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                                                           PROTOKÓŁ  NR 16 

                  z posiedzenia Suwalskiej  Rady  Seniorów w dniu 23 lipca 2018 r. 

   Obecni na spotkaniu -  5 członków SRS oraz p. Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik   

              Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych. 

PORZĄDEK  POSIEDZENIA: 

1. Powitanie członków rady i zaproszonego gościa 

2. Przedstawienie propozycji porządku obrad 

3. Zatwierdzenie protokołu 15. posiedzenia SRS, z dnia 25 czerwca 2018 r. 

4 . Opracowanie opinii dotyczącej sprawozdania Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

z realizacji Programu Działań na rzecz Seniorów na lata 2016 – 2020 w mieście Suwałki za 

okres 2016 – 2017 oraz wypracowanie projektów dotyczących usprawnienia działań 

wolontariackich pod nazwą sieć opiekunów „SAMI SOBIE” 

5. Wypracowanie uwag do ostatecznej wersji składu komputerowego Encyklopedii 

Suwalskiego  Seniora, na wniosek dyrektora Biblioteki Publicznej w Suwałkach 

6. Przygotowanie propozycji programu, zaplanowanego na 26.lipca br., spotkania z 50.-

osobową grupą seniorów województwa  podlaskiego, działających pod patronatem Lokalna 

Grupa Działania „Puszcza Knyszyńska” 

7. Sprawy różne – propozycje tematów artykułów do 4.numeru Suwalskiego Głosu Seniora 

8. Ustalenie daty kolejnego spotkania SRS 

9. Zakończenie posiedzenia. 

PRZEBIEG  NARADY: 

Ad. 1, 2. Obrady rozpoczęła Przewodnicząca Maria Lauryn. Powitała przybyłych członków 

SRS oraz zaproszonego gościa i przedstawiła propozycję porządku spotkania. Nie wniesiono 

uwag – został w całości zaakceptowany.  

Ad. 3. Zatwierdzono, również bez uwag, protokół z 15. z posiedzenia SRS, odbytego w dniu 

25. czerwca 2018 r. 

Ad. 4. Przewodnicząca poinformowała o sporządzeniu opinii na temat stopnia realizacji w 

latach 2016 – 2017 zadań SRS dotyczących poprawy jakości życia osób starszych. Opinia ta 

jest ważną częścią sprawozdania Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Suwałkach z 

realizacji  Programu działań na rzecz suwalskich seniorów na lata 2016 – 2020. 

Ad. 5. Maria Lauryn przekazała informację, że kilkuosobowy zespół SRS, wsparty przez 

redakcyjną Kol. Teresę Wysocką – Kluczny, dokonał w ostatnich dniach ostatecznej korekty 

Encyklopedii Suwalskiego Seniora. W tej postaci  materiał jest gotowy do druku. 

Ad. 6. Prowadząca obrady poinformowała, że na spotkanie z SRS wybiera się około 50-

osobowa grupa seniorów istniejących w strukturze organizacyjnej Lokalnej Grupy Działania 

„Puszcza Knyszyńska”. Celem przyjazdu jest poznanie suwalskich dobrych praktyk, 

podejmowanych na rzecz osób starszych. Poczyniono już wstępne przygotowania 
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organizacyjne, ustalając datę i godzinę spotkania – na 26 lipca, godz. 16.00, oraz miejsce – 

sala nr 26 w Urzędzie Miasta. Pomoc w organizacji i poprowadzeniu spotkania 

zaproponowała obecna na naradzie p. Agnieszka Szyszko. Przewodnicząca prosi, by 

członkowie SRS spotkali się za kilka dni, aby „na roboczo” ustalić program i podział zadań 

oraz dopracować inne szczegóły dotyczące przyjazdu LGD „Puszcza Knyszyńska”. 

Zaproponowała 26 czerwca /najbliższy czwartek/ godz. 16.00 – jako termin tej roboczej 

narady. Obecni go zaakceptowali.  

Ad. 7. W sprawach różnych głos zabrała Lucyna Śniecińska. Przekazała informację, że czwarty  

numer Suwalskiego Głosu Seniora ukaże się 28 sierpnia. Zgodnie z ustaleniami, poczynionymi 

w Redakcji Dwutygodnika Suwalskiego, nasza „wkładka” zamieszczana będzie zawsze w 

ostatnim numerze pisma, wychodzącym w danym miesiącu. Numer 4 będzie zawierał  tekst 

Marii Lauryn na temat rad seniorów – jako rzeczników interesu osób starszych /1.str/, dwa 

materiały L. Śniecińskiej  „Nasze noce” /str.2/oraz dotyczący Zarządu Okręgu Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Suwałkach /str.3/ . Na stronę 4. przygotowany 

jest humorystyczny tekst Reginy Skórkiewicz o małych formach literackich oraz materiał 

informujący o pierwszej Suwalskiej Olimpiadzie Seniorów, opracowywany przez Kol. Krystynę 

Polkowską. 

Ad. 8. Termin kolejnego spotkania Suwalskiej Rady Seniorów wyznaczono na dzień – 17. 

sierpnia, godz. 8.00, w obecnej siedzibie /SCIS/. 

Ad. 9. Przewodnicząca Maria Lauryn podziękowała obecnym za udział w obradach i zamknęła 

spotkanie. 

   Protokółowała                                                                                                         Przewodniczyła                                        

Lucyna Śniecińska                                                                                                        Maria  Lauryn 

 

 


