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BOP.0033.6.2022 

Protokół z I posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów  

w dniu 21 stycznia 2022 r. 

w Urzędzie Miejskim w Suwałkach  

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

przez Prezydenta Miasta Suwałk. 

 Posiedzenie odbyło się 21 stycznia 2022 r. w sali nr 26 Urzędu Miejskiego  

w Suwałkach. Rozpoczęło się o godz. 11.00, 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 trzeciej kadencji.  

 Posiedzenie otworzył Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk. Prezydent 

przywitał zebranych. Najpierw podziękował członkom Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej 

kadencji. 

- Bardzo dziękuję za Państwa bezinteresowną społeczną pracę w Suwalskiej Radzie 

Seniorów, tym bardziej, że przypadła ona na trudny czas pandemii, której skutki boleśnie 

odczuli zwłaszcza seniorzy - mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. - Wiem, że 

mieliście wiele planów, a z powodu pandemii nie wszystkie udało się zrealizować. Tym 

bardziej dziękuję za Wasze zaangażowanie i zachęcam, żebyście aktywnie uczestniczyli w 

życiu społecznym naszego miasta także po zakończeniu pracy w Suwalskiej Radzie Seniorów 

i dzielili się z nowymi członkami swoim doświadczeniem.  

W imieniu ustępującej rady dziękowała Wiesława Kwaterska, przewodnicząca 

Suwalskiej Rady Seniorów trzeciej kadencji. Podziękowała wszystkim członkom rady i p. 

Prezydentowi za dobrą współpracę. Nowym członkom przekazała od odchodzącej rady 

kronikę i zewnętrzny dysk na utrwalanie dobrych pomysłów. Członkowie zadeklarowali także 

gotowość dzielenia się doświadczeniem z nową radą. 

Następnie Prezydent wręczył gratulacje nowym członkom Suwalskiej Rady Seniorów.  

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

Prezydent. – Przed nami dużo wyzwań, bo w naszym mieście przybywa seniorów, liczę na 

Państwa cenne wskazówki, jak rozwiązywać problemy seniorów.   

 

Następnie posiedzenie przebiegało według porządku, jak poniżej:  

1. Wskazanie przez Prezydenta protokolanta posiedzenia.  

2. Przypomnienie zasad głosowania na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  

i Sekretarza Suwalskiej Rady Seniorów.  
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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, 

Kierownikowi Biura 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 

do uchwały nr LII/573/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2014 r. w sprawie 

powołania Suwalskiej Rady Seniorów. 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. 

Jan Kiersztyn zgłosił kandydata na Przewodniczącego Suwalskiej Rady Seniorów – 

Marka Szczepankiewicza. Prezydent spytał, czy zgłoszony wyraża zgodę. Kandydat wyraził 

zgodę.  
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Następnie Prezydent spytał o innych kandydatów/kandydatki na funkcję 

Przewodniczącego/Przewodniczącej. Ryszard Duba zgłosił Mieczysławę Gajewską. 

Prezydent spytał czy kandydatka wyraża zgodę. Kandydatka wyraziła zgodę. 

  Prezydent spytał czy są jeszcze inni kandydaci/kandydatki na funkcję 

Przewodniczącego/Przewodniczącej.  Kazimierz Jakimowicz zgłosił Andrzeja Sorokę. 

Kandydat wyraził zgodę. 

Prezydent spytał czy jeszcze ktoś chciałby kandydować 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 Marka Szczepankiewicza. Trzy osoby 

głosowały „za”.  Następnie głosowano nad kandydaturą Mieczysławy Gajewskiej. Dwie 

osoby głosowały „za”. Kolejno głosowano nad kandydaturą Andrzeja Soroki. Trzy osoby 

głosowały „za”. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania.  

Wobec tego, że dwie osoby uzyskały identyczną największą liczbę głosów, Prezydent 

zarządził powtórne głosowanie, mające wyłonić Przewodniczącego/Przewodniczącą. 

Prezydent przypomniał zasady głosowania, zgodnie z którymi każdy z głosujących może 

oddać głos na jednego z dwóch kandydatów: Marka Szczepankiewicza lub Andrzeja Sorokę. 

Pięć osób zagłosowało na Marka Szczepankiewicza, trzy osoby zagłosowały na Andrzeja 

Sorokę. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania.  

Tym samym przewodniczącym Suwalskiej Rady Seniorów został  Marek 

Szczepankiewicz.  

Z przeprowadzonego głosowania sporządzono protokół (w załączeniu). 

 

Ad 4. 

Prezydent pogratulował Przewodniczącemu i przekazał mu dalsze prowadzenie 

posiedzenia.  

Przewodniczący podziękował za głosy i wyraził nadzieję, że nowa rada wspólnie 

wypracuje wiele dobrych rozwiązań na rzecz suwalskich seniorów.   

 

Ad 5. 

Przewodniczący poprosił o zgłoszenia na funkcję Wiceprzewodniczącego/ 

Wiceprzewodniczącej. Zgłoszono Mieczysławę Gajewską Przewodniczący spytał, czy 

kandydatka wyraża zgodę. Kandydatka zgodziła się. 
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 Przewodniczący spytał o inne zgłoszenia na funkcję Wiceprzewodniczącego/ 

Wiceprzewodniczącej. Innych zgłoszeń nie było. 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne przez podniesienie ręki nad kandydaturą 

Mieczysławy Gajewskiej. Osiem osób zagłosowało „za”. Jedna osoba wstrzymała się od 

głosowania. Tym samym Mieczysława Gajewska została wybrana Wiceprzewodniczącą 

Suwalskiej Rady Seniorów.  

 Z przeprowadzonego głosowania sporządzono protokół (w załączeniu). 

 

Ad 6. 

Następnie Przewodniczący zapytał o kandydatów/kandydatki na Sekretarza 

Suwalskiej Rady Seniorów. Zgłoszono Lucynę Gutowską. Przewodniczący zapytał, czy 

kandydatka wyraża zgodę. Kandydatka zgodziła się.  

Przewodniczący spytał, czy są inni kandydaci do funkcji Sekretarza. Nikogo nie 

zgłoszono. Wobec tego Przewodniczący zarządził głosowanie jawne przez podniesienie ręki 

nad kandydaturą Lucyny Gutowskiej. Kandydatka otrzymała 8 głosów „za”. Jedna osoba 

wstrzymała się od głosowania. Tym samym została wybrana Sekretarzem Suwalskiej Rady 

Seniorów.  

 Z przeprowadzonego głosowania sporządzono protokół (w załączeniu).  

 

  Ad 7. 

Przewodniczący poprosił 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 najlepszym terminem jest pierwsza środa miesiąca  

o godzinie 15.30. Na następne posiedzenie umówiono się wstępnie 9 marca. Członkowie 

ustalili, że w razie konieczności posiedzenia mogą odbywać się także online. Pierwszą próbę 

łączenia online członkowie SRS IV kadencji odbyli podczas prezentacji kandydatów do SRS. 

 

Ad 8. 

Przewodniczący spytał o najwygodniejszy sposób kontaktowania się z członkami 

Rady. Agnieszka Szyszko, kierownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

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.  
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Ad 9. 

Co do sposobu kontaktowania się z mieszkańcami seniorami ustalono, że po tym, jak 

zostanie ustalona siedziba SRS członkowie zastanowią się nad dyżurami. Na razie z powodu 

pandemii takie dyżury nie będą uruchomione.  

Członkowie byli też zgodni, że informacje o radzie mogą ukazywać się w zakładce na stronie 

Miasta Suwałki i na profilu społecznościowym  

 

Ad 10. 

Przewodniczący spytał, czy są jeszcze inne sprawy, które chcieliby poruszyć obecni 

na spotkaniu. Innych spraw nie zgłoszono. 

 

Ad 11. 

Przewodniczący podziękował 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 24.01.2022 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 Przewodniczącego/Przewodniczącej zgłoszono trzech kandydatów: 

 

1) Marka Szczepankiewicza; 

2) Mieczysławę Gajewską; 

3) Andrzeja Sorokę. 

 

3. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję 

Przewodniczącego/Przewodniczącej.  

 

4. Marek Szczepankiewicz otrzymał trzy głosy. Mieczysława Gajewska otrzymała dwa głosy. 

Andrzej Soroka otrzymał trzy głosy. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.  

 

5. W związku z równą największą liczbą głosów, otrzymaną przez dwóch kandydatów, 

Prezydent zarządził powtórne głosowanie na tych dwóch kandydatów.  

 

6. Marek Szczepankiewicz otrzymał pięć głosów. Andrzej Soroka otrzymał trzy głosy. Jedna 

osoba wstrzymała się od głosu. 

 

7. W związku z powyższym bezwzględną większością głosów na funkcję Przewodniczącego 

wybrany został Marek Szczepankiewicz. 
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Załącznik nr 3 

do protokołu z I posiedzenia  

Suwalskiej Rady Seniorów 

 

Protokół z wyborów  

Wiceprzewodniczącego/Wiceprzewodniczącej Suwalskiej Rady Seniorów  

 

 

1. Przewodniczący Suwalskiej Rady Seniorów, który przejął po Prezydencie Miasta Suwałk 

przewodniczenie posiedzeniu Suwalskiej Rady Seniorów stwierdził na podstawie listy 

obecności, że w wyborach uczestniczy 9 z 9 uprawnionych członków Suwalskiej Rady 

Seniorów.  

 

2. Na funkcję Wiceprzewodniczącej zgłoszono Mieczysławę Gajewską 

  

3. Zgłoszona kandydatka zgodziła się na kandydowanie.  

 

4. Mieczysława Gajewska otrzymała następującą liczbę ważnie oddanych głosów: 

 

8 głosów „za” 

0 głosów „przeciw” 

1 głos wstrzymujący się 

 

5. W związku z powyższym bezwzględną większością głosów na funkcję 

Wiceprzewodniczącej wybrana została Mieczysława Gajewska.  
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Załącznik nr 4 

do protokołu z I posiedzenia  

Suwalskiej Rady Seniorów 

 

Protokół z wyborów  

Sekretarza Suwalskiej Rady Seniorów  

 

1. Przewodniczący Suwalskiej Rady Seniorów, który przejął po Prezydencie Miasta Suwałk 

przewodniczenie posiedzeniu Suwalskiej Rady Seniorów stwierdził na podstawie listy 

obecności, że w wyborach uczestniczy 9 z 9 uprawnionych członków Suwalskiej Rady 

Seniorów.  

 

2. Na funkcję Sekretarza zgłoszono Lucynę Gutowską. 

 

3. Lucyna Gutowska wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

4. Lucyna Gutowska otrzymała następującą liczbę ważnie oddanych głosów: 

 

8 głosów „za” 

0 głosów „przeciw” 

1 głos wstrzymujący się 

 

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

została Lucyna Gutowska.  

 

 

 


