Protokół nr VI/2018
z posiedzenia sesji Wojkowickiej Rady Seniorek i Seniorów
z dnia 09.04.2018r.

Lista obecności i porządek obrad stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Wiesław Nowak.
W posiedzeniu sesji udział wzięło 6 radnych
Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad – jednogłośnie.
Ad. 3.
Spotkanie i zapoznanie się z najnowszym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie
Aktywności Obywatelskiej Bona-Fides pt. „Wdrażanie i upowszechnianie standardów
funkcjonowania rad seniorów” w ramach programu ASOS z przedstawicielem stowarzyszenia
Wojciechem Hrynaszkiewiczem.
W ramach projektu stowarzyszenie oferuje:
a) Spotkania informacyjne z radami seniorów w województwie śląskim – Eksperci
Stowarzyszenia Bona Fides opowiedzą o projekcie i przekażą publikacje na temat standardów
funkcjonowania rad seniorów. W trakcie tego spotkania przygotowana zostanie oferta wsparcia dla
rady seniorów.
b) Pakiet pomocowy wdrożenia standardów funkcjonowania w pięciu wybranych radach:
Każdy pakiet pomocowy zawiera w sobie:
*4 godziny warsztatów kreatywnych, dla członków rady seniorów i urzędników podczas których
wspólnie wypracowane zostaną usprawnienia, które należy wdrożyć w radzie
*12 godzin doradztwa, w ramach których będą wprowadzane udoskonalenia w wybranym zakresie
*Materiały wspierające: filmy, publikacje, prezentacje na temat wzmacniania rady seniorów
c) Seminaria upowszechniające standardy w województwach: śląskim, opolskim,
dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim. Przedstawiciele rad seniorów, które wdrożą standardy.
Radni będą uczestniczyć w tych seminariach, jako ambasadorowie dobrych praktyk.
Radni przystąpili do udziału projektu. Ambasadorami zostali wybrani: Wiesław Nowak –
przewodniczący rady oraz Małgorzata Trela – koordynator rady.
Spośród zaproponowanych standardów działalności i funkcjonowania rady zostały wybrane dwa
obszary:
a) Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi, tj.: spotkania z formalnymi i nieformalnymi
organizacjami skupiającymi seniorów podczas organizowanych przez nie spotkań; prezentacja
organizacji działającymi na rzecz seniorów podczas posiedzeń rad seniorów; organizowanie dni
seniora; konsultacje planu pracy rady seniorów ze środowiskami senioralnymi; współpraca
z lokalnym oddziałem NFZ; współpraca z miejskimi ośrodkami pomocy społecznej.
b) Zasady funkcjonowania rady seniorów, tj.: opracowanie planu pracy rady seniorów na całą
kadencję; prowadzenie okresowej oceny wykonania planu pracy; tworzenie rocznych planów pracy;
podział rady na zespoły tematyczne; powoływanie ekspertów wspierających pracę rady; członkostwo
w radzie; posiedzenia rady; zasady dyskusji na spotkaniach; dyżury rady seniorów; odwołanie
członka rady; sprawozdanie z działalności rady; opiniowanie projektów uchwał rady gminy drogą
elektroniczną; wymiana części składu rady seniorów w połowie kadencji.

Ad. 4.
Spotkanie i omówienie spraw istotnych w zakresie gospodarki komunalnej z zaproszonym
Dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej – Marcinem Wrońskim. Nakreślenie problemów:
1. Zamazany napis „Wojkowice” od wjazdu ze strony Bobrownik.
2. Zaśmiecenie terenu fontanny oraz kawiarni.
3. Zła dostępność worków na śmieci dla mieszkańców.
4. Zdewastowany chodnik przy sklepie Rossmann.
5. Zaśmiecona tablica ogłoszeń w centrum miasta.
6. Zaśmiecenie przystanku „Wojkowice Park”.
7. Odbudowanie trybuny na Stadionie Miejskim.
8. Przejęcie terenu „Kamionki”.
9. Organizacja wyjazdu na teren zakładu „Recykling
Ad. 5.
Przyjęcie protokołu z V Sesji Wojkowickiej Rady Seniorek i Seniorów.
Ad.6.
Poza ustnymi wnioskami składanymi podczas posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne interpelacje.
Ad.7.
Na tym posiedzenie Przewodniczący Wiesław Nowak zakończył.

Protokołowała: M. Trela

