Protokół nr VII/2018
z posiedzenia sesji Wojkowickiej Rady Seniorek i Seniorów
z dnia 16.07.2018r.

Lista obecności i porządek obrad stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Wiesław Nowak.
W posiedzeniu sesji udział wzięło 8 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 przedstawicielami stowarzyszenia Iwoną
Nowak i Aleksandrą Jarosz.
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 w projekcie. Ambasadorami zostali wybrani: Wiesław Nowak –
przewodniczący rady, Mirosława Pasek – zastępca przewodniczącego rady oraz Małgorzata Trela –
koordynator rady.
Spośród zaproponowanych standardów działalności i funkcjonowania rady został wybrany obszar:
a) Komunikacja wewnętrzna, tj.: sposób informowania członków rady seniorów o jej pracy;
kontakt z członkami, którzy nie uczestniczą w życiu rady seniorów; organizacja spotkań
integracyjnych; czas na wymianę informacji podczas posiedzeń rady seniorów; dyżury rady
seniorów; wspólna lista teleadresowa; uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach i innych
wydarzeniach.
Posiedzenie rady było filmowane w ramach prowadzonego projektu. Ponadto odbyły się ćwiczenia
sportowe w Parku Miejskim: siłownia pod chmurką oraz gry zespołowe na Stadionie Miejskim
„Milenium”.
Ustalono najbliższy termin warsztatów prowadzony w ramach projektu, mający na celu poprawę
komunikacji wewnętrznej rady – 26.07.2018r.

Ad. 4.
Przyjęcie protokołu z VI Sesji Wojkowickiej Rady Seniorek i Seniorów.
Ad.5.
Poza ustnymi wnioskami składanymi podczas posiedzenia sesji nie wpłynęły żadne interpelacje.
Ustne wnioski dotyczyły omówienia pisma wysłane do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wojkowicach, przygotowane w sprawie poprawy wyglądu miasta. Dodatkowo zostały
wyszczególnione problemy w wybranych dzielnicach miasta:
• Ul. Maszyńsko oraz Głowackiego – zatkane kratki ściekowe
• Rzeka Wielonka – zaniedbane wały przeciwpowodziowe oraz koryto rzeki
• Nieaktualny rozkład jazdy autobusu nr 25
• Trasa Urząd Miasta – Rossmann – zatkane studzienki kanalizacyjne oraz dziury w
nawierzchni chodnikowej.
Ad.6.
Na tym posiedzenie Przewodniczący Wiesław Nowak zakończył.

Protokołowała: M. Trela

