P R O T O K Ó Ł nr II/2016
z przebiegu II zwyczajnej sesji Skawińskiej Rady Seniorów odbytej dnia
5 października 2016 r.
W sesji brało udział 15 radnych.
Porządek obrad II zwyczajnej sesji
Skawińskiej Rady Seniorów w dniu 5 października 2016 roku.
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów (SRS)
i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Wręczenie aktu wyboru i przyjęcie ślubowania.
4. Przyjęcie protokołu z I sesji SRS
5. Informacja Przewodniczącego SRS o działaniach podjętych między sesjami.
6. Przedłożenie projektu programu pracy na 2017r.
7. Projekt Uchwał SRS w sprawie powołania komisji tematycznych.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad II sesji SRS.

Ad.1
Otwarcia II zwyczajnej sesji Skawińskiej Rady Seniorów dokonał Przewodniczący
Skawińskiej Rady Seniorów Pan Józef Tomczak, który powitał radnych i wszystkich
przybyłych.
Stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może
obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2
Przewodniczący SRS – poddał pod głosowanie porządek obrad II zwyczajnej sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Przewodniczący SRS wręczył radnej Danucie Frejc zaświadczenie o wyborze na radnego
Skawińskiej Rady Seniorów, następnie odczytał rotę ślubowania, a radna złożyła ślubowanie.
Ad.4
Przewodniczący SRS poinformował, że protokół I zwyczajnej sesji został publikowany na
stronie internetowej Urzędu. Zapytał, czy są uwagi do protokołu. Nikt z radnych nie wniósł
uwag i zastrzeżeń. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.
Ad.5.
Przewodniczący SRS udzielił informacji o działaniach podjętych między sesjami. Odczytał
odpowiedzi na swoje wystąpienie do organizacji pozarządowych w sprawie wniosków,
pomysłów do realizacji przez Radę.
Odpowiedzi swoje złożyli;

Kółko Rolnicze w Krzęcinie
Stowarzyszenie Jaśkowice – Nasza Przyszłość
Stowarzyszenie Ziemi Krzęcińskiej
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Skawinie
Stowarzyszenie FORMU Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina
Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek”
Otwarcie dyskusji.
W dyskusji głos zabrali radni;
Malinowski Henryk; sprawa szaletów miejskich, wydłużenie godzin otwarcia
Bronisław Bieś; rozkłady jazdy nieczytelne, zniżki dla seniorów, podał przykład Bukowiny
Tatrzańskiej.
W imieniu Dyrektora CKiS w Skawinie głos zabrała Pani Krystyna Kądzioła. Poinformowała
o woli współpracy Dyrektora z Radą.
Ad.6
Przewodniczący SRS przedstawił projekt Uchwały w sprawie programu pracy na 2017r.
Zapoznał z projektem Uchwały Nr I/120/2016 z dnia 5 października 2016r. w sprawie
przyjęcia kalendarza prac SRS na rok 2017r. wraz z załącznikiem.
Otwarcie dyskusji.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Zamknięcie dyskusji.
Przystąpienie do głosowania.
Za przyjęciem Uchwały głosowało 15 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.7
Przewodniczący SRS odczytał projekt Uchwały II/10/2016 w sprawie powołania zespołów
problemowych.
Otwarcie dyskusji.
W dyskusji nikt z radnych nie zabrał głosu.
Zamknięcie dyskusji.
Przystąpienie do głosowania.
Za przyjęciem Uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 2
radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została przyjęta.
Przewodniczący SRS odczytał projekt Uchwały Nr III/10/2016 w sprawie powołania
Zespołów Problemowych;
Zespół ds. kontaktów z seniorami
Zespół ds. ochrony zdrowia i spraw socjalno-bytowych oraz kultury.
Otwarcie dyskusji.
W toku dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Głosowanie;
Uchwała została podjęta przy 13 głosach za, 0 sprzeciwiających się i 2 głosach
wstrzymujących.
Na wniosek Przewodniczącego SRS o odroczenie obrad nad projektami w sprawie ustalenia
regulaminu działania Zespołu Problemowego ds. kontaktów z seniorami i Zespołu
Problemowego ds. ochrony zdrowia i spraw socjalno-bytowych oraz kultury, podjęto decyzję
przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, iż te Uchwały będą procedowane na
następnej sesji rady.

Przewodniczący SRS odczytał projekt Uchwały Nr VI /10/2016 w sprawie utworzenia Karty
Seniora.
Otwarcie dyskusji.
Radni nie mieli uwag do tego projektu.
Zamknięcie dyskusji.
Przystąpiono do głosowania.
Za projektem Uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Ad.8
Sprawy różne, wolne wnioski.
Goście; Pani Stefania Torba- przyspieszyć terminy rehabilitacji na basenie
Radny Bylica; z grupami inwalidzkimi powinni mieć szybsze terminy na rehabilitację
Radny Bieś; poruszył kwestię udzielania pomocy przez MOPS, zgłaszanie osób
potrzebujących do MOPS, ochrona danych osobowych.
Ad.8
Przewodniczący SRS – stwierdził, że porządek obrad II zwyczajnej sesji Skawińskiej Rady
Seniorów został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział i ogłosił jej zakończenie.

Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów
Józef Tomczak
.

