
Protokół nr 13 

Z posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 29.06.2020 w Centrum Trójki w Suwałkach 

przy ulicy Kościuszki 71 w godz. 14.00 -16.00 

 W posiedzeniu wzięło 9 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 członków SRS. 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu nr 12 z dnia 08.06.2020. 

4. Wybór Sekretarza SRS – głosowanie jawne. 

5. Zapoznanie z treścią pisma Prezydenta Miasta dotyczącego przesunięć w budżecie i 

zabezpieczeniem funduszy na usługi geriatryczne. 

6. Zapoznanie ze stanowiskiem Okręgowej Izby Lekarskiej dotyczącej geriatrii. 

7. Wypracowanie stanowiska w sprawie usług geriatrycznych. 

8. Zapoznanie z treścią pisma Prezydenta Miasta dotyczącego wytypowania osób z Rady 

do pracy w zespole, który zajmie się ewaluacją programu współpracy Miasta z 

organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020 i do zespołu, który zajmie się 

przygotowaniem projektu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na lata 

2021-2025. 

9. Zgłoszenie i wybór kandydatów do pracy w zespołach. 

      10.  Sprawy różne i wniesione. 

           - ustalenie daty kolejnego posiedzenia SRS. 

      

Ad. 1 Przewodnicząca Wiesława Kwaterska powitała uczestniczących w posiedzeniu 

członków SRS . 

Ad. 2 Porządek posiedzenia został przedstawiony i zatwierdzony. 

Ad. 3 Protokół nr 12 z dnia 08.06.2020 w wyniku jednogłośnego głosowania został przyjęty. 

Ad. 4 Przewodnicząca poinformowała, że pani Teresa Wysocka-Kluczny złożyła rezygnację z 

pełnienia funkcji Sekretarza SRS. Na stanowisko to zaproponowała Zbigniewa Makarewicza, 

który wyraził zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania jawnego Zbigniew Makarewicz 

uzyskał 8 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się. W związku powyższym bezwzględną 

większością głosów  na funkcję Sekretarza SRS wybrany został Zbigniew Makarewicz. 



Ad. 5 Przewodnicząca zapoznała zebranych z pismem Prezydenta Miasta zwracającym się do 

SRS o zajęcie stanowiska i sugestii dotyczącego przesunięć w budżecie miasta na 2020 rok 

środków finansowych w wysokości 100.000 zł na usługi geriatryczne.  

Ad. 6 Przewodnicząca zapoznała ze stanowiskiem Okręgowej Izby Lekarskiej dotyczącym 

usług geriatrycznych. 

Ad. 7 W wyniku dyskusji ustalono, że środki w wysokości 100.000 zł należałoby przeznaczyć 

na: 

- indywidualne porady geriatryczne dla Seniorów posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca; 

- przeprowadzenie kilku wykładów  z zakresu profilaktyki zdrowia seniorów dotyczących 

problemów: zaburzenia zachowania, zespołu depresyjnego i lękowego, osteoporozy, 

zaburzeń odżywiania ilościowego i jakościowego oraz zaburzeń endokrynologicznych. 

Przewodnicząca skieruje pismo do Prezydenta Miasta uwzględniające zgłoszone wnioski 

przez członków SRS.  

Ad. 8 Przewodnicząca zapoznała z pismem Prezydenta Miasta dotyczącym wytypowania 

osób do opracowania kolejnego Wieloletniego Programu współpracy Miasta Suwałk z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2021-2025.   

Ad. 9  W wyniku dyskusji ustalono, że w Zespole, który zajmie się ewaluacją Wieloletniego 

Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020 

uczestniczyć będzie pani Wiesława Kwaterska. Natomiast w Zespole, który zajmie się 

przygotowaniem Wieloletniego Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami 

pozarządowymi na lata 2021-2025 uczestniczyć będzie pan Andrzej Soroka. 

Ad. 10 Sprawy różne i wniesione. 

- Przewodnicząca zapoznała z wnioskiem pani Teresy Kreczko-Suproń dotyczącym inicjatywy 

Salonu Poetycko-Literackiego „ERATO” w Suwałkach oraz grupy druhów ZHP Hufiec Suwałki. 

- ustalono, że następne posiedzenie Suwalskiej Rady Seniorów odbędzie się w Centrum Trójki 

w dniu 28.09.2020 roku godz. 16.00. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokół sporządził                                                                                 Przewodnicząca SRS 

Zbigniew Makarewicz                                                                             Wiesława Kwaterska 


