Protokół Nr 2/2015
z II sesji Rady Seniorów miasta Ruda Śląska
w dniu 10 września 2015r
w sali 213 Urzędu Miasta
Ruda Śląska
Punkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Obrady otworzył Przewodniczący Rady Seniorów Józef Osmenda witaj ąc wszystkich
zgromadzonych na sali. Nast ępnie zarządził uczczenie minutą ciszy zmarł ego w czerwcu br.
Śp. Waleriana Sochora, cz łonka Rady Seniorów oraz poinformował o uzupełnieniu składu Rady
Seniorów o osobę pani Gizeli Musioł.
Poinformował również o usprawiedliwionej nieobecno ś ci radnych p...Jana Koehlera i p.Helmuta
Hilgnera. Tym samym na sali obecnych było 18 osób, które podpisały listę obecności.
Pan Józef Osmenda stwierdzi ł na sali quorum a zatem Rada seniorów mo że podejmować uchwały.
Przewodnicz ący Józef Osmenda poinformował także, że zgodnie z zapisami Statutu w przypadku
trzy krotnej nieusprawiedliwionej nieobecno ści na posiedzeniu, cz łonek może być odwołany z
Rady Seniorów.

Punkt 2. Przyj ęcie porządku obrad.
Przewodnicz ący przypomniał, ż e wraz z zaproszeniami na sesj ę przesłany został radnym Rady
Seniorów porządek obrad w następującym kształcie:
1.0twarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.Przyj ęcie porządku obrad.
3 .Informacja na temat szkolenia dla cz ł onków Rady Seniorów odbytego w Brennej w dniach
21-24 lipca br w ramach projektu „Dzia łaj rozsądnie i skutecznie„
4.Dyskusja na temat powo łania Zespołów Tematycznych Rady Seniorów miasta Ruda Śląska i
podjęcia uchwał:
4.1
w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia
4.2
w sprawie powołania Zespołu ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
4.3
w sprawie powołania Zespoł u ds. Aktywizacji osób starszych i wspó łpracy z podmiotami
działaj ącymi na rzecz seniorów
5.Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta Ruda Śląska w kwestii
podj ęcia działań związanych z docelowym uchwaleniem zasad wprowadzania i
funkcjonowania Rudzkiej Karty Seniora.
5.2
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta dotycz ącego uj ęcia w Budżecie Miasta środków
finansowych na działalność Rady Seniorów w 2016r roku
6.Wolne głosy i wystąpienia.
7.Sprawy organizacyjne
7.1 ustalenie programu dy żurów od 5 paź dziernika 2015.-5 grudnia 2016r
7.2 ustalenie terminu kolejnej Sesji Rady Seniorów
7.3 ustalenie składów osobowych powołanych Zespołów Tematycznych i wybory
przewodniczących Zespołów.
8. Zatwierdzenie protoko łu z dnia 14 maja 2015r.
9.Zakończenie sesji.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do porządku obrad a w związku z ich brakiem zarz ądził
gł osowanie nad jego przyj ęciem.
głosowało18
Porządek obrad został przyj ęty jednomy ślnie. Za przyj ęciem porządku obrad
radnych ,przeciw:0 wstrzyma ło się :O .
Punkt 3.
Informacja na temat szkolenia cz łonków Rady Seniorów odbytego w Brennej w
dniach 21-24 lipca br w ramach projektu „Dzia łaj rozsądnie i skutecznie".
Pan Jan Krawczyk przedstawi ł obszerną informacj ę o odbytych warsztatach.
Naszą Radę Seniorów reprezentowa ła p.Henryka Skowro ń ska-Wawok i p. Jan Krawczyk
W warsztatach tych uczestniczy ł o ok 30 przedstawicieli, najcz ęściej czł onków Rad Seniorów
z całego województwa Śląskiego. Celem działań zaproponowanych przez Stowarzyszenie „Most"
jest zwiększenie realnego udzia łu seniorów w życiu społ ecznym i publicznym wspólnot
samorządowych w województwie śląskim, a w szczególno ści ich wpływu na kształtowanie
lokalnych polityk publicznych.
Punkt 4
Dyskusja na temat powołania Zespoł ów Tematycznych Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska
i podj ęcia uchwał :
,w sprawie powo ł ania zespolu ds .Profilaktyki i Promocji Zdrowia
4.1
w sprawie powo łania zespoł u ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
4.2
w sprawie powołania zespolu ds. Aktywizacji osób starszych i wspólpracy z
4.3
podmiotami działaj ącymi na rzecz seniorów.
Przewodniczący RS p.Józef Osmenda poinformowa ł, że w oparciu o analizę problemów w
ś rodowisku rudzkich seniorów oraz w oparciu o uzyskane informacje i materia ły z odbytych
warsztatów oraz z internetu Prezydium Rady Seniorów proponuje radnym powo łanie takich
właśnie Zespołów Problemowych ale jeż eli będą inne propozycje z sali to jak najbardziej zostan ą
one omówione i przedyskutowane.
Do pełnienia funkcji gł ównego koordynatora do pracy z tymi Zespo łami przewodnicz ący
upoważnił swoj ą zastępczynię panią Krystynę Niestrój informuj ąc również, że to ona przygotowała
kompendium informacyjne nt. Rady Seniorów oraz szereg innych materia łów i propozycji w
kwestii powołania Zespołów Problemowych.. W związku z powyższym poprosił j ą o zabranie głosu
celem przybli żenia oraz wyjaśnienia zebranym podstawowych zasad wg jakich b ędą powołane
Zespoły w przyszłości pracować. Z-ca Przewodnicz ącego Rady Seniorów p.Krystyna Niestrój
omówiła kwestie związane działalności ą w/w zespołów w podsumowaniu wyjaśniaj ąc, że ich
celem jest okreś lenie problemów rudzkich seniorów na ró żnych płaszczyznach życiowych i w
oparciu o wypracowane stanowisko sformu ł owanie odpowiednich wniosków czy postulatów w tej
materii by potem skierować je do stosownych organów samorz ądu terytorialnego.
Z sali nie zgłoszono ż adnych uwag i p.Krystyna Niestrój poinformowa ła, że radni mogą wpisywać
się na listy do w/w Zespołów przy założeniu, że minimum każdy radny jest w jednym Zespole.
Jeżeli ktoś chce pracować w dwóch czy trzech Zespo łach to nie ma przeciwwskazań.
Podj ęto 3 uchwały w sprawie powo łania zaproponowanych Zespo łów:
w sprawie powo łania Zespołu ds Profilaktyki i Promocji Zdrowia; glosowa ło 18 osób,
•
za: 18 , przeciw: O, wstrzyma ło się: O
w sprawie powo łania Zespołu ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji; glosowa ło 18
•
osób, za: 18, przeciw: 0 , wstrzyma ło się: 0

•
w sprawie powo łania Zespo łu ds.Aktywizacji osób starszych i wspó łpracy z
podmiotami działaj ącymi na rzecz seniorów; głosowało 18 osób, za: 18, przeciw: O
wstrzymało się: O
Punkt 5
Podj ęcie uchwał:
5.1 W sprawie wyst ą pienia do Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta Ruda Śląska w kwestii
podj ęcia działań związanych z docelowym uchwaleniem zasad wprowadzania i
funkcjonowania Rudzkiej Karty Seniora
Przewodnicz ący Józef Osmenda odczyta ł e-mail skierowany do Prezydenta Miasta w sprawie
wprowadzenia w mieś cie Rudzkiej Karty Seniora (osoba pisz ąca nie podała swoich danych
osobowych). Drogą elektroniczną wystosowana została odpowiedź, że tematyka związana z Rudzk ą
Karta Seniora b ę dzie przedmiotem obrad na sesji Rady Seniorów w dniu 10.09. 2015r
Wywiązała się wś ród radnych dyskusja na ten temat:
p Helena B łąkała proponowała przyznać Kartę Seniora osobom 65+
p.Weronika Chruszczyk proponowa ła nie łączyć faktu przydziału karty z faktem otrzymywania
emerytury ale także proponowała aby otrzymywały ją osoby 65+
p.Krystyna Po śpieszczyk wnioskowała o przydział kart dla osób 60+
p.Marian Duda proponowa ł ustalić definicj ę określenia „senior" i wnioskował 60+
p.Stanisław Witała i p.Józef Osmenda wnioskowali 60+
p.Krystyna Niestrój proponowa ła żeby zwróci ć szczególną uwagę na to co będzie obj ęte kartą
seniora i jakie podmioty będą to realizować.
p.Jan Krawczyk podkre ślił, że bardzo ważne bę dzie ustalenie jakie podmioty b ędą respektować
Rudzką Kartę Seniora.
Przeprowadzono g ł osowanie nad ustaleniem wieku 60+ dla posiadaczy Karty Seniora .
Za przyj ęciem wieku 60+ głosowało 16 osób przeciw: O wstrzymało się : 2
Uchwała została przyj ęta: za przyj ęciem głosował o 18 osób, przeciw: O, wstrzyma ło się: O
5.2
W sprawie wniosku do Prezydenta Miasta dotycz ącego uj ęcia w Budżecie Miasta
środków finansowych na działalność Rady Seniorów w 2016 roku.
Przewodnicz ący Józef Osmenda przedstawi ł, że po analizie potrzeb zwi ązanych z
funkcjonowaniem Rady Seniorów wyliczona zosta ła kwota 8000zł na działalność Rady Seniorów
w roku 2016.
Przedstawił zebranym roboczą rozpiskę tej kwoty na takie cele jak udzia ł radnych w szkoleniach i
seminariach ,wspó łpraca i kontakty z innymi Radami Seniorów, wydanie materia łów promocyjnych
oraz zakup niezb ędnych materiałów biurowych. Poinformowa ł, że wstępnie rozmawiał już na ten
temat z panią Prezydent i pani ą Skarbnik Miasta ale otrzymał odpowiedź ,że aktualnie nie ma
możliwoś ci prawnych przyznania Radzie Seniorów wnioskowanej kwoty.

P.Weronika Chruszczyk zasugerowała żeby wskazać Skarbnikowi Miasta źródło finansowania
Rady Seniorów np. z diet radnych Rady Miasta którzy maj ą nieobecnoś ci na posiedzeniach Rady
Miasta czy Komisjach.
P.Jerzy Kalus zabrał głos na temat mechanizmu podejmowania decyzji w sprawach
finansowych dotycz ących Rad Seniorów w innych miastach.
Przeprowadzono glosowanie:
za wnioskiem uj ęcia w Budż ecie Miasta na 2016r kwoty 8000 z ł na działalność Rady Seniorów
glosował o 18 osób, przeciw: O, wstrzymalo si ę: O

Punkt 6
Wolne glosy i wyst ąpienia.
Jozef Osmenda odczytał notatkę z Posiedzenia Prezydium Rady Seniorów z dnia 31 sierpnia
br. Gdzie w jednym z punktów czł onkowie Prezydium omówili sprawi ę ewentualnych
obchodów Dnia Seniora w 2015 r w Rudzie Śląskiej oraz poinformowa ł o prowadzeniu
rozmów z MCK na temat zorganizowania ewentualnej uroczysto ści z tej okazji.
Krystyna Pospieszczyk w ramach propozycji na Dzie ń Seniora zaproponowała zapoznanie
się z tekstem „Hymnu Seniora" wzgl ędnie ś piewanie na Rynku Miasta pie śni
patriotycznych.
Zgłoszono postulaty mieszkań ców starej częś ci dzielnicy Bykowina: brak punktu
pocztowego bankomatu, problemy z lini ą autobusową nr 121, mała liczba ławek w mieścieszczególnie w okolicach hipermarketów.
Pytano o ewentualne mo żliwości rewitalizacji O środka „Zdebel"
Alfred Gilner poinformował o rozmowach prowadzonych w dzielnicy Halemba 1
i Halemba2 w sprawie ewentualnych lokali dla Rady Seniorów celem prowadzenia dy żurów
dla mieszkańców .Poinformował, że w tej sprawie kontaktowa ł się już z Spółdzielnią
Mieszkaniową „Nasz Dom".
Jerzy Kalus również stwierdził, że radni rady Seniorów mogą pełnić dodatkowe dyżury w
tych samych pomieszczeniach w których maj ą dyż ury radni rady Miasta.
Józef Osmenda poinformowa ł o rozmowach ze Stowarzyszeniem Bona Fides które zwróci ło
się do Rady Seniorów w sprawie badań ankietowych prowadzonych w śród seniorów.
Krystyna Niestrój podnios ła problem utrudnionego przep ływu informacji i komunikacji
pomiędzy członkami Rady Seniorów oraz rudzkimi seniorami z powodu braku oddzielnego
pomieszczenia dla Rady Seniorów
Marian Duda podniósł problem szukania ewentualnych sponsorów dla Rady Seniorów.
Józef Osmenda zwróci ł uwagę, że Rada Seniorów nie posiada w łasnego konta bankowego.
Dlatego też ewentualni przyszli sponsorzy dokonuj ąc wpłat na konto UM musieli
by wskazać , że jest to darowizna na rzecz Rady Seniorów.
Marian Duda przedstawił propozycj ę spotkania integracyjnego cz łonków Rady Seniorów

(każdy na
własny koszt) np. w lokalu „Dama Pik"w dniu 26.11.2015 o godzinie 17-tej.
Pan M. Duda zrobi rozeznanie i poinformuje o tym cz łonków Rady Seniorów .
Za imprezą integracyjną głosował o 17 osób, 1-a osoba wstrzyma ła się od głosu.
Pan Hubert Żorawik wniósł o ustanowienie dla Rady Seniorów w budynku Urz ędu
Miasta odrę bnego i odpowiednio oznakowanego pomieszczenia oraz zwi ększenie ilości
dyżurów z powodu duż ego zainteresowania mieszkańców.
Józef Osmenda poinformował, że w kwestii skł adania interpelacji przez radnych Rady
Seniorów wystąpił z pisemnym zapytaniem do Prezydenta Miasta i otrzyma ł odpowiedź ,że
radni Rady Seniorów mogą się zwracać się z interpelacjami wyłącznie za po średnictwem
radnych Rady Miasta
Punkt 7.Sprawy Organizacyjne.
7.1
Józef Osmenda odczytał harmonogram dy żurów od 5.10.2015 do 5.12.2016r
7.2
Ustalono termin kolejnej Sesji Rady Seniorów na 14.12.2015 godz.l0-ta
7.3
Ustalono skł ady osobowe powo łanych Zespoł ów Tematycznych i wybrano nast ępujących
przewodniczących Zespołów:
Jerzy Kalus -przewodnicz ący Zespoł u ds. Edukacji, Kultury ,Sportu i Rekreacji.
Za wyborem przewodniczącego głosował o 17 osób 1-a osoba wstrzyma ła się.
Gizela Musioł-przewodnicz ąca Zespołu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia.
Za wyborem głosował o 18 osób,.
Bazyli Tyszkiewicz -przewodnicz ący Zespołu ds.Aktywizacji Osób Starszych i Wspó łpracyz
osobami działającymi na Rzecz Seniorów.
Za wyborem głosował o 17 osób 1-a osoba si ę wstrzymała .
Punkt 8. Zatwierdzenie protoko łu z dnia 14.05.2015r
Zatwierdzono protokó ł jednogłośnie z tym, że przyj ęto korektę do punktu 5 protokołu
o treści: Krystyna Pospieszczyk zg łosiła kandydaturę Stanisława Witały na zastępcę
Przewodnicz ącego Rady Seniorów.
Punkt 9. Zamknięcie obrad.
Przewodnicz ący Rady Seniorów zamkn ął Sesję Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska.
Na tym protokó ł zakończono.

Protokołowała
Henryka Skowro7ńs Wawok
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