Protokół nr

l 2018

1,4

z posiedzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów w dniu 17 grudnia 2018 (w godz. 120l

-

14o01

w Centrum Wspierania OrganizacjiPozarządowych w Krośnieprzy ul. Grodzkiej 10.
W dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie Centrum Wspierania OrganizacjtPozarządov\ych odbyło
się posiedzenie Krośnieńskiej Rady Seniorów.

Tematem wiodącym były wnioski sformułowane na III Krośnieńskim Sejmiku oraz zgłoszone

przęz Seniorów zadania do realizacji na terenie działania Dzielnic i Osiedli nalzęcz osób 60+.
Lista obęcności z posiedzenia Rady stanowi załączntk do protokołu nr

Przewodnicząca Rady Anna Bazan rozpoczęŁa posiedzenie

i

1.

przywitała zgromadzonych,

zaproponowałatęmat posiedzenia jak w zaproszeniu (załączntkrr 2 do protokołu).

Przęwodnicząca wręczyła akt powołania Pani Zofii Grzybała w miejsce dotychczasowej P.

Marii Wik - przedstawicielaprezydenta Miasta

-

Tezygnowała na własna prośbę.

Przewodnicząca zwraca się do zebranych o pomoc w realizacji zadaniajakie sformułowali
seniorzy 60+.
Osiedle MarkiewiczaPan Wiesław Sanocki zwracauwagę na pilną potrzebę postawienia ławek

oraz toalęt. CzęśćOsiedla została uzupełniona ławeczkamt,Iecz już zauważono dewastacje
przęz grupę nastolatków.

PanKrzysztof Babinetz przedstawia problemy osiedle Południe, o stanie ulicy ks. Szpetnara,
która wymaga generalnego remontu, o budynku ZSKU który będzie remońtowany w tym roku.
Zr e alizow ane są ławe c zki na

ulicach Łukas iew icza,

P

użaka, C zaj kowski e go.

Oddanie do uzytku siłowni zewnętrznej, wspólnie z Krośnieńską Spółdzielnia Mieszkaniową
to plany na ten 2019 r.

Do r,eaIizacji dla potrzeb Dzielnicy pilnym jest uruchomienie Dziennego Domu pobytu dla
Seniorów miał być na M. Pika, lecz zostaŁ ptzęznaczony na żłobęk.Nalezy w dalszym ciągu
szukać miejsca, aby len dom powstał.

Uruchomienie telefonu pomocniczego Urzędu Ą4iasta zwłaszcza po godzinie 16-tej. Straz
miejska nie spełnia zadań do jakich zostaŁapowołana.
Koszty. remontów ulic, zwiększenie środków dla Osiedli na te cele. Aktywnośćmłodzieży

znikoma.
Sprawa pomocy interwencji Policji przęz nr 172 systemu powiadamiania w pełni niesprawrry.

Problemem jest sprawa rozkładu jazdy

MKS

połączenta z ogródkami działkowymt gdzie

przebywają osoby starsze- działkowcy.

Ważna rolę maja spełnić Przychodnie Zdrowia na osiedlach, obsada lekarska, punkty opieki
zdrowotnej.
Turaszówka

- Klub Aktywnego Mieszkańcaw

zasadzie podobne problemy jak na pozostałych

osiedlach,

Problemy Osiedli peryferyjnych podobne do pozostałych.

Ziołolęcznictwo, zdrowe leczenie to tematy

o których

należy mówić na spotkaniach z

seniorami.
Częka nas duża podwyżka zawllwóz śmieciosób starszych musimy postarać się o ulgi,

W

spawach różnych poruszono sprawę uzupełnienia składu osobowego Rady Seniorów.

Przewodnicząca zwraca

się o podjęcie

uchwały, która skierujemy do Prezydenta Miasta o

załatwtęntę powyższej - zmiany Statutu Rady.

Rad Miasta wytypowałaPana ZdzisławaDudycza i Przedstawiciela Prezydenta Panią Zoftę
Grzybała.

Przewodnicząca zwrociła się do członków Krośnieńskiej Rady Seniorów
sprawy uzupełnienia Statutu Rady

o

rozpatrzenla

z uwagi na zaistniałą sytuacje wygaśnięciamandatu

2

członków i zastąpienia ich innymi, Odczytńa projekt uchwała w Ww sprawie.
Poddano pod głosowanie uchwałę która zostałaprzyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
i Racly Seniorów

sekretarz

Mzan
Na tym protokół zakonczono i podpisano.

Załączniki:

1. Wnioski

ż. Lista
3.

złożonę 10.10.2018 na III Sejmiku Senioralnym

obecności

Uchwała nr 3l20I8

