Protokół Nr 1/2015

z inauguracyjnej sesji Rady Seniorów Miasta Ruda Ś ląska, odbytej w dniu
14.05.2015 r. godz. 12:00 w gmachu Urz ędu Miasta Ruda Ś ląska, sala 213

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia.

Obrady pierwszej sesji Rady Seniorów Miasta Ruda Ś ląska I kadencji obejmuj ącej lata 2015 - 2019 otworzy ła
p. Gra żyna Dziedzic - Prezydent Miasta Ruda Ś ląska.
Prezydent Miasta Gra żyna Dziedzic powitał a wszystkich zgromadzonych na sali, a zw łaszcza Radnych Rady
Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz p. Cecyli ę Gł adysz - Wiceprzewodnicz ącą Rady Miasta Ruda Ś ląska
i p. Aleksandrę Kusiak - Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Ruda Śląska.
Następnie Pani Prezydent z łożyła gratulacje i życzenia radnym wybranym do Rady Seniorów Miasta Ruda
Ś ląska. Skład Rady Seniorów zosta ł odczytany przez p. C. G ładysz - Wiceprzewodnicz ącą Rady Miasta
i przedstawia si ę on następuj ąco:

1.

Helena Błąkała

2.

Franciszek Bukat

3.

Weronika Chruszczyk

4.

Weronika Copik

5.

Stefan Czerny

6.

Marian Duda

7.

Alfred Gilner

8.

Helmut Hilgner

9.

Jerzy Kalus

10.

Jan Koehler

11.

Jan Krawczyk

12.

Krystyna Niestrój

13.

Józef Osmenda

14.

Krystyna Pospieszczyk

15.

Henryka Skowro ńska - Wawok

16.

Walerian Sochor

17.

Bazyli Tyszkiewicz

18.

Stanisław Witała

19.

Maria Witek

20.

Hubert Żorawik

W dalszej częś ci tego punktu posiedzenia Prezydent Miasta - p. Gra żyna Dziedzic stwierdzi ła quorum,
informuj ąc, że na sali jest obecnych 20 radnych, a zatem sesja ma moc uchwa łodawczą.
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Pkt 2 Przyjecie porz ądku obrad.

Prezydent Miasta - p. Gra żyna Dziedzic przypomnia ła, ż e wraz z zaproszeniem na sesj ę przes łany zosta ł
radnym Rady Seniorów proponowany porz ądek obrad w nast ępuj ącym kszta łcie:

1.

Otwarcie posiedzenia - Prezydent Miasta Ruda Ś ląska (Usta obecno ści, stwierdzenie quorum).

2.

Przyj ęcie porządku obrad.

3.

Informacja Prezydenta Miasta na temat kampanii rekrutacyjnej.

4.

Wybór Przewodnicz ącego Rady Seniorów.

5.

Wybór dwóch Zastę pców Przewodnicz ącego Rady Seniorów.

6.

Przekazanie prowadzenia obrad Przewodnicz ącemu Rady Seniorów oraz Zast ępcom.

7.

Omówienie spraw organizacyjnych, ewentualny wybór sekretarza Rady Seniorów.

8.

Wystąpienia radnych Rady Seniorów w sprawie zamierze ń , zarys planu dzia łania
w najbliższym czasie oraz ca łej I-szej Kadencji obejmuj ącej lata 2015 - 2019.

9.

Wyznaczenie terminu kolejnej sesji Rady Seniorów Miasta Ruda Ś ląska.

10. Zamkni ęcie obrad.

Prezydent Miasta - p. Gra żyna Dziedzic zapyta ła, czy kto ś z radnych zgł asza uwagi do powyższego porządku
obrad.
W zwi ązku z brakiem uwag Pani Prezydent zarz ądziła gł osowanie nad przyj ęciem porządku obrad.

Głosował o - 20 radnych
Za przyj ęciem porządku obrad głosował o - 20 radnych
Przeciw - O
Wstrzyma ło si ę - O
Porządek obrad zosta ł przyj ęty.

Pkt 3 Informacja Prezydenta Miasta na temat kampanii rekrutacyjnej.

Pani Cecylia G ładysz - Wiceprzewodnicz ąca Rady Miasta, w imieniu Przewodnicz ącego Rady Miasta Ruda
Śląska - p. Kazimierza Myszura, z łożył a radnym Rady Seniorów gratulacje z okazji wyboru do sk ładu Rady.
Podkreślaj ąc zalety, jakie posiadaj ą osoby starsze tj. m ądrość życiowa i równowaga, wyrazi ła nadziej ę, że
Rada Seniorów swoj ą działalnością będzie wspomaga ć Radę Miasta Ruda Śląska w realizacji dzia łań
ukierunkowanych na seniorów żyj ących w naszym mie ście.

Nast ę pnie p. Andrzej Piotrowski - Naczelnik Kancelarii Rady Miasta, przedstawi ł informacj ę dot.
przeprowadzonej rekrutacji do Rady Seniorów Miasta Ruda Ś ląska:

„Zgodnie z zapisami uchwa ły Nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 paź dziernika 2014 r. w
sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska, zarządzeniem Nr SP.0050.2.45.2015 z dnia 30
stycznia 2015 r. Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłosiła nabór kandydatów na czł onków Rady Seniorów Miasta
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Ruda Śląska. Nabór prowadzony był w terminie od dnia 3 lutego 2015 r. do dnia 16 lutego 2015 r.
W tym czasie złożone zostały 53 zgł oszenia kandydatów na cz łonków Rady Seniorów. Wś ród kandydatów
znalazły się osoby popierane przez nast ępujące podmioty:
- PTTK o/ Ruda Śląska - 2 kandydatów,
- Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku - 5 kandydatów (1 wycofał zwoje zgłoszenie),
- Związek Górnośląski w Katowicach Kolo Terenowe Wirek, Bielszowice, Czarny Las - 1 kandydat,
- Związek Górnośląski w Katowicach Ko ło Terenowe Kochłowice - 1 kandydat,
- Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej im. B ł. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej - 1 kandydat,
- Towarzystwo Przyjaciół Rudy Śląskiej - 1 kandydat,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chor ągiew Śląska Hufiec Ruda Śląska - 1 kandydat,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarz ąd Oddział u Rejonowego - 4 kandydatów,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Kolo Nr 2 w Rudzie Śląskiej - 1 kandydat,
- Nasze Miasto Ruda Śląska - 1 kandydat,
- Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej „PRO ETHICA" - 1 kandydat,
- Związek Nauczycielstwa Polskiego o/ Ruda Śląska - 3 kandydatów,
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i M łodzieży Przystanek w Rudzie Śląskiej - 1 kandydat,
- Rudzkie Konto Pomocy - 2 kandydatów
- MK NSZZ „Solidarność " Huta „Pokój" S.A. - 2 kandydatów,
- Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew - 1 kandydat,
- DPS „Senior" - 2 kandydatów.
Ponadto 23 kandydatów zosta ło popartych przez grup ę co najmniej 25 mieszkań ców Rudy Śląskiej.
Spośród zgł oszonych kandydatów na czł onków Rady Seniorów Miasta Ruda

Śląska zarządzeniem

Nr SP.0050.2.157.2015 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru cz łonków
Rady Seniorów Miasta Ruda, wybranych został o 20 osób "

Pkt 4. Wybór Przewodnicz ącego Rady Seniorów

• Podj ęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Rady Seniorów Miasta Ruda śląska
Prezydent Miasta - p. G. Dziedzic - poprosi ła o zgł aszanie kandydatur na Przewodnicz ącego Rady Seniorów.
p. Marian Duda - zg łosił kandydaturę p. Jana Krawczyka.
p. Jan Krawczyk - wyrazi ł zgodę na kandydowanie.
p. Helena Błąkała - zgłosiła kandydaturę p. Józefa Osmendy.
p. Józef Osmenda - wyrazi ł zgodę na kandydowanie.
W zwi ązku z brakiem dalszych zg łoszeń Prezydent Miasta zarz ądziła głosowanie nad zamkni ęciem listy
kandydatów.

Głosował o - 20 radnych
za - 20 radnych
przeciw - 0
wstrzymało si ę -

W związku z powyższym lista kandydatów zosta ła zamkni ęta i przedstawia si ę następuj ąco: p. Jan
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Krawczyk, p. Józef Osmenda.
Po zaprezentowaniu si ę kandydatów p. G. Dziedzic - Prezydent Miasta, zarz ądziła głosowanie nad
poszczególnymi kandydaturami.

•

Głosowanie nad kandydatur ą p. Jana Krawczyka.
Głosowało - 18 radnych
za - 6 radnych
przeciw - O
wstrzymało się - 12 radnych.
2 radnych nie wzi ęto udzia łu w głosowaniu.

•

Głosowanie nad kandydaturą p. Józefa Osmendy.
Głosowało - 19 radnych
za - 14 radnych
przeciw - O
wstrzyma ło się - 5 radnych.
1 radny nie wzi ął udział u w głosowaniu.

Biorąc pod uwag ę wynik gł osowania Prezydent Miasta - p. G. Dziedzic poinformowa ła, że Przewodnicz ącym
Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska zosta ł wybrany p. Józef Osmenda.
Po odczytaniu i podpisaniu uchwał y w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska,
Pani Prezydent przekaza ła prowadzenie obrad p. Józefowi Osmendzie.

Pkt 5 Wybór dwóch Zast ępców Przewodniczacego Rady Seniorów.

•

Podj ęcie uchwał w sprawie wyboru Zast ępców Przewodnicz ącego Rady Seniorów Miasta Ruda
Śląska.

Przewodnicz ący Rady Seniorów Miasta Ruda Ś l ąska - p. J. Osmenda poprosi ł o zgłaszanie kandydatur na
Zastępców Przewodnicz ącego Rady Seniorów.
p. Helena B łąkała - zgłosiła kandydaturę p. Jana Krawczyka.
p. Jan Krawczyk - wyrazi ł zgod ę na kandydowanie.
p. Krystyna Pospieszczyk - zg łosiła kandydatur ę p. Stanisława Wita ły.
p. Stanisław Witała - wyrazi ł zgodę na kandydowanie.
p. Józef Osmenda - zg łosił kandydaturę p. Heleny Błąkały.
p. Helena B łąkała - nie wyrazi ła zgody na kandydowanie.
p. Helena B łąkała - zgtosita kandydatur ę p. Krystyny Niestrój.
p. Krystyna Niestrój - wyrazi ła zgod ę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zg łoszeń Przewodniczący Rady Seniorów zarz ądził głosowanie nad
zamknięciem listy kandydatów.

4

•

Głosował o - 20 radnych
za - 19 radnych
przeciw - O
wstrzymało si ę - 1 radnych.
ąco: p. Jan
W związku z powyższym lista kandydatów zosta ła zamkni ę ta i przedstawia si ę następuj
Krawczyk, p. Stanis ław Witał a, p. Krystyna Niestrój.
Przewodniczący Rady Seniorów zarz ądził gł osowanie nad poszczególnymi kandydaturami.

•

Gł osowanie nad kandydatur ą p. Krystyny Niestrój.
Głosowało - 20 radnych
za - 16 radnych
przeciw - O
wstrzyma ło si ę - 4 radnych.

•

Gł osowanie nad kandydatur ą p. Jana Krawczyka.
Gtosowato - 16 radnych
za - 14 radnych
przeciw - O
wstrzyma ło się - 2 radnych.
4 radnych nie wzi ęto udziału w głosowaniu.

•

Gł osowanie nad kandydatur ą p. Stanisława Witały.
Głosował o - 18 radnych
za - 1 radnych
przeciw - O
wstrzymało si ę - 17 radnych.
2 radnych nie wzi ęto udział u w gł osowaniu.

ępcami
Opieraj ąc si ę na wynikach g ł osowania Przewodnicz ący Rady Seniorów poinformowa ł , że Zast
Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska zostali: p. Jan Krawczyk, p. Krystyna Niestrój.
Zastę pcy Przewodniczącego zaj ę li miejsca za stolem prezydialnym.

Pkt 7 Omówienie spraw organizacyjnych, ewentualny wybór sekretarza Rady Seniorów.
Przewodniczący Rady Seniorów zaproponowa ł wybór Sekretarza Rady Seniorów, którego zadaniem by łoby
sporządzanie protoko łów z posiedze ń Rady.
Przewodniczący zaproponował kandydaturę p. Bazylego Tyszkiewicza. Poniewa ż Pan Bazyli Tyszkiewicz
nie wyrazi ł zgody na kandydowanie, zg łoszona został a kandydatura p. Henryki Skowro ńskiej - Wawok.
Pani Henryka Skowro ńska - Wawok wyrazi ła zgodę na kandydowanie.
W zwi ązku z brakiem innych zg łoszeń Przewodnicz ący Rady Seniorów zarz ądził glosowanie nad wyborem
p. Henryki Skowro ń skiej - Wawok na Sekretarza Rady Seniorów Miasta Ruda Ś ląska.
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• Głosował o 20 radnych
za - 20 radnych
przeciw - O
wstrzyma ło się - O radnych.

Pani Henryka Skowro ńska - Wawok zosta ł a wybrana na sekretarza Rady Seniorów Miasta Ruda Ś ląska.
Pkt 8 Wystapienia radnych Rady Seniorów w sprawie zamierze ń , zarys planu działania w najbli ższym
czasie oraz całej I-szef kadencii obejmuj ą cej lata 2015 - 2019.

p. Józef Osmenda - zwróci ł uwagę, ż e wybrani radni Rady Seniorów 1 - szej kadencji s ą niejako pionierami
w kwestii wypracowania zasad i post ępowań dla swoich nast ępców.
p. Krystyna Niestrój - podzieli ła si ę informacjami uzyskanymi podczas konferencji i spotka ń , w których
uczestniczył a, na temat dzia łalnoś ci Rad Seniorów. Podkre ś laj ąc, ż e rudzka Rada Seniorów ma pe ł nić
rot ę
doradczą, opiniodawczą i inicjatywn ą, zach ęcił a zebranych do zastanowienia si ę , czym chcieliby si ę
zajmować jako radni.
p. Alfred Gilner - zapyta ł o możliwość skł adania przez radnych interpelacji.
p. Jan Krawczyk - zauwa żył , ż e obecny Statut Rady Seniorów nie daje radnym takiego prawa. Ponadto
zasugerowa ł , aby wzorem Pos ł ów i Radnych Sejmiku Województwa Ś ląskiego, przedstawiciel Rady
Seniorów informowa ł Radę Miasta o dzia ł aniach Rady Seniorów podczas sesji Rady Miasta w punkcie
porządku obrad „Informacja nt. aktualnych prac Sejmu RP oraz Sejmiku Województwa Ś ląskiego". Pan
J.Krawczyk zaproponowa ł , ż eby Prezydium Rady Seniorów spotka ło si ę w tej sprawie z Przewodnicz ącym
Rady Miasta.
p Józef Osmenda - zapewni ł , że wyst ąpi o opini ę prawn ą w kwestii mo żliwości skł adania interpelacji przez
radnych Rady Seniorów. Nast ępnie podzieli ł się informacjami na temat dzia łalnoś ci Rady Seniorów
Miasta Krakowa i zaproponowa ł , aby radni zastanowili si ę nad możliwością powoł ania w ramach Rady
Seniorów komisji tematycznych.

Pkt 9 Wyznaczenie terminu kolejnej sesji Rady Seniorów Miasta Ruda Slaska.

Termin kolejnej sesji Rady Seniorów wyznaczony zosta ł na dzie ń 10.09.2015 r. na godz. 11:00.
Pkt 10 Zamkni ę cie obrad.

Przewodnicz ący Rady Seniorów zamkn ął inauguracyjn ą sesj ę Rady Seniorów Miasta Ruda Ś ląska.
Na tym protokó ł zakończono.

Protokołowała
Marzena Krzyszczuk

ni—

oVf

Józef Osmenda

(i,jV

Przewodnicz ący
Rady Senioró

sta Ruda Śląska

6

