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Protokół nr 20 

z posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 14.12.2021 r.  

w Stowarzyszeniu PRYZMAT w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 91  

w godz. 13.00-15.00 

 

W posiedzeniu wzięło 8 członków SRS oraz pani Agnieszka Szyszko – Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 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 19 z dnia 25.10.2021 r. 

4. Przygotowanie sprawozdania z działalności SRS za okres 2019-2021 r. 

5. Sprawy różne i wniesione: 

- wkładka do Dwutygodnika Suwalskiego z 7.12.2021 r.; 

- podjęcie decyzji w sprawie wydatkowania pozostałej kwoty z 1000,00 zł. 

 

Ad. 1 Przewodnicząca Wiesława Kwaterska powitała przybyłych na spotkanie 

Suwalskiej Rady Seniorów. 

 

Ad. 2 Porządek obrad został przyjęty i zatwierdzony jednogłośnie. 

 

Ad. 3 Protokół nr 19 z dnia 25.10.2021 r. został przyjęty i zatwierdzony. 

 

Ad. 4 Przewodnicząca w związku z zakończeniem kadencji Suwalskiej Rady 

Seniorów podsumowała działalność SRS za okres 2019-2021r.  

SRS w okresie swojej kadencji odbyła 20 posiedzeń, na których opiniowano szereg 

strategicznych dokumentów dotyczących różnych działań na rzecz środowiska 

seniorów w Suwałkach. Między innymi odbyły się konsultacje projektów uchwał o 

Suwalskim Budżecie Obywatelskim, o programie współpracy Miasta z organizacjami 

pozarządowymi, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałk do 2030 r., 

Raporcie o stanie Miasta /w odniesieniu do seniorów/, Programie działań na rzecz 

Seniorów na lata 2021-2026.  

Z inicjatywy SRS między innymi wprowadzono Suwalską Kartę Mieszkańców dla 

seniorów, działa program „Złota rączka”, który skierowany jest do mieszkańców 

Suwałk w wieku powyżej 70 lat samotnie zamieszkujących lub w wieku 60 lat  

z orzeczeniem o niepełnosprawności. Seniorzy posiadający Suwalską Kartę 

Mieszkańca w wieku powyżej 65 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się 

przeciwko grypie.  

W ramach utrzymania i poprawy zdrowia suwalskich seniorów realizowane były 

zadania z zakresu zdrowia publicznego w formie spotkań edukacyjno-informacyjnym 
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a także indywidualne konsultacje geriatryczne realizowane przez Szpital Wojewódzki 

w Suwałkach. SRS przy współpracy z Komendą Miejską Policji zorganizowała 

konferencję na temat bezpieczeństwa seniorów pt. „Seniorze nie daj się oszukać”. 

SRS w ramach wymiany doświadczeń gościła w Suwałkach Rady Seniorów  

z Supraśla, Sokółki, Puńska. Członkowie SRS uczestniczyli w Podlaskich Kongresach 

Rad Seniorów. 

Pani Maria Lauryn wiceprzewodnicząca SRS aktywnie uczestniczy jako sekretarz  

w Wojewódzkiej Radzie Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Na 

wniosek Marszałka Woj. Podlaskiego pani Lauryn została powołana na członka Rady 

Społecznej działającej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w 

Suwałkach. 

Pani Lauryn na Kongresie Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad 

Seniorów  

w Krakowie została wybrana na kolejną kadencję członka Zarządu. W Suwałkach w 

Radiu 5 prowadzi cotygodniowe audycje pt. „Suwalski SMS” zajmując się 

aktualnymi problemami nurtującymi seniorów. 

Audycje te stały się wsparciem psychologicznym dla seniorów w okresie nadal 

panującej pandemii Covid-19. 

 

Ad. 5 

- Andrzej Soroka jako odpowiedzialny z ramienia SRS omówił tematy poruszone we 

wkładce w Dwutygodniku Suwalskim nr 25/226 z 7.12.2021 r. dotyczącej trzyletniej 

kadencji Suwalskiej Rady Seniorów, działalności seniorów w Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku oraz klubów seniora : „Nie po drodze”, Ciesielska 15, „Oratorium 

60+”. 

- Podjęto decyzje, że pozostała kwota 362 złote zostanie wydatkowana na zakup 

kroniki oraz dysku zewnętrznego przeznaczonych do wykorzystania przez następną 

Suwalską Radę Seniorów. 

- Przewodnicząca podziękowała członkom SRS za współpracę oraz aktywny udział  

w działalności na rzecz suwalskich seniorów. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia oraz Nowego Roku złożyła życzenia. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołował                                                                            Przewodnicząca SRS 

 

Zbigniew Makarewicz                                                              Wiesława Kwaterska 

  

  


