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PROTOKÓŁ NR 12  

z posiedzenia Suwalskiej Rady Seniorów w dniu 19 marca 2018 r. Odbyło się w siedzibie 

LOK w Suwałkach, przy ul. M. Konopnickiej 

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków SRS oraz zaproszony gość – p. Agnieszka Szyszko 

– Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Powitanie zebranych. 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 11. Posiedzenia SRS z 25 stycznia 2018 r.  

4. Opracowanie uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu 

działań, zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Suwałk – tzw. Suwalska 

Karta Mieszkańca – Maria Lauryn. 

5. Opracowanie wniosku do Prezydenta Suwałk o przedłużenie użyczenia lokalu przy ul. 

Ciesielskiej 15 na potrzeby Suwalskiej Rady Seniorów oraz Suwalskiego Centrum Inicjatyw 

Senioralnych. 

6. Wniosek do Prezydenta Suwałk w sprawie zmiany paragrafu 2 w pkt. 2 w załączniku 

Uchwały nr LII/573/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 września 2014 w sprawie 

powołania Suwalskiej Rady Seniorów – Maria Lauryn. 

7. Aktualny stan prac związanych z Encyklopedią Suwalskiego Seniora – Włodzimierz 

Marczewski. 

8. Informacja o propozycjach tekstów do nr 2/2018 Suwalskiego Głosu Seniora – Lucyna 

Śniecińska. 

9. Relacja z przebiegu II Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów w Krakowie w dniu 7 

marca 2018 r. – Maria Lauryn. 

10. Sprawy różne: dyżury członków SRS na kwiecień i maj, dyskusja na temat form 

współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, informacja w sprawie przewodników turystycznych 

dla seniorów, inne sprawy. 

11. Ustalenie terminu następnego posiedzenia. 

12. Zamknięcie obrad. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA 

Ad. 1, 2. Obrady otworzyła Przewodnicząca M. Lauryn, witając przybyłych członków SRS i 

zaproszonego gościa. Przedstawiła porządek obrad, który został zaakceptowany. 

Ad. 3. Członkowie SRS zapoznali się wcześniej z przesłanym im drogą mailową protokółem 

nr 11 obrad SRS. Zaakceptowali go nie wnosząc uwag. 

Ad. 4. Prowadząca obrady zaproponowała, by do Uchwały Rady Miasta w sprawie karty 

mieszkańca Suwałk wprowadzić zmiany z 30% na 50%, dotyczące zniżki dla seniorów w 

zakupie biletów do Aquaparku i pływalni OSIR oraz do SOK. Uczestnicy obrad wniosek ten 

poparli jednogłośnie. 
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Ad. 5. Maria Lauryn poinformowała zebranych, że właśnie mija trzyletni okres użyczenia 

Suwalskiej Radzie Seniorów lokalu przy ulicy Ciesielskiej 15. Poprosiła o zaakceptowanie 

nowego wniosku do Prezydenta Suwałk o przedłużenie umowy użyczenia. Wszyscy obecni 

na naradzie członkowie SRS wniosek poparli. 

Ad. 6. W odpowiedzi na zgłaszane wcześniej uwagi niektórych członków SRS, że dwuletni 

okres kadencji rady jest za krótki dla pełnego rozwoju jej działalności, oraz że optymalnym 

wydaje się okres trzyletni, Maria Lauryn zaproponowała przyjęcie wniosku w tej sprawie. W 

głosowaniu 6 osób opowiedziało się za przyjęciem trzyletniego okresu kadencji SRS. 

Zatwierdzony wniosek o zmianę odpowiedniego zapisu w Uchwale Rady Miejskiej zostanie 

przekazany do Urzędu Miejskiego. Jeśli zmiana zostanie dokonana, będzie dotyczyła 

następnej kadencji SRS, rozpoczynającej się w styczniu roku 2019 r. 

Ad. 7. Włodzimierz Marczewski poinformował, że opracowano już 103 hasła encyklopedii. 

Podziękował osobom, które w tym uczestniczyły. Obecnie pracuje nad tekstem p. Agnieszka 

Szyszko i kol. Włodek Marczewski, a wkrótce zaangażowana zostanie kol. Teresa Wysocka-

Kluczny, nasza redakcyjna fotoreporterka. Wykona zdjęcia do tekstu, które stanowić będą 

30% - 40% całości. Na prace te zaplanowany jest cały miesiąc kwiecień, by w maju można 

było zakończyć proces tekstowo-graficzny. Ukazanie się pierwszego nakładu encyklopedii 

przewidziano na obchody Europejskiego Dnia Seniora, w październiku 2018 r. 

Kol. Krystyna Polkowska zwraca uwagę na konieczność aktualizacji wysokości zniżek dla 

seniorów przy zakupie biletów do SOK, Aquaparku i innych cen, wprowadzonych na 

podstawie Suwalskiej Karty Seniora, której emisja jest też przygotowywana. 

Ad. 8. Informację o propozycjach tekstów do numeru 2/2018 Suwalskiego Głosu Seniora 

przedstawiła Lucyna Śniecińska. Na str. 1 znajdzie się artykuł Marii Lauryn, o 

najważniejszych dokonaniach pierwszej i drugiej (bieżącej) kadencji SRS, zatytułowany 

„Aby rada mogła radzić…”. Stronę 2 wypełni zapowiedziany tekst L. Śniecińskiej o 

sposobach usprawniania umysłu i obrony przed rozwojem sklerozy. Przedstawimy też 

dziewiętnastoletnią działalność pierwszej w Suwałkach placówki edukacji seniorów – 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Materiał na ten temat przygotowała Irena Pietraszkiewicz.  

Ad. 9. Relację z przebiegu II Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów w Krakowie w dniu 7 

marca 2018 r. przekazała uczestnicząca w nim Maria Lauryn. Hasłem przewodnim kongresu 

była „Powszechność Gminnych Rad Seniorów w Polsce”. Obecnie istnieje w kraju ok. 350 

rad seniorów, w województwie podlaskim – 9. Połowa istniejących rad gminnych przystąpiła 

do Porozumienia. Na spotkaniu wybrano też zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia o 

Współpracy Rad Seniorów. Jednym z członków zarządu została Maria Lauryn. 

Ad. 10. P. Agnieszka Szyszko przekazała informację, że ogłoszony został konkurs na 

konsultacje geriatryczne dla suwalskich seniorów. Na realizację przedsięwzięcia w roku 2018 

Urząd Miejski przeznaczył kwotę 20 tys. zł., poza kosztami szczepień seniorów przeciwko 

grypie.  

Kol. Maria Lauryn zobowiązała członków SRS, by odpowiadali na wysyłane do nich e-maile. 

Poinformowała również, że zaplanowaną akcję sadzenia kwiatów w gazonach będziemy 
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wykonywać wspólnie z Zarządem Dróg i Zieleni. Przewodnicząca poinformowała iż w 

siedzibie SCIS przy ul. Ciesielskiej 15 do dyspozycji SRS jest 50 przewodników 

turystycznych po Suwałkach. Wniosła również prośbę o pomoc w zdobyciu makatek – 

wykonywanych przez seniorki (i nie tylko) ozdób kuchennych na wystawę, zaplanowaną  

podczas tegorocznego Jarmarku Folkloru. 

Ad. 11, Termin następnego posiedzenia SRS ustalono na 10 kwietnia.  

Ad. 12. Przewodnicząca podziękowała zebranym za aktywny udział i zamknęła posiedzenie.  

 

     Protokółowała:                                                                                   Przewodniczyła: 

 

Lucyna Śniecińska                                                                                     Maria Lauryn 

 

 

 

 


