Protokół nr X/2018

z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Bielska - Białej, które odbyło się w dniu
6 marca 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej pod przewodnictwem
Pani Elżbiety Rosińskiej - Przewodniczącej Rady Seniorów Miasta Bielska
– Białej.
Obecni - według załączonej do protokołu listy obecności.
Nieobecni: Wojciech Dębowski.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o powstającym w Bielsku-Białej Centrum Usług Społecznych (cel i
zakres działania) oraz innych programach lub projektach realizowanych
w mieście (np. Klub Integracji Społecznej czy „Zintegrowana Animacja
Społeczna w Bielsku – Białej”).
3. Informacja Wydziału Polityki Społecznej dotycząca realizacji przedsięwzięć
wnioskowanych przez Radę Seniorów a obejmująca:


działania na rzecz osób starszych planowane do realizacji w 2018 r.



stopień zaangażowania prac nad wprowadzeniem Karty Seniora w BielskuBiałej



stworzenie Centrum Seniora w Bielsku-Białej,



kształt strony internetowej poświęconej seniorom pn: seniorzybielsko.pl.

4. „Przycisk życia” - korzyści dla osób starszych szczególnie chorych i
samotnych na tle doświadczeń innych miast.
5. Organizacja pracy zespołów problemowych – przygotowanie planu działania.
6. Omówienie dotychczasowych dyżurów oraz ustalenie harmonogramu dyżurów
członków Rady.
7. Sprawy różne.
Ad. 1
Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.

Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca Rady Seniorów
Otworzyła kolejne posiedzenie. Przywitała wszystkich zebranych członków Rady oraz
zaproszonych gości w tym: Prezydenta Miasta Jacka Krywulta, Zastępcę Prezydenta
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Miasta Przemysława Kamińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława
Klimaszewskiego, Zastępcę Dyrektora MOPS ds. Programów i Rehabilitacji
Społecznej Małgorzatę Polak, Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Dariusza
Mrzygłóda oraz Dyrektor Biura Rady Miejskiej Danutę Brejdak.
Następnie przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad:


jako punkt 2 - wprowadzony został temat dotyczący projektu „Kongres Obywatel
Senior”;



jako punkt 3 - Informacja o powstającym w Bielsku-Białej Centrum Usług
Społecznych (cel i zakres działania) oraz innych programach lub projektach
realizowanych w mieście (np. Klub Integracji Społecznej czy „Zintegrowana
Animacja Społeczna w Bielsku – Białej”);



punkt 4 - „Przycisk życia” - został przesunięty jako temat na następne
posiedzenie Rady Seniorów;



jako nowy punkt 4 - Informacja Wydziału Polityki Społecznej dotycząca realizacji
przedsięwzięć wnioskowanych przez Radę Seniorów.

Zmiana porządku obrad została poddana pod głosowanie i jednogłośnie (14 głosami)
przyjęta przez członków Rady Seniorów.

Ad. 2
Omówienie projektu: Kongres „Obywatel Senior”.
Pani Elżbieta Gacek - członek Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ATH oraz
członek Śląskiej Rady ds. Seniorów przy Urzędzie Marszałkowskim
przedstawiła założenia VII edycji projektu Kongres "Obywatel Senior", zwracając
uwagę na różnorodny zakres tematyczny. Zachęcała, aby włączyć subregiony woj.
śląskiego, w tym również subregion południowy – bielski do zaangażowania się w to
przedsięwzięcie. Dodała, że Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej powinna
uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przy okazji Kongresu w Katowicach.
Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca Rady Seniorów
stwierdziła, że ten projekt nie jest obcy bielskiej Radzie Seniorów, jednak istnieje
problem dojazdu. Dodała, że liczy na pomoc Pana Prezydenta w tej kwestii.
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Następnie przewodnicząca rekomendowała broszurę "Ćwiczenia dla aktywnego
seniora" i zwróciła się do Prezydenta Miasta o rozpowszechnienie tej broszury wśród
bielskich seniorów w porozumieniu z wydawcą.
Pan Jacek Krywult - Prezydent Miasta
stwierdził, że trzeba określić skalę potrzeb, ile osób byłoby zainteresowanych tą
broszurą i jaki to byłby koszt.
Następnie Prezydent poruszył kwestię tworzenia „Centrum Seniora” w mieście.
Zaznaczył, że usytuowanie Centrum musi być właściwe i powinien to być lokal o
odpowiednich parametrach.

Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca Rady Seniorów
zapytała o Kartę Seniora.

Pan Jacek Krywult - Prezydent Miasta
zwrócił uwagę, że przy wprowadzeniu Karty Seniora trzeba określić granicę wiekową.
Dodał, że wprowadzenie tej karty od 60 roku życia spowoduje to, iż będzie ją
posiadał co 10 mieszkaniec miasta.

Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca Rady Seniorów
zapytała, czy istnieje możliwość zorganizowania transportu dla chorych, podobnie jak
to jest zorganizowane w Opolu?

Pan Jacek Krywult - Prezydent Miasta
wyjaśnił, iż w Opolu jest bardzo rozwinięty system senioralny. Ponownie podkreślił, iż
ważna jest skala tych potrzeb.

Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca Rady Seniorów
stwierdziła, że rolą Rady Seniorów jest inicjowanie działań na rzecz osób starszych,
samotnych i chorych.

Pan Jacek Krywult - Prezydent Miasta
odpowiedział, że takie działania realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Ad. 3
Informacja o powstającym w Bielsku-Białej Centrum Usług Społecznych (cel i
zakres działania) oraz innych programach lub projektach realizowanych
w mieście (np. Klub Integracji Społecznej czy „Zintegrowana Animacja
Społeczna w Bielsku – Białej”).
Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca Rady Seniorów
Poprosiła o zapoznanie zebranych z działaniami MOPS w Bielsku- Białej.
Pani Małgorzata Polak - Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
Poinformowała, że MOPS realizuje 4 projekty na rzecz seniorów.
Pan Artur Kulas - kierownik projektów
Rozdał materiały dotyczące realizowanych w mieście projektów.
Następnie bardzo szczegółowo przedstawił i omówił 4 projekty aktualnie realizowane
przez MOPS dla seniorów:


projekt 1 - usługi opiekuńcze



projekt 2 - pomoc sąsiedzka



projekt 3 - działania środowiskowe - Teleopieka



projekt 4 - działania integracyjne MOPS - Społeczność lokalna.

Ad. 4
Informacja Wydziału Polityki Społecznej dotycząca realizacji przedsięwzięć
wnioskowanych przez Radę Seniorów.

Pan Dariusz Mrzygłód – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Przedstawił Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za II półrocze 2017r.
Następnie szczegółowo omówił program „Dzień Otwarty dla osób starszych i
niepełnosprawnych”, który ma się odbyć w dniu 29 marca 2018 r. przy Placu
Opatrzności Bożej 18.
Poprosił również o propozycje dotyczące programu organizacji „Dni Seniora”
w Bielsku-Białej, które są zaplanowane na październik 2018 r.
Następnie przedstawił program „Senior Plus” i propozycję utworzenia kolejnego
Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych w naszym mieście. Dodał, że na
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adaptację pomieszczeń na ten cel w dawnej Szkole Podstawowej nr 5 przy
ul. Partyzantów zaplanowany jest rok. Przedstawił również kwestię Karty Seniora.
Pan Krzysztof Jonkisz – członek Rady Seniorów
Poruszył temat Centrum Seniora. Zasugerował, iż obiekt taki powinien znajdować się
w otoczeniu parkowym, tak jak jest np. w Czechowicach-Dziedzicach. Podkreślił, że
Miasto powinno "patrzeć" perspektywicznie i być przyjazne dla osób starszych.
Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca Rady Seniorów
Poparła propozycję Pana Krzysztofa Jonkisza, aby takie centrum powstało w terenie
zielonym. Dodała, że ważne jest również to, aby lokalizacja tego centrum była dobrze
skomunikowana.
Pan Piotr Smolana - członek Rady Seniorów
Stwierdził, że dobrym budynkiem na ten cel byłby ten opuszczony budynek przy
kortach tenisowych.
Pan Krzysztof Jonkisz – członek Rady Seniorów
Poparł propozycję przedmówcy stwierdzając, że to bardzo dobry pomysł.
Pan Adam Michalski - członek Rady Seniorów
Zauważył, że Rada Seniorów powinna być kreatywna i zgłaszać swoje pomysły.
Zaproponował, aby seniorzy posiadający samochody z rejestracją SB płacili na
parkingach 1 zł opłaty. Zaapelował również, aby żadnych imprez dla seniorów nie
organizować w takie dni jak np. Wielki Czwartek. Podziękował również za działalność
Domu Kultury w Mikuszowicach Krakowskich, w którym prężnie działa Klub Seniora
liczący ponad 60 osób.
Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca RS
Poinformowała o utworzeniu własnego fanpage na Facebooku ponieważ strona
internetowa www.seniorzybielsko.pl jest martwa.
Pan Dariusz Mrzygłód - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Poinformował, że strona jest tak utworzona, żeby mogła być dostępna także dla osób
niepełnosprawnych, dlatego też została opracowana w najprostszy sposób. Dodał, że
mimo to została utworzona wg wszelkich reguł zgodnie z normą. Poinformował także,
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że dwie osoby z Wydziału Polityki Społecznej zostały oddelegowane do pracy na
rzecz osób starszych i strona zostanie zaktualizowana. Będzie też na niej więcej
informacji kulturalnych.
Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca Rady Seniorów
zwróciła uwagę, że zamiar był taki, aby na tej stronie seniorzy znaleźli wszystkie
informacje.

Ad. 5.
Organizacja pracy zespołów problemowych – przygotowanie planu działania.
Pani Elżbieta Rosińska – Przewodnicząca Rady Seniorów
Poruszyła kwestię pracy zespołów problemowych Rady Seniorów. Przypomniała, że
w styczniu prosiła o ustalenie planu pracy tych zespołów. Poprosiła, aby nowi
członkowie Rady dopisali sie do tych zespołów.
Pan Piotr Smolana - członek Rady Seniorów
Poinformował, że jego zespól nie działa i w związku z tym, on się wypisuje z tego
zespołu.

Ad. 6
Ustalenie harmonogramu dyżurów Członków Rady
Ustalony harmonogram dyżurów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Sprawy różne.
Pani Elżbieta Rosińska - Przewodnicząca Rady Seniorów
Poruszyła sprawę promocji Rady Seniorów. Dodała, że informacje na temat Rady
Seniorów należy rozszerzyć. Zauważyła, że mało jest artykułów w gazetach. Ponadto
dobrze by było, by tradycją był udział przedstawicieli Rady w uroczystościach,
jubileuszach

organizowanych

przez

Urząd

Miejski.

Poinformowała,

że

Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zgodę, aby przedstawiciele Rady Seniorów
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uczestniczyli w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Zwróciła uwagę, że nie ma
materiałów reklamujących radę, materiałów informacyjnych, gadżetów, ulotek.
Pan Jarosław Klimaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej
Poinformował, że możliwe jest uczestniczenie w komisjach Rady Miejskiej i dodał, że
porządek obrad komisji jest na stronie internetowej.
Pani Elżbieta Rosińska - Przewodnicząca Rady Seniorów
Poinformowała, że w dniu 21 marca 2018 odbędzie się II Wiosenny Złaz „Zwardoń na
Beskidku”, którego głównym organizatorem jest bielski oddział PTTK wraz
z Oddziałem Okręgowym Związku Emerytów i Rencistów, a Rada Seniorów Miasta
Bielska - Białej jest współorganizatorem.
Zastępca Prezydenta Przemysław Kamiński
poinformował o działającym Systemie Powiadamiania Mieszkańców. Dodał, że od
30 października 2017 r. można składać wnioski dotyczące zgód na otrzymywanie
wiadomości z Systemu Powiadamiania Mieszkańców. Wiadomości te będą wysłane
w formie

SMS i e-mail do wszystkich zarejestrowanych w systemie osób.

Zainteresowani mogą złożyć wniosek w postaci papierowej bezpośrednio w Urzędzie
Miejskim lub przesłać w formie skanu/zdjęcia na adres e-mail urzędu. Powiadomienia
dotyczą nadchodzących zagrożeń, nadchodzących terminów płatności bądź
informacji o imprezach kulturalnych.

Pan Dariusz Mrzygłód – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Przypomniał,

że

wydany

został

nowy

informator

dla

osób

starszych

i

niepełnosprawnych. Dla zainteresowanych informator jest do odbioru w Wydziale
Polityki Społecznej.

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca Rady Seniorów podziękowała
wszystkim zebranym za obecność i zamknęła obrady.

Protokołowała:
Teresa Opyrchał

Przewodnicząca
Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej

/-/ Elżbieta Rosińska
Rada Seniorów
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