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PROTOKÓŁ nr 7 

z VII posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 29 lipca 2019 r.  

w Centrum Trójki w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71,  

w godz. 16.00-18.00 

 

VII posiedzenie SRS zostało zorganizowane przez Przewodniczącą SRS Wiesławę 

Kwaterską.  

W posiedzeniu udział wzięło 7 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 członków Rady. 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z dnia 27.05.2019 r. 

4. Zapoznanie członków Rady z projektem Ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustaw o samorządzie wojewódzkim. 

5. Relacja Marii Lauryn ze spotkań z ogólnopolskich spotkań seniorów. 

6. Informacja z imprezy „Bezpieczny weekend nie tylko dla seniorów”. 

7. Informacja nt. projektu w zakresie utrzymania dobrostanu biopsychospołecznego dla 

seniorów”. 

8. Informacje ze spotkania z grupą seniorów z Supraśla i z Zabłudowa. 

9. Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2020. 

10. Sprawy różne i wniesione. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodnicząca SRS Wiesława Kwaterska powitała członków SRS. 

 

Ad 2 

Przewodnicząca poprosiła o zatwierdzenie porządku posiedzenia. Za przyjęciem porządku 

posiedzenia głosowało 7 osób. 

 

Ad 3 

Protokół nr 6 z posiedzenia w dniu 25.05.2019 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 4 

Maria Lauryn zapoznała członków Rady z projektem Ustawy o zmianie ustawy  

o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustaw o samorządzie 

wojewódzkim. 

 

Ad 5 

Maria Lauryn zrelacjonowała przebieg następujących spotkań: 

-  spotkania w dniach 8-9 kwietnia 2019 r. KLUBU AMBASADORÓW: „Świat tworzą 

ludzie z pasją”, działającego przy Towarzystwie Inicjatyw Twórczych ę w Warszawie oraz 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,   
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- spotkania Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia w Sprawie Rad Seniorów  

w Częstochowie w dniu 27 maja 2019 r. 

- VI posiedzenia Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego w dniu  

6 czerwca 2019 r. w Białymstoku. 

Maria Lauryn przedstawiła propozycję przystąpienia do programów: Miasto przyjazne 

seniorom, Ogólnopolska Karta Seniora, Europejska Karta Seniora, Kampania Stop  

Manipulacji – Nie kupuj na prezentacji oraz udziału w VI Międzynarodowych Senioraliach  

w Krakowie. Propozycja przyłączenia się do Ogólnopolskiej Karty Seniora i ogólnopolskiego 

„Głosu Seniora” wypłynęła od Prezesa Stowarzyszenia Manko Łukasza Salwarowskiego.  

Obecni na posiedzeniu jednogłośnie zdecydowali, żeby złożyć wniosek do Pana Prezydenta  

o przystąpienie do współpracy z „Głosem Seniora”. 

Maria Lauryn zaproponowała też aby współpracować z Marszałkiem Sejmiku Województwa 

Podlaskiego oraz przemyśleć jak skutecznie współpracować z prasą, radiem, telewizją w 

sprawach dotyczących seniorów. 

Zaproponowała też, żeby zapraszać przedstawicieli organizacji na posiedzenie SRS.  

Na zakończenie Maria Lauryn przedstawiła  projekt Listu Intencyjnego:  „Seniorze, jak żyć 

bezpiecznie? – Młode pokolenie dla bezpieczeństwa osób starszych na 300-lecie Suwałk”. 

Partnerami byliby: Komenda Miejska Policji, Suwalska Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada 

Miasta Suwałki. Członkowie Suwalskiej Rady Seniorów dyskutowali nad sposobem 

współpracy z wyżej wymienionymi organizacjami.  

Ustalono, że Suwalska Rada Seniorów powróci do tego tematu na następnym spotkaniu. 

 

Ad 6 

Przewodnicząca przedstawiła informację z imprezy „Bezpieczny weekend nie tylko dla 

seniorów” w dniu 8 czerwca w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W programie 

znalazły się: jazda na płycie poślizgowej, jazda zręcznościowa, symulator zderzeń, udzielanie 

pierwszej pomocy przedmedycznej, wykład na temat bezpieczeństwa przejazdu przez 

przejazd kolejowy.  Zdjęcia Teresy Wysockiej-Kluczny z tego wydarzenia znajdują się na 

Facebooku. 

Suwalska Rada Seniorów proponuje, żeby wydarzenie było kontynuowane w latach 

następnych.  

 

Ad 7 

Przewodnicząca przedstawiła informację nt. projektu pn. „Utrzymanie dobrostanu 

biopsychospołecznego seniora”. Opiekunem projektu jest Bożena Kopcych. Prelekcje 

odbywają się w czwartki o godzinie 14 w hotelu Loft w Suwałkach. Do uczestnictwa  

w prelekcjach zaproszeni są mieszkańcy Suwałk w wieku powyżej 60 lat. 

 

Ad 8 

Teresa Wysocka-Kluczny przedstawiła informację ze spotkania z grupą seniorów z Supraśla  

i z Zabłudowa w sali „Betanii” w parafii pw. Anieli Salawy. Seniorzy podzielili się własnymi 

doświadczeniami. Jadwiga Sowulewska, pierwsza przewodnicząca SRS opowiedziała jak 

powstała SRS, klub seniora na ul. Ciesielskiej. Teresa Wysocka-Kluczny opowiedziała  

o współpracy z suwalskimi seniorami.  

 

Ad 9  

Agnieszka Szyszko przedstawiała projekt uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2020. Poprosiła o ewentualne uwagi, zwłaszcza w grupie zadań 
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priorytetowych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Żadnych uwag 

nie wniesiono, tym samym Suwalska Rada Seniorów zaakceptowała projekt uchwały  

w przedstawionym kształcie.  

 

Ad 10 

Spraw różnych i wniesionych nie było. Datę kolejnego posiedzenia ustalono na 23 września  

na godzinę 16 w Centrum Trójki. 

 

Ad 11 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Uwag do protokołu nie wniesiono. 

 

 

Protokół sporządziła:                                                            Przewodnicząca SRS 

 

Teresa Wysocka-Kluczny                                                    Wiesława Kwaterska 

 

 

 


