
Protokół Nr 18 

Z posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 16.08.2021 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 17 z posiedzenia Rady w dniu 14.06.2021. 

4. Informacja na temat II Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów w Supraślu. 

Wytypowanie delegacji na Kongres. 

5. Zapoznanie z treścią pisma pani Barbary Szafraniec – Przewodniczącej 

Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów. 

6. Informacja na temat organizacji Olimpiady Seniorów. 

7. Sprawy różne i wniesione: 

- informacja zespołu redakcyjnego na temat przygotowania wkładki do 

Dwutygodnika Suwalskiego – Andrzej Soroka; 

- propozycja członków Rady do uzupełnienia treści Suwalskiego Poradnika 

Bezpiecznego i Pogodnego Seniora; 

- informacja na temat projektu Dla Zdrowej i Lepszej Starości AKTYWNI. 

- podjęcie decyzji w sprawie wydatkowania kwoty 1000,00 zł; 

- wyznaczenie delegacji na obchody 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

- ustalenie daty kolejnego posiedzenia. 

 

Ad. 1. Przewodnicząca powitała członków SRS. 
 

Ad. 2. Porządek obrad został zatwierdzony i przyjęty do realizacji. 

 

Ad. 3. Protokół Nr 17 z posiedzenia SRS w dniu 14.06.21 został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

Ad. 4. Przewodnicząca poinformowała, że w dniach 7 – 8 września 2021r. 

odbędzie się II Podlaski Kongres Rad Seniorów w Supraślu. 

 Głównymi tematami Kongresu między innymi będzie: 

- „Polityka senioralna województwa podlaskiego – co jest ważne dla seniora” 

- „Rzut oka na współpracę rad seniorów” 

- „Idea samopomocy seniorów – powróćmy do dobrych praktyk” 



- Panel z udziałem gospodarzy samorządu terytorialnego województwa 

podlaskiego oraz przewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia Rad 

Seniorów. 

Do udziału w II Podlaskim Kongresie Rad Seniorów zostali wydelegowani: 

1. Wiesława Kwaterska 

2. Zbigniew Makarewicz 

3. Jadwiga Rusińska 

4. Józef Kamiński 

 

Ad. 5. Przewodnicząca zapoznała z treścią pisma Barbary Szafraniec – 

Przewodniczącej Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów dotyczącej rad 

seniorów art. 5 c Ustawy o Samorządzie Gminy i innych ustaw. Pomimo 

oddolnych inicjatyw Rad Seniorów oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Rad 

Seniorów od 2016 roku nie dokonano nowelizacji art. 5c Ustawy o 

Samorządzie Gminnym w którym zapewniono by członkom Gminnym Radom 

Seniorów niezbędnych warunków do pełnienia społecznej funkcji m in. 

/dostępności do pomieszczeń biura z wyposażeniem w obiekcie samorządu 

gminnego, zwrotu kosztów podróży, kosztów szkolenia, ubezpieczenia/. Pomimo 

zapewnień i poparcia posłów, senatorów oraz kancelarii Prezydenta RP projekt 

znalazł się w tzw. zamrażarce sejmowej. Podobny projekt dotyczący ustawy o 

Radach Młodzieżowych który wpłynął do Sejmu 14 stycznia 2021 roku został 

ekspresowo uchwalony przez Sejm i podpisany przez Prezydenta RP w dniu 

1 czerwca 2021 roku. 
 

Ad. 6. Przewodnicząca poinformowała, że Olimpiada Seniorów zostanie 

zorganizowana w dniach 10 – 12 września 2021 roku w ramach Centralnego 

Dnia Olimpijczyka. 

Przewidywane konkurencje: 

- bieg na 60 m 

- rzut oszczepem 

- pchnięcie kulą 

- skok w dal z miejsca 

 

Ad. 7. W sprawach różnych: 

1. Andrzej Soroka poinformował o przygotowaniu wkładki do Dwutygodnika 

Suwalskiego w której znajdą się informacje dotyczące: 

- działalności Suwalskiej Rady Seniorów 

- II Podlaskiego Kongresu Rad Seniorów 

- działalności klubów seniora w Suwałkach 



- działalności Salonu Erato 

- olimpiady seniorów 

2. Ustalono, że w związku z potrzebą uaktualnienia treści Suwalskiego 

Poradnika Bezpiecznego i Pogodnego Seniora wystąpi się do instytucji, które 

brały udział w tworzeniu poprzedniego wydania o uaktualnienie poprzednich 

treści. 

3. Członkowie SRS zostali zapoznani z projektem Fundacji Centrum Inicjatyw 

na Rzecz Społeczeństwa „Dla Zdrowej i Lepszej Starości to program 

bezpieczeństwa zdrowotnego i marki osobistej seniora”. Działania skierowane 

są do osób starszych i nieaktywnych społecznie, przede wszystkim do 

samotnych z problemami depresji i przewlekle chorych. Projekt dofinansowany 

jest ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” 

na lata 2021 – 2025. 

4. Zadecydowano, że przyznaną kwotę 1000 zł przez Wojewódzką Radę 

Seniorów przeznaczy się na dofinansowanie spotkania integracyjnego, które 

odbędzie się w miesiącu październiku 2021 roku. 

5. Ustalono, że członkowie SRS wezmą udział w obchodach 82 rocznicy 

wybuchu II wojny światowej w dniu 1.09.2021 roku. 

6. Zdecydowano, że następne posiedzenie SRS odbędzie się 25.10.2021 roku 

o godz. 13.00 w Centrum Trójki. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołował                      Przewodnicząca SRS 

 

Zbigniew Makarewicz                Wiesława Kwaterska 


