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Protokół 

z X posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów 

z dnia 09 lipca 2019r. 

OK.0033.7.2019 

 

X posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów odbyło się w budynku Urzędu Miejskiego w 

Raciążu. 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie: 12:00 

wg załączonej listy obecności. 

 

Ad – 1 

Otwarcie posiedzenie  

  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów pani Maria Chyczewska. 

 

Ad – 2 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

 

Protokół z IX posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów z dnia  06 lutego 2018 r. został przyjęty 

jednogłośnie. 

Ad – 3 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów przedstawiła porządek obrad dzisiejszego 

posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenie MRS; 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia MRS; 

3. Przyjęcie porządku obrad; 

4. Opracowanie harmonogramu pracy MRS na rok 2019; 

5. Wolne zapytania i wnioski 

6. Zamknięcie posiedzenia MRS. 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad – 4 

Opracowanie harmonogramu pracy Miejskiej Rady Seniorów na 2019 rok 

 

Członkowie Miejskiej Rady Seniorów debatowali nad planem pracy w 2019 roku. 

Zaproponowano aby podczas posiedzeń poruszano następujące tematy: 

 

• Problemy profilaktyki zdrowotnej seniorów. Wpływ ochrony środowiska, rekreacji                        

i sportu na zdrowie seniorów  

• Tworzenie przyjaznych przestrzeni do rozwijania hobby i pasji seniorów, zachęcanie                       

do pokazywania swoich dzieł, przekazywania umiejętności sobie samym i młodszym 

pokoleniem – spotkania i wywiady. 

• Łączność międzypokoleniowa – kontakt ze szkołami oraz organizacjami 

pozarządowymi. 

• Edukacja z zakresu zagrożeń czyhających na osoby starsze (bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym, oszustwa, wyłudzenia finansowe 

• Poziom świadomości osób starszych w zakresie praw konsumenckich oraz sposobu 

ich ochrony i obrony przed oszustami, naciągaczami i domokrążcami, oferującymi 

"atrakcyjne”: usługi, przedmioty i pożyczki 

 

Po dyskusji ustalono plan pracy na rok 2019r oraz osoby odpowiedzialne za realizację 

konkretnych działań. 

 

Uchwała nr 14/2019 Miejskiej Rady Seniorów z dnia 09 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia 

harmonogramu pracy Miejskiej Rady Seniorów – przyjęta jednogłośnie.  

 

Ad – 5 

Wolne zapytania i wnioski 

 

Odbyła się krótka dyskusja nad sprawą, która była poruszana na poprzednim posiedzeniu 

Rady Seniorów. Mianowicie o możliwości zapewnienia pomocy psychologicznej dla osób 

starszych i samotnych. Pani Maria Chyczewska poinformowała, że po rozmowie z panią 

kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesławą Czerwińską otrzymała 

informację, że  problemem w realizacji tego pomysłu stanowią braki kadrowe. W MOPS raz 

w tygodniu przyjmuje psycholog dla osób z uzależnieniami ale problem stanowi znalezienie 

psychologa, który mógłby odwiedzać starsze osoby w domach.  
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Pan Paweł Chrzanowski zauważył, że seniorzy, którzy należą do różnych stowarzyszeń 

spotykają się, mają z kim porozmawiać, wspierają się natomiast osoby starsze, które nie mają 

takiej możliwości czują się osamotnione. Może chociaż przy okazji istniałaby możliwość 

zapewnienia wsparcia psychologa czy osoby, która mogłaby przyjść do takiej osoby starszej  i 

porozmawiać z nią 

 

Ad – 6 

Po wyczerpaniu tematyki X posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów  obrady zostały zamknięte. 

 

 

Protokołowała: 

Katarzyna Wawrowska  

 

 

 

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów: 

 

Maria Chyczewska 

  


