P R O T O K Ó Ł nr I/2017
z przebiegu III zwyczajnej sesji Skawińskiej Rady Seniorów odbytej dnia
27 lutego 2017r.
W sesji brało udział 15 radnych.
Porządek obrad III zwyczajnej sesji
Skawińskiej Rady Seniorów w dniu 27.02.2017 roku.
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Skawińskiej Rady Seniorów (SRS)
i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji SRS
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina o planowanych działaniach Gminy
na rzecz seniorów. Dyskusja.
5. Informacja bieżąca Dyrektora CKiS w Skawinie pod kątem ofert dla seniorów.
Dyskusja.
6. Projekt Uchwały SRS w sprawie powołania komisji tematycznej.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad III sesji SRS

Ad.1
Otwarcia III zwyczajnej sesji Skawińskiej Rady Seniorów dokonał Przewodniczący
Skawińskiej Rady Seniorów Pan Józef Tomczak, który powitał radnych i wszystkich
przybyłych a także zaproszonych gości; Pan Paweł Kolasa Burmistrz Miasta i Gminy
Skawina, Pan Witold Grabiec Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Pani Joanna
Kurpiel Cis w Skawinie.
Stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może
obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Ad.2
Przewodniczący SRS – poddał pod głosowanie porządek obrad III zwyczajnej sesji.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3
Przewodniczący SRS poinformował, że protokół II zwyczajnej sesji został opublikowany 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.4.
Przewodniczący SRS udzielił głosu Panu Burmistrzowi, który poinformował o grantach jakie
Gmina ogłasza. Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski uwzględniając interesy
seniorów.

Ad.5
Przewodniczący SRS poprosił o zabranie głosu przez Panią Joannę Kurpiel – Cis w Skawinie.
Poinformowała o działaniach Cis a także o ofertach dla seniorów.; basen, zajęcia w tym
specjalistyczne, spotkania z ciekawymi osobami, zajęcia z tańca towarzyskiego, kursy z nauki
języka angielskiego.
Otwarcie dyskusji. Głos zabrała Pani Ewa Byrska ze Stowarzyszenia Ziemi Krzęcińskiej;
dlaczego Cis nie występuje o granty, dlaczego seniorów nie traktuje się ulgowo, aby zajęcia i
ćwiczenia były tańsze.
Z dyskusji wynika jednoznacznie, że należy zrobić wszystko, aby oferty były ukierunkowane
także pod kątem osób starszych, aby ich było więcej, aby afisze były rozwieszane także po
sołectwach, większa promocja zajęć i ofert.
Ad.6
Radni po dyskusji przyjęli Uchwałę Nr 1 /I/ 2017 Skawińskiej Rady Seniorów w Skawinie
z dnia 27.02.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2016 z dnia 5 października 2016r.
w sprawie powołania Zespołów Problemowych. Powołano Zespół problemowy ds. kultury
oraz kontaktów z seniorami.
Uchwała została podjęta przy 13 głosach czyli jednogłośnie.
Radni po dyskusji i wniesionych poprawkach przyjęli także Uchwałę Nr 2 /I/ 2017
Skawińskiej Rady Seniorów w Skawinie z dnia 27.02.2017r.
w sprawie ustalenia regulaminu działania Zespołu Problemowego ds. kultury oraz kontaktów
z seniorami.
Wybrano Zespół pięcioosobowy w składzie; Bronisław Bieś, Henryk Malinowski, Teresa
Kolasa, Zofia Kowalówka i Teresa Piszczek. Powołany Zespół na Przewodniczącego wybrał
Pana Henryka Malinowskiego. Zespół będzie uczestniczył w posiedzeniach Komisji Kultury,
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Skawinie przy omawianiu spraw seniorów.
oraz przy rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań seniorów w zakresie kultury, sportu i rekreacji
oferowanych w szczególności przez CKiS w Skawinie i inne instytucje do tego powołane.
Ad.7
Sprawy różne, wolne wnioski.
Poruszono różne kwestie m.in., aby był kalendarz imprez w CKiS, aby organizacje zgłaszały
swoje wydarzenia aby Cis nie było tylko firmą do zarabiania pieniędzy, ale bardziej
wychodziło naprzeciw potrzebom szczególnie seniorów.
Ad.8
Przewodniczący SRS – stwierdził, że porządek obrad III zwyczajnej sesji Skawińskiej Rady
Seniorów został wyczerpany. Podziękował wszystkim za udział i ogłosił jej zakończenie.

Przewodniczący Skawińskiej Rady Seniorów
Józef Tomczak
.

