
Protokół Nr 16 

z posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 20.05.2021 w Centrum Trójki w Suwałkach 

przy ulicy Kościuszki 71 w godz. 13.00-15.00 

W posiedzeniu wzięło 8 członków SRS. Lista obecności w załączeniu. 

Przewodnicząca SRS Wiesława Kwaterska przedstawiła porządek posiedzenia jak niżej: 

1. Powitanie. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 15 z dnia 24.11.2020 r. 

4. Zapoznanie z Uchwałą Nr. XXX/394/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z 31.03.2021 w sprawie 

przyjęcia Programu Działań na rzecz Seniorów na lata 2021-2026 w mieście Suwałki. 

5. Zapoznanie z Projektem Uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia warunków  

i trybu finansowania rozwoju sportu w naszym mieście – wypracowanie stanowiska. 

6. Zapoznanie z Regulaminem CWOP i wypracowanie stanowiska. 

7. Informacja o poradach geriatrycznych w Wojewódzkim Szpitalu, 

- o konkursie fotograficznym „ Człowiek i rzeka”, 

- nt. Platformy Grupy Wsparcia – bezpłatne korzystanie z pomocy psychologicznej. 

8. Sprawy różne i wniesione. 

 

 

Ad 1. Przewodnicząca powitała członków SRS. 

Ad 2. Przyjęto porządek spotkania SRS w dniu 20.05.2021. 

Ad 3. Protokół Nr. 15 z 24.11.2020 został przyjęty jednomyślnie. 

Ad 4. Przewodnicząca zapoznała zebranych z Uchwałą Nr. XXX/394/2021 w sprawie przyjęcia 

Programu Działań na Rzecz Seniorów na lata 2021-26 w Mieście Suwałki. Uchwała została przyjęta 

do wiadomości i realizacji. 

Ad 5. Przewodnicząca zapoznała z Projektem Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w naszym mieście. Członkowie SRS nie wnieśli 

uwag do Projektu Uchwały RM. 

Ad 6. Zebrani zapoznali się z Regulaminem korzystania z pomieszczeń i wyposażenia w „Centrum 

Trójki”. Uwag nie wniesiono. 

Ad 7. Przewodnicząca poinformowała, że od 19.05.2021 w każdą środę w godz. 14.00 – 18.00 

Seniorzy pow. 70 lat posiadający Suwalską Kartę Mieszkańca mogą uzyskać poradę geriatryczną  

w Szpitalu Wojewódzkim – gabinet Nr 11. Rejestracja wtorki i czwartki w godz. 12.00-14.00  

tel. 87 562 94 45. Odbędą się też 3 wykłady, a o ich terminie szpital 



powiadomi. 

- Suwalski Ośrodek Kultury organizuje konkurs fotograficzny „Człowiek i rzeka”. Należy  

do 30.05.2021 przesłać 1 zdjęcie. 

- Platformy Grupa Wsparcia udzielą bezpłatnie, anonimowych porad psychologicznych  

w sytuacjach kryzysowych. 

Ad 8. Sprawy różne i wniesione: 

- zapoznanie z informacją w sprawie przyjęcia kompleksowej organizacji usług transportowych door 

– to – door na terenie Miasta Suwałki w okresie 1.06.21r. do 30.11.23 r. W tym okresie świadczony 

będzie przewóz osób niepełnosprawnych samochodem 9-osobowym w godz. 7.00-18.00 

dostosowanym do przewozu wózków inwalidzkich. Koordynatorem będzie MOPR. 

- zapoznanie z Projektem Uchwały Senatu RP z dnia 3.12.2020 r. w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt 

dotyczy możliwości finansowania z budżetu gminy niektórych wydatków Rad Seniorów. 

- Przewodnicząca uzgodni termin spotkania Prezydenta Miasta z przedstawicielami Stowarzyszenia 

Szukamy Polski oraz członkami Rady Seniorów przy Marszałku woj. Podlaskiego oraz z członkami 

naszej Rady. Poprzednio ustalone spotkanie nie odbyło się z przyczyn pandemicznych. 

- Przewodnicząca podziękowała członkom SRS za czynny udział w delegacjach związanych  

z obchodami świąt państwowych i patriotycznych.  

- Przewodnicząca zapoznała z wnioskami zgłoszonymi przez panią Marię Lauryn, które posłużą do 

ujednolicenia standardów pracy rad seniorów: 

 zasady funkcjonowania rady seniorów, 

 komunikacja wewnętrzna, 

 współpraca rady seniorów z władzą uchwałodawczą i wykonawczą, 

 promocja rady seniorów, 

 komunikacja z podmiotami zewnętrznymi. 

- Przewodnicząca poinformowała o wynikach przeprowadzonej ankiety przez Wojewódzką 

Radę Seniorów. W badaniu wzięło udział 15 Rad Seniorów z woj. Podlaskiego. Badanie 

dotyczyło wskazania problemów i potrzeb Rad Seniorów. Badania zrealizowano w formie 

ankiety elektronicznej. W badaniu wzięło 59 osób. 

- ustalono, że na następne spotkanie SRS panie Teresa Suproń oraz Teresa Wysocka-Kluczny 

przygotują propozycje do zaktualizowania Suwalskiego Poradnika Bezpiecznego i Pogodnego 

Seniora. 



- w związku z wyrażeniem zgody przez pana Prezydenta na wydanie raz na kwartał wkładki 

senioralnej do Dwutygodnika Suwalskiego na następnym spotkaniu zostanie powołany zespół 

redakcyjny.  

- Przewodnicząca skontaktuje się z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w sprawie możliwości 

zorganizowania Olimpiady Seniorów w 2021 r. 

- następne posiedzenie Suwalskiej Rady Seniorów odbędzie się w dniu 14.06.2021 r. o godz. 

13.00 w „ Centrum Trójki”. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

Protokółował                                                   Przewodnicząca SRS 

 

Zbigniew Makarewicz                                     Wiesława Kwaterska 

 

 

 

 


