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PROTOKÓŁ nr 5 

z V posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 6 maja 2019 r.  

w Centrum Trójki w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71  

w godz. 16.00-17.00 

 

V posiedzenie SRS zostało zorganizowane przez Przewodniczącą SRS Wiesławę Kwaterską.  

W posiedzeniu udział wzięło 6 członków SRS. W posiedzeniu uczestniczyła także 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 zaproszonych członków Rady.  

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Konsultacje propozycji priorytetowych zadań publicznych do realizacji we współpracy 

Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodnicząca SRS Wiesława Kwaterska powitała członków SRS. 

 

Ad 2 

Przewodnicząca poprosiła o zatwierdzenie porządku posiedzenia. Za przyjęciem porządku 

posiedzenia głosowało 6 osób. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca przeprowadziła konsultacje priorytetowych zadań publicznych do realizacji 

we współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. Na początku 

poprosiła Agnieszkę Szyszko o omówienie tych propozycji. Pełnomocnik przedstawiła 

propozycje priorytetowych zadań publicznych, zwracając przy tym uwagę na różnice między 

priorytetami planowanymi na 2020 rok a obowiązującymi w 2019 r.  

W toku dyskusji zgłoszono dwie propozycje zmian. 

1. W grupie zadań priorytetowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

zaproponowano rozszerzenie zapisu podpunktu 3 o słowo „seniorów”, przez co punkt 

uzyskałby brzmienie: 3) realizacja działań promujących aktywność fizyczną mieszkańców 

Suwałk, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i osób niepełnosprawnych; 

Rozszerzenie tego zadania, w opinii członków Suwalskiej Rady Seniorów jest zgodne  

z Programem działań na rzecz seniorów na lata 2016-2020 w Mieście Suwałki, w którym 

wśród najważniejszych problemów w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej wymienia 

się „niski poziom aktywności fizycznej wśród osób starszych”. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszoną poprawką. Poprawkę przyjęto 

jednogłośnie.  

W grupie zadań priorytetowych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

wniesiono o wpisanie nowego zadania nr 6) o brzmieniu: „asystent osoby starszej”. 

Argumentowano to tym, że zadanie byłoby zgodne z Programem działań na rzecz seniorów 

na lata 2016-2020 w Mieście Suwałki, w którym wśród najważniejszych problemów  

w obszarze bezpieczeństwa i pomocy społecznej wymienia się „słaby/brak wolontariatu 

na rzecz osób starszych”. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszoną poprawką. Poprawkę przyjęto 

jednogłośnie.  

Wyniki konsultacji w załączeniu. 
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Ad 4 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Uwag do protokołu nie wniesiono. 

 

Protokół sporządziła:                                                            Przewodnicząca SRS 

Teresa Wysocka-Kluczny                                                    Wiesława Kwaterska 
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Załącznik nr 1 

 

Wyniki konsultacji z Suwalską Radą Seniorów propozycji priorytetowych zadań 

publicznych do realizacji we współpracy Miasta Suwałk  

z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 

 

Organizacja zgłaszająca – Suwalska Rada Seniorów  

 

Lp. Opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji  

Uzasadnienie do 

wprowadzenia zmian  

dotychczasowy zapis: 

 

proponowana zmiana 

zapisu  

lub treść nowego zapisu: 

1. Zadania priorytetowe w 

zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury 

fizycznej: 

3) realizacja działań 

promujących aktywność 

fizyczną mieszkańców 

Suwałk,  

ze szczególnym 

uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych; 

 

3) realizacja działań 

promujących aktywność 

fizyczną mieszkańców 

Suwałk,  

ze szczególnym 

uwzględnieniem seniorów 

i osób niepełnosprawnych; 

 

Rozszerzenie tego zadania 

jest zgodne z Programem 

działań na rzecz seniorów 

na lata 2016-2020 w 

Mieście Suwałki, w 

którym wśród 

najważniejszych 

problemów w zakresie 

zdrowia i profilaktyki 

zdrowotnej wymienia się 

„niski poziom aktywności 

fizycznej wśród osób 

starszych”. 

2. Zadania priorytetowe w 

zakresie działalności na 

rzecz osób w wieku 

emerytalnym:  
brak 

6) asystent osoby starszej. Zadanie zgodne z 

Programem działań na 

rzecz seniorów na lata 

2016-2020 w Mieście 

Suwałki, w którym wśród 

najważniejszych 

problemów w obszarze 

bezpieczeństwa i pomocy 

społecznej wymienia się 

„słaby/brak wolontariatu 

na rzecz osób starszych”. 

 

Sekretarz Suwalskiej Rady Seniorów                     Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów  

 

 

          Teresa Wysocka-Kluczny                                              Wiesława Kwaterska 

 

 

Suwałki, 6 maja 2019 r.  

 

 


