
Protokół nr 14 

z posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 04.08.2020 r.  

w Centrum Trójki w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71  

w godz. 16.00 -18.00 

 

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 13 z dnia 29.06.2020 r. 

4. Zapoznanie z treścią pisma skierowanego przez SRS do Prezydenta 

Miasta w sprawie organizacji usług geriatrycznych. 

5. Zapoznanie z treścią pisma skierowanego do Naczelnika Wydziału 

Spraw Społecznych o podanie danych, które zostaną wykorzystane do 

analizy poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów w naszym 

mieście. 

6. Zapoznanie z treścią udzielonych informacji na w/w temat przez 

Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, Wojewódzki Szpital Zespolony oraz 

Zastępcę Prezydenta Miasta Suwałk panią Ewę Sidorek. 

7. Informacja na temat Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu 

zdrowia publicznego polegającego na udzieleniu konsultacji 

geriatrycznych. 

8. Informacja na temat Realizacji Programu Działań na Rzecz Seniorów w 

Suwałkach za okres 2018 – 2019 - analiza i wypracowanie stanowiska na 

następnym posiedzeniu. 

9. Informacja o sytuacji osób starszych w woj. Podlaskim za rok 2019. 

10. I Podlaski Kongres Seniorów – zapoznanie z programem i 

 wytypowanie osób biorących udział z ramienia SRS. 

11. Informacja na temat wizyty studyjnej zorganizowanej przez SRS dla 

ok. 20 osób seniorów z powiatu białostockiego. 



12. Sprawy różne i wniesione. 

 

Ad. 1 Przewodnicząca Wiesława Kwaterska powitała uczestniczących 

w posiedzeniu członków SRS. 

Ad. 2 Porządek posiedzenia został przedstawiony i zatwierdzony. 

Ad. 3 Protokół Nr.13 z dnia 29.06.2020 r. w wyniku jednogłośnego 

głosowania został przyjęty. 

Ad. 4 Przewodnicząca Wiesława Kwaterska zapoznała zebranych z treścią 

pisma jakie zostało skierowane do Prezydenta Miasta Suwałk jako opinia 

SRS w sprawie organizacji w mieście Suwałki usług geriatrycznych. 

Suwalska Rada Seniorów rekomenduje kontynuację indywidualnych 

konsultacji geriatrycznych mieszkańców Suwałk w wieku powyżej 70 lat, 

których w naszym mieście jest 7031 osób w tym wieku. Konsultacji tych 

powinni udzielać lekarze ze specjalnością geriatrii. 

Ad. 5 Przewodnicząca zapoznała z treścią pisma jakie zostało skierowane 

przez SRS do Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 

Miejskiego w Suwałkach. W piśmie tym zwrócono się o informacje 

dotyczące prowadzonych programów profilaktycznych dla osób starszych, 

ilości „Kopert Życia” przekazanych seniorom oraz dostępności do 

specjalistów: kardiologa, neurologa, reumatologa, okulisty i innych. 

Ad. 6 Przewodnicząca zapoznała z treściami pism jakie otrzymała  

w ramach odpowiedzi dotyczących seniorów w Suwałkach: 

- SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach poinformował, że  

w ostatnich 2 latach nie realizował programów profilaktycznych dla osób 

starszych. Osoby starsze korzystały ze świadczeń zdrowotnych 

realizowanych w warunkach ambulatoryjnych jak i stacjonarnych 

stanowiąc ponad 30% pacjentów Ośrodka. 

- Szpital Wojewódzki w Suwałkach poinformował, że ostatnich 2 latach 

realizował programy profilaktyczne dotyczących osób starszych takie jak 

opieka zdrowotna i walka z osteoporozą w obszarze pogranicza polsko- 

białoruskiego, badania mamograficzne kobiet w wieku 50-60 lat, badania 



gęstości kości, identyfikacja osób z czynnikami ryzyka POCHP. Średni 

czas oczekiwania w zakresie rehabilitacji wynosi około 5-6 miesięcy. 

- Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk pani Ewa Sidorek poinformowała, że 

w Suwałkach od wielu lat realizowany jest program bezpłatnych szczepień 

przeciwko grypie dla suwalskich seniorów. Od 2020 roku program, oprócz 

samych szczepień, zakłada również przeprowadzenie akcji edukacyjnej,  

w tym otwartych wykładów w klubach seniora o grypie, jej profilaktyce, 

jak również o szczepieniach i ich skuteczności. Prowadzi się akcję 

„Koperta życia”, skierowaną przede wszystkim do samotnych 

mieszkańców Suwałk w wieku 60/65 jak również młodszych 

schorowanych. Dystrybucją 5.000 szt. „Kopert Życia” zajmują się lekarze, 

pielęgniarki środowiskowe, pracownicy socjalni, członkowie organizacji 

pozarządowych działających na rzecz seniorów, Suwalska Rada Seniorów, 

pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Dotychczas 

rozdysponowano 1.999 kopert życia. W ramach otwartych konkursów ofert 

Miasto Suwałki we współpracy z organizacjami pozarządowymi finansuje 

działania na rzecz osób w wieku emerytalnym dotyczących profilaktyki 

zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

Ad. 7 Przewodnicząca zapoznała z Zarządzeniem nr 315/ 2020 Prezydenta 

Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na 

udzieleniu konsultacji geriatrycznych. Wysokość środków przeznaczonych 

na realizację zadania – 100.000 zł. W ramach zadania ofert należy udzielić 

seniorom tj. osobom powyżej 70 roku życia posiadających Suwalską Kartę 

Mieszkańca – konsultacji geriatrycznych przez specjalistę do spraw 

geriatrii. Termin realizacji zadania; od podpisania umowy do 30 listopada 

2020 r. Termin składania ofert 19.08.2020 r. 

Ad. 8 Przewodnicząca przekazała informację nt. Realizacji Programu 

Działań na Rzecz Seniorów w Suwałkach za okres 2018-2019 r. Analiza  

i wypracowanie stanowiska na następnych posiedzeniach SRS. 

Ad. 9 Przewodnicząca przekazała „Informację o sytuacji osób starszych  

w województwie podlaskim za 2019 rok” opracowaną przez Wydział 

Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. 



Ad. 10 Przewodnicząca zapoznała z programem I Podlaskiego Kongresu 

Rad Seniorów „Siła współpracy, moc integracji”, który odbędzie się  

w Supraślu 2-3 września 2020 r. SRS będą reprezentować: Wiesława 

Kwaterska, Teresa Wysocka-Kluczny, Teresa Suproń, Kazimierz 

Jakimowicz. 

Ad. 11 Przewodnicząca poinformowała, że 25 sierpnia odbędzie się wizyta 

studyjna w ramach Senior Lider Obywatel 20 osób seniorów z powiatu 

białostockiego, którzy chcą się zapoznać z podejmowanymi działaniami 

przez Suwalską Radę Seniorów. 

Ad. 12 W ramach spraw różnych i wniesionych: 

- odwołanie III Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów, który miał się 

odbyć w Krakowie 11-12.09.2020. Nowy przewidywany termin grudzień 

2020 r. 

- wiceprzewodnicząca zgłosiła wniosek dotyczący zorganizowania 

spotkania SRS z komisją Spraw Społecznych w celu stworzenia 

Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób 

Społecznych. 

- zaproszenie na koncert w muszli 22.08.2020 r. godz. 16.00 

- zaproszenie Park Konstytucji - „Sąsiedzi przy stole” 06.09.2020 r. godz. 

12.00 

- następne spotkanie SRS: 28.09.2020 r. godz. 16.00 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokół sporządził                                           Przewodnicząca SRS 

 

Zbigniew Makarewicz                                       Wiesława Kwaterska 

 


