Protokół z posiedzenia VI sesji Rady Seniorów
Miasta Ruda Ś ląska w dniu 19 wrześ nia 2016 r.

Po otwarciu sesji, a przed przyj ęciem porządku obrad przewodnicz ący
RS Józef Osmenda nawi ązał do przykrego faktu, że w dniu 30 lipca br.
pożegnali ś my naszego kolegę , radnego seniora Alfreda Gilnera, który nagle
odszed ł na wieczny odpoczynek. Przewodnicz ący poprosi ł zebranych
o powstanie i uczczenie minut ą ciszy jego pami ęci.

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przewodnicz ący Rady Seniorów Józef Osmenda przywita ł
członków Rady Seniorów oraz zaproszonych go ści w osobach:
Jerzego Szczerbi ńskiego, Mirosławy Gamba, Andrzeja Trzci ńskiego,
Katarzyny Furmaniuk.
Wiceprzewodnicz ący RS, radny Jan Krawczyk zg łosił , że na 19 radnych
obecnych na sesji jest 16 radnych, a wi ęc jest quorum zdolne
do podejmowania decyzji.
Przewodnicz ący RS poinformował , że radni Jan Kohler i Stanis ław
Witała złożyli usprawiedliwienia, a radna Krystyna Niestrój spó źni si ę
na obrady.

Punkt 2. Przyj ęcie porządku obrad.
Przewodnicz ący zapytał , czy są uwagi do porządku obrad, który
radni Rady Seniorów otrzymali w przepisowym terminie:
1.0twarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.Przyj ęcie porządku obrad.
3. Informacja na temat dalszej realizacji Rudzkiej Karty Seniora.
4.Omówienie tematyki zwi ązanej z Rudzk ą Jesieni ą Kulturaln ą oraz Rudzkim

Dniem Seniora.
5.Przedstawienie problematyki zwi ązanej z projektem pt. Bezpieczny Senior:
a) informacja z posiedzenia Zespo łu w Komendzie Miejskiej Policji
z dnia 3 sierpnia br.
b) informacja o przedsi ęwzięciu „Dzwoni ę i jadę ".
6. Wolne głosy i wystąpienia, dyskusja.
7. Zatwierdzenie protoko łu z dnia 19 czerwca 2016 r.
8. Sprawy organizacyjne:
8.1 informacja na temat prezentacji Rady Seniorów na Rudzkim
Jarmarku Pozarz ądowym.
8.2 ustalenie terminu kolejnej Sesji Rady Seniorów.
9. Zako ńczenie sesji.

W zwi ązku z brakiem uwag zarz ądził głosowanie. Za przyj ęciem porz ądku
obrad głosowało jednogłośnie 16 radnych.

Punkt 3. Informacja na temat dalszej realizacji Rudzkiej Karty Seniora.
Naczelnik Wydzia łu Zdrowia p. Mirosława Gamba poinformowa ła, że
do tej pory kart ę odebrało już 1596 osób. Od miesi ąca czerwca uda ło
się pozyskać 67 partnerów do świadczenia us ług w ramach tej Karty,
u których seniorzy mog ą korzystać ze zniżek.
Jerzy Kalus zabra ł gł os w sprawie Rudzkiej Karty Seniora proponuj ąc,
aby np. nazwy firm partnerów karty wydrukowa ć i załączyć do
Wiadomoś ci Rudzkich, a ponadto rozpropagowa ć ideę karty oraz
partnerów którzy zg łosili si ę do współ pracy.
Józef Osmenda stwierdzi ł , że obecny stan rzeczy jest to niew ątpliwy
sukces Rady Seniorów i że razem z miastem b ędziemy nadal nad tym
pracowa ć .

Punkt 4.Omówienie tematyki zwi ązanej z Rudzką Jesieni ą Kulturaln ą
oraz Rudzkim Dniem Seniora.
Naczelnik Wydzia łu Kultury Andrzej Trzci ński poinformowa ł
o przygotowaniach do Rudzkiej Jesieni Kulturalnej, w ramach której
odbędzie się impreza dedykowana rudzkim seniorom.
W dniu 20.11.2016 o godzinie 16-tej w Hali MOSiR wyst ąpi ą znane
zespoły i znani artyści między innymi Damian Holecki, Bernadeta
Kowalska, Duet Karo czy Arkadia Band.
Dyrektor MCK pani K. Furmaniuk poinformowa ła o licznych Imprezach,
które odb ęd ą si ę w MCK w ramach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej
i gorąco zach ęcała seniorów do uczestnictwa w ró żnorodnym
repertuarze.
Radna Krystyna Pospieszczyk zaproponowa ła, aby Rudzki Dzie ń Seniora,
który zaplanowano na 20 listopada br. zacz ąć od zaśpiewania Hymnu
Seniora, który to tekst zosta ł wcześniej rozdany radnym seniorom.

Punkt 5. Przedstawienie problematyki zwi ązanej z projektem
pt. „Bezpieczny Senior"
a)informacja z posiedzenia Zespo łu w Komendzie Miejskiej Policji
z dnia 3 sierpnia br.
Pani Gizela Musioł przedstawi ła informacj ę o projekcie „Bezpieczny
Senior". Poinformowała także o działaniach fundacji „Aktywni My"
która podejmuje dzia łania maj ące na celu przeciwdzia łaniu
wykluczania osób starszych i samotnych. Cele projektu
„Bezpieczny Senior" b ędą realizowane przez dyskusje i spotkania w
dzielnicach

naszego

miasta.

Miejscem

spotka ń

będą

najprawdopodobniej sale gimnastyczne w szko łach na terenie miasta.
b) Informacja o przedsi ęwzięciu „Dzwoni ę i jadę "
Założeniem tego projektu jest przewóz minibusami osób powy żej 60
lat mieszkaj ących na terenie naszego miasta w tym tak że osób na

wózkach inwalidzkich np. do przychodni, szpitala, kina czy na zakupy,
basen itp.
Od miesi ąca lipca br. ponad 500 osób skorzysta ło z tych usł ug w tym
mieszka ńcy domów spokojnej staro ści.
Szczegóły projektu s ą jeszcze w fazie dyskusji i ustale ń .
Zabrano także głos w sprawie przej ścia na ulicy Tunkla, które zdaniem
seniorów jest ma ło bezpieczne.

Punkt 6. Wolne głosy i wystąpienia , dyskusja.
Pan Jerzy Szczerbi ński przekaza ł informacj ę o współpracy Urzędu
Miasta z organizacjami pozarz ądowymi. Zespól Inicjatywny ju ż
spotkał się z organizacjami pozarz ądowymi. W dyskusji zwrócono
uwagę , że należy dopracowa ć zasady aktywizacji osób starszych.
Niepokoj ąca jest informacja, że zostan ą zmniejszone dotacje dla
organizacji pracuj ących na rzecz rudzkich seniorów.
Stwierdzono, że seniorzy i organizacje pozarz ądowe powinny mieć
wi ększy udzia ł w dyskusji i ustaleniach dotycz ących ludzi starszych,
Jako przykład podano zniszczenia budynków w wyniku szkód
górniczych i przewlekłych procedur dochodzenia odszkodowa ń z
którymi starsi mieszka ńcy miasta maj ą niejednokrotnie do czynienia.
W odpowiedzi Pan Szczerbi ński zabrał głos i poinformowa ł , że do
ko ńca lipca organizacje pozarz ądowe zgłaszały swoje propozycje,
które były analizowane w miesi ącu sierpniu, a następnie w miesi ącu
wrześniu wszystkie organizacje były zaproszone na dyskusj ę .
Stwierdzi ł , że opracowany program jest obszerny w istotny sposób
ujmuj ący wątek senioralny. Chodzi o maksymalne zagospodarowanie
środków finansowych zarówno dla dzieci, m łodzieży jak i seniorów.
Sesja bud żetowa Rady Miasta musi odby ć się do ko ńca br.
Jerzy Kalus zabra ł głos w sprawie szkód górniczych.
Stwierdzi ł , że na terenie naszego miasta by ło kiedyś 8 kopalń .

Teren zatem jest wyeksploatowany przez pok łady węgla, co rodzi
poważ ne konsekwencje dla mieszka ńców borykaj ących si ę ze
szkodami górniczymi. Proponowa ł np. podj ę cie dyskusji z fachowcami
o aktualnej sytuacji w kwestii szkód górniczych.
Hubert Żurawik stwierdzi ł , że organizacja koncertu Orkiestr D ętych
w parku w kontekś cie zaproszonych osób np. z Rady Seniorów
wymaga w przyszłoś ci pewnego dopracowania.
Józef Osmenda stwierdzi ł , że w sprawie szkód górniczych Prezydium
Rady Seniorów zwróci si ę o wydelegowanie na kolejn ą sesj ę osoby
zajmuj ącej si ę w UM tą problematyką.

Wiceprzewodnicz ący Jan Krawczyk poinformowa ł , że jest naszym
delegatem do reprezentowania Nas w II kadencji Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów. Sprawy w tej kwestii rozstrzygn ą się na
początku października br.

Punkt 7.Zatwierdzenie protoko ł u z dnia 19 czerwca 2016 r.
Protokół z dnia 19.06.2016 r. zosta ł jednogłośnie przyj ęty bez głosu
przeciwnego i wstrzymuj ącego si ę .

Punkt 8. Sprawy organizacyjne.
punkt 8.1 informacja na temat prezentacji Rady Seniorów na
Rudzkim Jarmarku Pozarz ądowym.
Wiceprzewodnicz ąca Rady Seniorów Krystyna Niestrój poinformowa ła,
że Rudzki Jarmark Pozarz ądowy nie odbył się ze wzgl ędu na złą
pogodę .
Poinformowano,

że miejsce zmarł ego Alfreda Gilnera zajmie

Pan Antoni Ratka.
Punkt 8.2 Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Seniorów.
Maria Witek zaproponowa ła termin 20 listopada br.

Gizela Musioł proponowała połączenie sesji z „Andrzejkami".
Ostatecznie ustalono termin kolejnej sesji Rady Seniorów na dzie ń
12 grudnia 2016 r. o godz. 10.30

Punkt 9.Zako ńczenie sesji.
Przewodnicz ący Rady Seniorów Józef Osmenda podzi ękował
zgromadzonym za udzia ł i aktywno ść i zamkn ął VI sesj ę Rady
Seniorów Miasta Ruda Ś ląska.
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