5.

Krosno polityki

- podjęcie uchwały.

Sprawy różne.

Prrybyłych na posiedzenie przywitała Przewodnicząca Anna Bazan i przedstawiła tematykę
spotkania. Program został przyjęty przez zebranych jednogłośnie(lista obecności w
załączeniu).

ad 1/ Wpłynęło37 kart z wnioskami zgłoszonymi na III Sejmiku Senioralnym - tematyka była

już wcześniejomawiana na naszych posiedzeniach dot. zdrowia dostępu do lekarzy
specjalistów, sprawa MKS, kultura kierowców, liczba kursów óraz połączenia między
osiędlami, sprawa rehabilitacji czas oczekiwania, temat karty seniora, więcej imprez
korzystanie z imprez

-

i

ceny za

wprowadzenie obniżenie wieku do korzystania zulg przysługującym

Seniorom. Porządek na przystankach

MKS,

zadaszenie, usuwanie bieżących napraw.

Oświetlenie ulic, uzllpełnianie na bieżąco pobgcza, ściezkirowerowe, brak sklepów w
niektórych dzielnicach, v,ryłączenie sygnałów dźwiękolyych na przejściu dla pieszych w
godzinach nocnych. Miejsca w mieściedo wypoczynku dla osób starszych siłownie,ławeczki,

kosze na śmiedi - uzupełnienie. W miesiącu grudniu ma być spotkanie zorganizowanę pTzęz

Naczelnika Wydzińu

z

Zarządami Dzielnic. Pismo wyszło do Rad Osiedli na zebrantach

sprawozdawczych dot. dziŃa|ności senioralnej na osiedlach.

ad 2l Kluby Seniora na Osiędlach

i

Dzielnicach to tęmat bardzo często podniesiony na

zębraniach. Informacja o tych problemach winny bardziej docierać do mieszkańców. Jest
propozycja pozyskania pomieszczenia w MOPR, które może posłużyćseniorom, zarządowi
osiedla itp.

o

problemach jakie zostały nam przekazanę zostarlą zebrane

Prezydentowi Miasta celem nadania biegu spraw
zo stała pr zyj ęta j e dno gł o śnie

ad 3l Budżet obywatelski

-

-

i

przekazarte do wiadomoŚci

poprzęz podjęcie Uchwały nr 1/18 która

.

są zadania dotyczące seniorów na terenie miasta z którymi należy

zapoznać się i zagłosować.

ad 4l Podjęto uchwałę rlt 2lI8 w sprawie powołania koordynatora zadań wynikających z
realizacji przęz Miasto Krosno polityki senioralnej . Zębrant przyjęli uchwałę jednomyślnie.
ad 5lPrzyjęto termin 12 grudnia br. SpotkantazPrezydentem Miasta na godz. 12,30 w CWOP.

Na tym protokół zakonczono i podpisano.

Załączniki:

W,"ą

1.

Lista obecności

2.
3.

Uchwała nr Il20I8
Uchwała nr 2l20I8

Przewodniczący
Krośqiens§iej Rady Seniorów

()

V il'Jiftp0Ą
nn'n, Bazan

