Protokół 13/1/2016
z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Dąbrowy Górniczej
w dniu 21.01.2016
W dniu 21 stycznia 2016 r. w nowej siedzibie przy ul. Sienkiewicza 6a,
odbyło się zwołane przez Przewodniczącą posiedzenie Rady Seniorów.
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca p. Krystyna Szaniawska proponując
następujący porządek spotkania:
1.Przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności Rady
2.Informacja o wystąpieniu do Rady Miejskiej w sprawie Święta Seniora
3.Rozprowadzanie kart seniora po dzielnicach naszego miasta
4.”Bezpieczny senior” program Rady Seniorów
5.Sprawa dyżurów członków Rady
6 Sprawy bieżące
W pierwszym punkcie spotkania sekretarz Rady p. T. Dziedzic przedstawiła
przygotowane sprawozdanie z działalności Rady Seniorów za okres
od 5.11.2014 r. - 31.12.2015 r. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie
bez poprawek. Członkowie wyrazili zadowolenie z faktu, że tak dużo udało
się zrobić w ciągu roku.
Następnie Przewodnicząca p. Krystyna Szaniawska poinformowała o
wystąpieniu w imieniu Rady z pismem do Przewodniczącej Rady Miejskiej
p. Agnieszki Pasternak z prośbą o ustanowienie przez Radę Miejską
dnia 15 czerwca Dąbrowskim Dniem Seniora.
Pani Przewodnicząca przygotuje projekt uchwały w sprawie Dnia Seniora.
W związku z tym , że Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości oczekuje na
dosłanie przez Stowarzyszenie MANKO dalszych Kart Seniora, dyżury
członków
Rady do ich rozprowadzania ustalone zostaną w dalszym terminie.
Prowadząca program „Bezpieczny Senior” poinformowała, że odbyło się
jedno spotkanie w miesiącu grudniu w dzielnicy Ujejsce. Następne jest
planowane w dniu 28.01.2016 w Klubie Seniora ul.Sobieskiego.
Umawiane są spotkania w Trzebiesławicach i Strzemieszycach.
Ustalono, że członkowie Rady będą pełnić dyżury oczekując na mieszkańców,
w środy w godz. 10.00 – 12.00 od miesiąca marca tj. po ogłoszeniu
w Przeglądzie Dąbrowskim.
Podjęto chęć uczestnictwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Senioralnej
w Łazach , która ma się odbyć 21 maja 2016.r. Panowie Jan Sabatura i
Grzegorz Widera zostali upoważnieni do rozmów z Wydziałem Promocji
i CSiR i doprowadzenia do uczestnictwa seniorów Dąbrowy Górniczej
w tym przedsięwzięciu.

Pani Przewodnicząca wystąpi do Prezydenta Miasta z prośbą o delegowanie
kompetentnego pracownika celem poinformowania Rady odnośnie planów
likwidacji barier architektonicznych w mieście.
Pracownik Inkubatora p. Aleksandra Nadolna poinformowała o ogłoszeniu
przez Urząd Miasta przetargu na wykonanie wizytówek dla członków Rady.
P. A. Nadolna rozdała biuletyn dotyczący Funduszy Inicjatyw Obywatelskich.
Występując w konkursie dla małych podmiotów moglibyśmy mieć szansę
pozyskania funduszy na organizację Święta Seniora. W napisaniu progamu
na konkurs liczymy na pomoc pracowników Inkubatora.
Kolejne spotkanie ustalono na dzień 4 luty 2016 r.
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