
PROTOKÓŁ NR I/18 Z I SESJI

MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW W KOWARACH,

która odbyła się 25 października 2018 roku o godz. 9:00

w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Kowarach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Kowarach.

4. Wybór wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Kowarach.

5. Wybór sekretarza Miejskiej Rady Seniorów w Kowarach.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie sesji.

Ad.  1  Pani  Burmistrz  Bożena  Wiśniewska  otworzyła  sesję  witając  wszystkich  zebranych  w  tym

radnych  oraz  przybyłych  zainteresowanych  Panią  Elżbietę  Zakrzewską  oraz  Pana  Jacka  Kozłowskiego.

Wyraziła  zadowolenie  z  powołania  w  Kowarach  Miejskiej  Rady  Seniorów.  Wyjaśniła  również  potrzebę

działania  takiego organu szczególnie  w zakresie  realnego wpływania na decyzje  władz miasta  w zakresie

polityki senioralnej, ich problemów i potrzeb. 

Ad. 2  Po przywitaniu przybyłych gości Pani Burmistrz stwierdzała, iż Rada zebrała się w pełnym,

pięcioosobowym skaldzie,  odczytała proponowany porządek obrad i poprosiła o głosowanie w sprawie jego

przyjęcia. Porządek obrad został przyjęty przez zebranych radnych jednogłośnie. 

Po przyjęciu  porządku obrad Pani  Burmistrz  wręczyła  radnym uroczyście  wszystkim Akty  Powołania  na

członków Miejskiej Rady Seniorów w Kowarach. 

Ad.  3  Przystąpiono  do  wyboru  Przewodniczącego  Miejskiej  Rady  Seniorów.  Pani  Burmistrz

przekazała głos Pani Emilii  Żuromskiej prowadzącej wybory. Pani Emilia przedstawiła zasady głosowania

wynikające ze Statutu. Wybór Zarządu Rady zgodnie z tym dokumentem jest jawny. Poproszono o zgłaszanie

kandydatów  na  funkcję  Przewodniczącego  MRS  w  Kowarach.  Pani  Mariola  Demczur  zaproponowała

kandydaturę  Pani  Krystyny  Ratajskiej.  Pani  K.  Ratajska  zgodziła  się  kandydować.  Nie  zgłoszono  więcej

kandydatur.  Przystąpiono  do  glosowania  na  Przewodniczącego  Rady  Seniorów.  Pani  K.  Ratajska  została

wybrana Przewodniczącą MRS poprzez aklamację. Protokół z przeprowadzenia wyboru stanowi załącznik nr

1, do wglądu w siedzibie tut. Urzędu.

Ad.  4  Pani  Burmistrz  Bożena  Wiśniewska  zaprosiła  na  honorowe  miejsce  nowo  wybraną

Przewodniczącą MRS oraz oddała jej głos w celu dalszego prowadzenia sesji. 

Przewodnicząca  przystąpiła  do  realizacji  kolejnego  punktu  sesji  –  wybór  Wiceprzewodniczącego.

Zaproponowano następujące kandydatury – Jan Wojdan oraz Edward Matczuk. Przystąpiono do głosowania.

Większością głosów Wiceprzewodniczącym MRS został wybrany Jan Wojdan. Protokół z przeprowadzenia

wyboru stanowi załącznik nr 2 do protokołu do wglądu w siedzibie tut. Urzędu.

Ad. 5 Przystąpiono do wyboru Sekretarza MRS – zaproponowano jedną kandydatkę – Panią Mariolę

Demczur,  która w wyniku glosowania została wybrana jednogłośnie.  Protokół  z  przeprowadzenia wyboru

stanowi  załącznik nr 3, do wglądu w siedzibie tut. Urzędu.

Ad. 6 P. K. Ratajska rozpoczęła dyskusję w zakresie spraw różnych. 

1. Ustalono,  że  kolejne  zebranie  Rady  nastąpi  w  drugiej  połowie  listopada.  Nie  podano  jednak

konkretnej daty. O terminie kolejnej sesji radni zostaną poinformowanie zgodnie z zadeklarowanym
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sposobem kontaktu. 

2. J. Wojdan zaproponował utworzenie rocznego planu pracy Rady, w tym celu na kolejne spotkanie

wszyscy radni powinni przygotować swoje propozycje. 

3. Obecna  na  sesji  Pani  Elżbieta  Zakrzewska  zaproponowała  aby  zaplanować  również  spotkania  z

rożnymi ważnymi i ciekawymi ludźmi, w zakresie rozwoju interpersonalnego, medycznego czy np./.

kursów pierwszej pomocy itp. Zaproponowała również swoją pomoc w przygotowaniu i umówieniu

takich spotkań. Pani E. Zakrzewska wyraziła również swoje zadowolenie z powstania Rady Seniorów i

pogratulowała wyboru Zarządu. 

4. Ogólnie  zarysowano  najważniejsze  problemy  dot.  seniorów  w  naszym  mieście  i  potrzebę

zastanowienia  się  nad  najlepszymi  rozwiązaniami  w  celu  poprawienia  sytuacji  osób  starszych.

Omówiono  również  zakres  działania  poszczególnych  komisji  Rady  Miejskiej  w  Kowarach  i  ich

zbieżność z zakresem działalności Rady Seniorów. 

Ad. 7. Po wyczerpaniu i omówieniu wszystkich spraw oraz punktów porządku obrad o godz. 9:33

Przewodnicząca  podziękowała  wszystkim zebranym  za  przybycie  i  zakończyła  I  sesję  Miejskiej  Rady

Seniorów w Kowarach.

Protokołowała:                                                                                                          Przewodniczący:                     

R. Czerwińska                                                                                         Krystyna Ratajska
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