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POP.0033.8.2019 

Protokół z I posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów  

w dniu 23 stycznia 2019 r. 

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach  

 I posiedzenie Suwalskiej Rady Seniorów (SRS) III kadencji zostało zorganizowane 

przez Prezydenta Miasta Suwałk. 

 Posiedzenie odbyło się 23 stycznia 2019 r. w sali nr 146 Urzędu Miejskiego  

w Suwałkach. Rozpoczęło się o godz. 10.00, zakończyło o godzinie 13.00. 

  W posiedzeniu wzięło udział 9 członków SRS nowej kadencji. Lista obecności  

w załączeniu. Posiedzenie prowadził Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk. Gośćmi 

pierwszej części posiedzenia byli także członkowie SRS drugiej kadencji.  

 Posiedzenie otworzył Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk. Prezydent 

przywitał zebranych. Najpierw podziękował członkom Suwalskiej Rady Seniorów drugiej 

kadencji. 

- Bardzo dziękuję za Państwa bezinteresowną społeczną pracę w Suwalskiej Radzie Seniorów 

- mówił Czesław Renkiewicz - Dzięki Państwa inicjatywie zrealizowaliśmy w Suwałkach 

wiele cennych przedsięwzięć na rzecz osób starszych, jak m.in. Dom Dziennego Pobytu 

„Kalinka”, „Suwalski Głos Seniora – wkładka do DwuTygodnika Suwalskiego”, czy 

Encyklopedia Suwalskiego Seniora - dodał Prezydent Suwałk. - Kontynuacją programu 

"Aktywny Senior" była Suwalska Karta Mieszkańca, wprowadzona w ubiegłym roku, której 

projekt opiniowała Rada Seniorów. Ponadto po raz pierwszy w 2018 roku odbyła się  

w naszym mieście Suwalska Olimpiada Seniorów, która na pewno będzie kontynuowana. 

Rada Seniorów miała także wkład w rozwój życia kulturalnego i nasi seniorzy rzeczywiście 

są widoczni w mieście. Dziękuję serdecznie ustępującej Radzie Seniorów za wszystkie 

działania w zakresie poprawy funkcjonowania życia naszych seniorów oraz za Państwa 

kreatywność. Problemów do rozwiązania jest, oczywiście, nadal sporo i to będzie już zadanie 

dla nowej rady, ale mam do Państwa prośbę, żebyście ich wspierali i dzieli się z nimi swoim 

cennym doświadczeniem.   

Następnie Prezydent wręczył gratulacje nowym członkom Suwalskiej Rady Seniorów.  

- Gratuluję Państwu wyboru i życzę, żebyście mieli satysfakcję z pracy w radzie – mówił 

Prezydent. -  Namawiałbym także nową radę do zaktywizowania działań również w innych 

kierunkach niż aktywność kulturalna, która doskonale się rozwija, ale raczej tam, gdzie 

seniorzy potrzebują wsparcia w życiu codziennym.   

 

Następnie posiedzenie przebiegało według porządku, jak poniżej:  
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1. Wskazanie przez Prezydenta protokolanta posiedzenia.  

2. Przypomnienie zasad głosowania na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  

i Sekretarza Suwalskiej Rady Seniorów.  

3. Wybór Przewodniczącego SRS. 

4. Przekazanie dalszego prowadzenia posiedzenia przez Prezydenta nowemu 

Przewodniczącemu.  

5. Wybór Wiceprzewodniczącego SRS. 

6. Wybór Sekretarza SRS. 

7. Ustalenie trybu pracy, tzn. ustalenie miejsca, dnia tygodnia, godziny, kiedy członkowie 

mogą odbywać posiedzenia. 

8. Ustalenie sposobu kontaktowania się Przewodniczącego i Sekretarza z członkami SRS. 

9. Propozycje spotkań lub innego sposobu komunikowania się SRS z mieszkańcami – 

seniorami. 

10. Inne sprawy. 

11. Zakończenie posiedzenia 

 

Ad 1. 

Prezydent Czesław Renkiewicz zlecił protokołowanie posiedzenia Agnieszce Szyszko, 

Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

Prezydent przedstawił zgromadzonym porządek posiedzenia. Spytał, czy ktoś wnosi 

uwagi do porządku posiedzenia.  

Nikt nie wniósł uwag, jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia.  

 

Ad 2.  

Prezydent przedstawił zasady głosowania na Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Suwalskiej Rady Seniorów, zawarte § 7 ust. 2 załącznika 

w/w uchwały. Zgodnie z tymi zasadami Suwalska Rada Seniorów wybiera ze swojego grona 

w trzech głosowaniach jawnych bezwzględną większością głosów Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Z wyborów sporządza się protokoły.  

 

Ad 3. 

Prezydent Czesław Renkiewicz zgłosił kandydatkę na Przewodniczącą Suwalskiej 

Rady Seniorów – Wiesławę Kwaterską. Przedstawił kandydatkę mówiąc m.in., że jest 

pracownikiem MOPR, a ponadto aktywnie działa w organizacjach wspomagających osoby 
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niepełnosprawne. Prezydent spytał, czy zgłoszona kandydatka wyraża zgodę. Kandydatka 

wyraziła zgodę.  

Następnie Prezydent spytał o innych kandydatów/kandydatki na funkcję 

Przewodniczącego/Przewodniczącej. Teresa Suproń zgłosiła Marię Jolantę Lauryn. Prezydent 

spytał czy kandydatka wyraża zgodę. Kandydatka wyraziła zgodę. 

  Prezydent spytał czy są jeszcze inni kandydaci/kandydatki na funkcję 

Przewodniczącego/Przewodniczącej.  Wobec tego, że nikt więcej się nie zgłosił, Prezydent 

zarządził głosowanie jawne przez podniesienie ręki. Przypomniał, że każdy z głosujących ma 

jeden głos „za”. 

Najpierw głosowano nad kandydaturą Wiesławy Kwaterskiej. Pięć osób głosowało 

„za”.  Następnie głosowano nad kandydaturą Marii Jolanty Lauryn. Cztery osoby głosowały 

„za”. Bezwzględną większą liczbę głosów uzyskała Wiesława Kwaterska, tym samym ona 

została Przewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów.  

Z przeprowadzonego głosowania sporządzono protokół (w załączeniu). 

 

Ad 4. 

Prezydent pogratulował Przewodniczącej i przekazał jej dalsze prowadzenie 

posiedzenia. Sam musiał opuścić posiedzenie z powodu wyjazdu. 

Przewodnicząca podziękowała za głosy i zadeklarowała, że powierzoną jej funkcję 

postara się pełnić jak najlepiej, mając na względzie poprawę jakości życia suwalskich 

seniorów, zwłaszcza tych którzy najbardziej potrzebują pomocy. Dlatego też zależeć jej 

będzie na rozwoju wolontariatu na rzecz starszych. Wspomniała także, że jednym z jej 

priorytetów będzie integracja środowisk działających na rzecz osób starszych. Na 

zakończenie zapewniła, że wszystkie głosy członków Suwalskiej Rady Seniorów będą dla 

niej jednakowo ważne.   

 

Ad 5. 

Przewodnicząca spytała o zgłoszenia na funkcję Wiceprzewodniczącego/ 

Wiceprzewodniczącej. Teresa Wysocka-Kluczny zgłosiła Kazimierza Jakimowicza. 

Przewodnicząca spytała, czy kandydat wyraża zgodę. Kandydat nie zgodził się. 

 Przewodnicząca spytała o inne zgłoszenia na funkcję Wiceprzewodniczącego/ 

Wiceprzewodniczącej i jednocześnie sama zgłosiła Andrzeja Łapińskiego. Spytała, czy 

kandydat wyraża zgodę. Kandydat nie zgodził się. 

Teresa Suproń zgłosiła kandydaturę Marii Jolanty Lauryn. Przewodnicząca spytała, 

czy kandydatka wyraża zgodę. Maria Jolanta Lauryn zgodziła się.  
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Przewodnicząca spytała, czy są jeszcze inni kandydaci do funkcji 

Wiceprzewodniczącej/Wiceprzewodniczącego. Nie było innych kandydatów. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne przez podniesienie ręki nad kandydaturą 

Marii Jolanty Lauryn. Dziewięć osób zagłosowało „za”. Tym samym Maria Jolanta Lauryn  

została wybrana Wiceprzewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów.  

 Z przeprowadzonego głosowania sporządzono protokół (w załączeniu). 

 

Ad 6. 

Następnie Przewodnicząca zapytała o kandydatów/kandydatki na Sekretarza 

Suwalskiej Rady Seniorów.  

Maria Lauryn zgłosiła Teresę Wysocką-Kluczny. Przewodnicząca zapytała, czy 

kandydatka wyraża zgodę. Kandydatka zgodziła się.  

Przewodnicząca spytała, czy są inni kandydaci do funkcji Sekretarza. Nikogo nie 

zgłoszono. Wobec tego Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne przez podniesienie ręki 

nad kandydaturą Teresy Wysockiej-Kluczny. Kandydatka otrzymała 9 głosów „za”. Tym 

samym została wybrana Sekretarzem Suwalskiej Rady Seniorów.  

 Z przeprowadzonego głosowania sporządzono protokół (w załączeniu).  

 

  Ad 7. 

Przewodnicząca poprosiła o propozycje co do trybu pracy Suwalskiej Rady Seniorów, 

tj. częstotliwości spotkań, dni tygodnia, pór dnia, kiedy członkowie mogą spotykać się na 

posiedzeniach. Wspólnie ustalono, że najlepszą porą dnia będą popołudnia. Obecni zgodzili 

się, że mógłby to być np. pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 16. W miarę potrzeb 

ustalane będą inne dogodne terminy.  

Wspólnie ustalono termin kolejnego posiedzenia – na poniedziałek, 4 lutego, na 

godzinę 16 w Suwalskim Centrum Inicjatyw Senioralnych, przy ul. Ciesielskiej 15. 

 

Ad 8. 

Przewodnicząca spytała o najwygodniejszy sposób kontaktowania się z członkami 

Rady. Pełnomocnik zaproponowała stworzenie listy kontaktów członków SRS, którą za zgodą 

wszystkich, otrzymałby każdy z członków SRS. Następnie sporządziła taką listę w dziewięciu 

egzemplarzach i rozdała obecnym.  

 

Ad 9. 
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Co do sposobu kontaktowania się z mieszkańcami seniorami Przewodnicząca 

zaproponowała, żeby na początku kontynuować zwyczaj wtorkowych dyżurów w siedzibie 

SRS przy ul. Ciesielskiej 15. Z czasem, w miarę nabierania przez wszystkich członków rady 

doświadczenia z pracy w radzie, będzie można jeszcze raz zastanowić się, jaka forma 

komunikacji będzie najbardziej efektywna.  

 

Ad 10. 

Przewodnicząca spytała, czy są jeszcze inne sprawy, które chcieliby poruszyć obecni 

na spotkaniu. Innych spraw nie zgłoszono. 

 

Ad 11. 

Przewodnicząca podziękowała członkom Rady za udział w posiedzeniu. Na tym 

zakończono posiedzenie i zakończono protokół. 

 

W załączeniu: 

Załącznik nr 1 - Lista obecności,  

Załącznik nr 2 - Protokół z wyborów na Przewodniczącego SRS 

Załącznik nr 3 - Protokół z wyborów na Wiceprzewodniczącego SRS 

Załącznik nr 4 - Protokół z wyborów Sekretarza SRS 

 

 

Suwałki, dnia 24.01.2019 r.  

 

 

Protokół sporządziła: 

Agnieszka Szyszko 
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Załącznik nr 2 

do protokołu z I posiedzenia  

Suwalskiej Rady Seniorów 

 

Protokół z wyborów  

Przewodniczącego/Przewodniczącej Suwalskiej Rady Seniorów  

 

 

1. Prezydent Miasta Suwałk, który prowadził pierwsze posiedzenie Suwalskiej Rady 

Seniorów stwierdził na podstawie listy obecności, że w wyborach uczestniczy 9 z 9 

uprawnionych członków Suwalskiej Rady Seniorów.  

 

2. Na funkcję Przewodniczącej zgłoszono dwie kandydatki: 

 

1) Wiesławę Kwaterską; 

2) Maria Jolanta Lauryn. 

 

3. Zgłoszone kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącej.  

 

4. Wiesława Kwaterska otrzymała 5 głosów „za” 

Maria Jolanta Lauryn otrzymała 4 głosy „za” 

 

5. W związku z powyższym bezwzględną większością głosów na funkcję Przewodniczącej 

wybrana została Wiesława Kwaterska. 
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Załącznik nr 3 

do protokołu z I posiedzenia  

Suwalskiej Rady Seniorów 

 

Protokół z wyborów  

Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącej Suwalskiej Rady Seniorów  

 

 

1. Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów, która prowadziła drugą część posiedzenia 

Suwalskiej Rady Seniorów stwierdziła na podstawie listy obecności, że w wyborach 

uczestniczy 9 z 9 uprawnionych członków Suwalskiej Rady Seniorów.  

 

2. Na funkcję Wiceprzewodniczącej zgłoszono następującą kandydatkę: 

1) Marię Jolantę Lauryn. 

  

3. Zgłoszona kandydatka zgodziła się na kandydowanie.  

 

4. Maria Jolanta Lauryn otrzymała następującą liczbę ważnie oddanych głosów: 

 

9 głosów „za” 

0 głosów „przeciw” 

0 głosów wstrzymujących się 

 

5. W związku z powyższym bezwzględną większością głosów na funkcję 

Wiceprzewodniczącej wybrana została Maria Jolanta Lauryn.  
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Załącznik nr 4 

do protokołu z I posiedzenia  

Suwalskiej Rady Seniorów 

 

Protokół z wyborów  

Sekretarza Suwalskiej Rady Seniorów  

 

1. Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów, który prowadziła drugą część posiedzenia 

Suwalskiej Rady Seniorów stwierdziła na podstawie listy obecności, że w wyborach 

uczestniczy 9 z 9 uprawnionych członków Suwalskiej Rady Seniorów.  

 

2. Na funkcję Sekretarza zgłoszono następującą kandydatkę: 

1) Teresa Wysocka-Kluczny 

 

3. Teresa Wysocka-Kluczny wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

4. Teresa Wysocka-Kluczny otrzymała następującą liczbę ważnie oddanych głosów: 

 

9 głosów „za” 

0 głosów „przeciw” 

0 głosów wstrzymujących się 

 

5. W związku z powyższym bezwzględną większością głosów na funkcję Sekretarza wybrana 

została Teresa Wysocka-Kluczny.  

 

 

 


