P R O T O K Ó Ł nr 2/19
z posiedzenia Rady Miejskiej Seniorów, odbytego w dniu 10 września 2019 r.
odbytego w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
przy pl. Kazimierza Wielkiego 1
Obecni na posiedzeniu członkowie MRS:
1. Bednarek Zdzisław
2. Chudy Czesław – z-ca przewodniczącej
3. Jaskuła Grażyna
4. Kałuża Emilia - przewodnicząca
5. Oleszkiewicz Janina
6. Podbudejski Tadeusz
7. Rabikowska Bożena
8. Szczygieł Ryszard
9. Zgondek Mirosław
Spoza członków MRS w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
2. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
3. Tomasz Akulicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu;
4. Elżbieta Kalińska – Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury;
5. Zofia Spaleniak – pracownik Wieluńskiego Domu Kultury;
6. Katarzyna Tasarz – Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum, przyjęcia porządku obrad.
2. Informacja Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury dotycząca Dnia Seniora.
3. Informacja Kierownika M-GOPS w Wieluniu dotycząca systemu wsparcia oferowanego
seniorom w Gminie Wieluń.
4. Przedstawienie przez radnych Miejskiej Rady Seniorów propozycji do planu pracy na
2020 rok.
5. Wnioski, komunikaty, zapytania.
6. Zakończenie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum, przyjęcia porządku obrad zał. nr 2.
Przewodnicząca Emilia Kałuża dokonała otwarcia posiedzenia, serdecznie witając
wszystkich obecnych gości. Stwierdziła prawomocność obrad – na stan 11 członków,
obecnych 9.
Zapytała następnie, czy ktoś chce dokonać zmian w porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury dotycząca Dnia Seniora.
Przewodnicząca Emilia Kałuża poprosiła o zabranie głosu Dyrektora Wieluńskiego Domu
Kultury Elżbietę Kalińską.
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska powiedziała, że na dzień seniora
został zamówiony spektakl pn. ,,Wesoła Wdówka”. Poinformowała, iż dzisiaj od godziny
13.00 ruszy sprzedaż biletów na ww. wydarzenie. Dodała, że koszt biletu wynosi 35 zł.

Poinformowała następnie członków MRS o koncercie arii operowej w wykonaniu zespołu
,,Sonori” zał. nr 3.
Pani Bożena Rabikowska podziękowała Burmistrzowi Wielunia oraz Wieluńskiemu Domu
Kultury za wspaniałą organizację wydarzenia 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Pracownik Wieluńskiego Domu Kultury Zofia Spaleniak poinformowała, że Urząd
Marszałkowski w Łodzi organizuje ,,Dni Seniora” w Wieluniu, które najprawdopodobniej
odbędą się w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 3
Informacja Kierownika M-GOPS w Wieluniu dotycząca systemu wsparcia oferowanego
seniorom w Gminie Wieluń zał. nr 4.
Przewodnicząca Emilia Kałuża poprosiła o zabranie głosu przedstawiciela MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu.
Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna
Tasarz powiedziała, że główną ofertą kierowaną do seniorów jest świetlica znajdująca się
na ul. Okólnej, która jest otwarta w godz. 8.30-11.30 od poniedziałku do piątku. Dodała, że
w świetlicy organizowane są zajęcia integracyjne. Wspomniała, iż w tym samym budynku
znajduje się świetlica dla dzieci, która pozwala np. w Dniu Babci na spotkania
międzypokoleniowe. Powiedziała, iż opiekę nad seniorami we wspomnianej świetlicy
sprawuje pracownik domu pracy socjalnej. Uzupełniła, że M-GOPS oferuje świadczenia
w formie pieniężnej oraz niepieniężnej, które uzależnione są od indywidualnej sytuacji
seniora. Wyjaśniła następnie, że aby otrzymać pomoc pieniężną należy spełnić kryterium
dochodowe, które dla osoby samotnej wynosi 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł.
Wspomniała następnie o pomocy żywnościowej realizowanej w ramach funduszy
europejskich.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zadała pytanie w sprawie pomocy usługowej dot. seniora 75
plus.
Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna
Tasarz odpowiedziała, iż są to świadczenia opiekuńcze finansowane z funduszu
solidarnościowego dla osób, które do 75 lat charakteryzują się znacznym stopniem
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolnością do egzystencji.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zadała pytanie, jakie jest kryterium dochodowe dot. pomocy
żywnościowej?
Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna
Tasarz poinformowała, że dla osoby samotnej kryterium dochodowe wynosi 1051,50 zł a w
rodzinie 792 zł.
Pani Grażyna Jaskuła zapytała czy są to indywidualne zgłoszenia?
Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna
Tasarz odpowiedziała, że z reguły są to indywidualne zgłoszenia, które wymagają zgody
osoby zgłaszającej takowy wniosek.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy istnieje możliwość prawna, aby
w ramach pomocy żywnościowej podpisać umowę ze szkołą, celem udostępnienia stołówki,
która znajduje się w szkole zawodowej?

Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna
Tasarz odpowiedziała, że oferta zaadresowana jest do konkretnej osoby, wiec to osoba
decyduje, gdzie spożyje posiłek.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, iż taka osoba ma tylko dwie opcje.
Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna
Tasarz odpowiedziała, że nie. Wytłumaczyła, iż wspomniane instytucje wydają posiłki
a pomoc żywnościowa jest dla osób do 150%, która może być realizowana w formie zasiłku
celowego bądź można dokonać zakupu w stołówce.
Pan Ryszard Szczygieł powiedział, że przy omawianej ofercie należy uwzględnić czy senior
się porusza. Opowiedział o przypadku, gdzie senior zostaje w domu, rodzina wyjeżdża do
pracy a człowiek taki nie może skorzystać z ww. ofert ponieważ ma problem
z poruszaniem się.
Pani Bożena Rabikowska zapytała, czy człowiek o którym opowiada Pan Szczygieł ma
rodzinę?
Pan Ryszard Szczygieł odpowiedział, że tak. Oznajmił, iż członkowie rodziny są
zapracowani.
Przewodniczący Emilia Kałuża zapytała czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Pan Zenon Nowak powiedział, iż za przedstawiony problem kosztów nie powinna ponosić
Gmina lecz rodzina osoby niepełnosprawnej.
Przewodnicząca Emilia Kałuża poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Wielunia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że Miejska Rada Seniorów jest radą koronną,
która służy pomocą oraz cennym poradom ze względu na swój wiek świadczący o dużym
bagażu doświadczeń. Nawiązał następnie do wydarzenia 80-lecia wybuchu II wojny
światowej, mówiąc że wieluńska tragedia aktualnie jest świadomiej odbierana przez polską
i niemiecką społeczność. Zaznaczył, iż organizacja omawianego wydarzenia rozpoczęła się w
rzeczywistości w 2017 r., kiedy to po wizycie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbył
spotkanie z ministrem Adamem Kwiatkowskim, któremu przypisuje duże zasługi. Podkreślił
również ogromne wsparcie ze strony wojewody łódzkiego ws. omawianego wydarzenia.
Pani Bożena Rabikowska powiedziała, że na konferencji nie widziała nauczycieli.
Pan Czesław Chudy podkreślił, że konferencja nie była wydarzeniem obowiązkowym.
Pan Zenon Nowak oznajmił, że organizacja 80-lecia wybuchu II wojny światowej miała
ogromne znaczenie nie tylko dla Gminy Wieluń lecz dla całego kraju.
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak zaprosił członków MRS na wyjazd na
wystawę w Sejmie, który odbędzie się 12 września br.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Pan Ryszard Szczygieł zapytał, czy planowana jest inwestycja pn. ,,Dom Seniora”?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jeszcze w 2019 r. zostaną
przedstawione członkom MRS pewne informacje dot. ,,Domu Seniora”. Podkreślił, iż wydatki
Gminy Wieluń są na dobrym poziomie. Zaznaczył, iż nie podniesiono żadnego rodzaju
podatku a mimo tego poziom dochodu na jednego mieszkańca wzrósł.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zaapelowała, aby Burmistrz Wielunia uwzględnił przy
konstruowaniu budżetu wydatki wynikające z planu pracy Miejskiej Rady Seniorów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyraził pełną wolę współpracy.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 4
Przedstawienie przez radnych Miejskiej Rady Seniorów propozycji do planu pracy na 2020
rok.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś pisemnie przygotował pomysły do planu
pracy Miejskiej Rady Seniorów?
Pan Tadeusz Pobudejski powiedział, iż miasto Wieluń jest bardzo zatłoczone. Zaapelował,
aby usprawnić komunikację miejską tj. dostosować godziny kursów do godzin zajęć
lekcyjnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, że analiza kursów została już
sporządzona przez Urząd Miejski.
Pan Tadeusz Pobudejski zaznaczył, aby pochylić się nad zwiększeniem ilość kursów
ułatwiających dojazd i powrót ze szkół.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odniósł się do wypowiedzi Pana Pobudejskiego,
mówiąc że rozpoczęto już procedurę polegającą na ustalaniu potrzeb danych kursów.
Powiedział następnie, iż kwestia dot. wprowadzenia płatności jest kwestią sporną. Oznajmił,
iż jego zdaniem komunikacja miejska powinna nadal być bezpłatna, z racji tego, iż Gmina
Wieluń jest Gminą bogatą. Poruszył problem związany z brakiem połączenia między
szpitalem a dworcem.
Pan Czesław Chudy powiedział, że w sobotę i niedziele nie ma autobusu, którym
mieszkaniec mógłby wrócić z ogródków działkowych. Uzupełnił, iż ostatni autobus jest
o godzinie 15.00.
Pani Grażyna Jaskuła zaapelowała o przedłużenie linii autobusowej ,,A” w kierunku
docelowym – dworzec PKS Wieluń.
Przewodniczący Tomasz Akulicz zaproponował, aby poczekać z przedstawianymi uwagami
do momentu przedstawienia proponowanego rozkładu komunikacji miejskiej przez Urząd
Miejski w Wieluniu.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy wniosek złożony przez Panią Rabikowską
może zostać potraktowany jako wniosek Miejskiej Rady Seniorów?
Pani Bożena Rabikowska odpowiedziała, że tak a następnie odczytała pismo z dnia
9 sierpnia 2019 r. dot. komunikacji miejskiej w Wieluniu zał. nr 5.
Pan Zdzisław Bednarek poprosił, aby zwrócić uwagę na utworzenie linii autobusowej
w godzinach popołudniowych w kierunku docelowym – ul. Długosza w Wieluniu. Dodał, iż

z rozmów z mieszkańcami, których reprezentuje, wynika, iż większość wyraża wolę
wprowadzenia opłaty za bilety, w zamian za utworzenie ww. linii autobusowej.
Pan Czesław Chudy przychylił się do opinii Pana Bednarka, mówiąc że również docierają do
niego głosy, aby wprowadzić symboliczną opłatę, celem utworzenia nowych kursów oraz
dostosowania ich do potrzeb mieszkańców.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował rozpatrzenie zorganizowania
jednorazowych, specjalnych kursów związanych z organizowanymi przez Gminę Wieluń
wydarzeniami kulturowymi oraz sportowymi.
Pan Zdzisław Bendarek powiedział, że utworzenie linii autobusowej, o którą wnioskuje
powinna kursować codziennie.
Pan Tadeusz Pobudejski zaznaczył, iż priorytetem powinien być dojazd dzieci do szkoły.
Pani Bożena Rabikowska również podkreśliła problem związany z dowozem i odjazdem
dzieci ze szkół.
Pani Grażyna Jaskuła powiedziała, że w poprzedniej kadencji został utworzony dodatkowy
kurs w kierunku cmentarza, którym jeździła tylko jedna osoba.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zarządziła głosowanie nad złożonymi wnioskami w sprawie
uruchomienia linii autobusowych. Zapytała, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu. W głosowaniu udział wzięło 9 członków MRS. Miejska Rada Seniorów (przy 9
głosach ,,za”) przyjęła zgłoszone wnioski w ww. sprawie.
Wniosek nr 1/2/19 stanowi zał. nr 6.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, iż przygotowała swoje propozycje dot. planu
pracy Miejskiej Rady Seniorów. Poprosiła, aby na następne spotkanie każdy przygotował
swoje uwagi i propozycje.
Poprosiła następnie o ustalenie terminu następnego posiedzenia, celem przyjęcia planu pracy
na 2020 rok.
Zapytała następnie, czy wszystkim odpowiada termin 2 października 2019 r. o godz. 11.30?
Wszyscy członkowie wyrazili zgodę na termin następnego posiedzenia.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 5
Wnioski, komunikaty, zapytania.
Przewodnicząca Emilia Kałuża poinformowała, iż do Miejskiej Rady Seniorów wpłynęła
korespondencja od Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku
dot. Kampanii Społecznej pn. Bezpieczny Senior – Świadomy Senior zał. nr 7.
Zapytała następnie, kto chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Pan Czesław Chudy zaproponował wyjazd do Dziennego Dom Seniora np. do Pabianic.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował organizację wyjazdu do
miejscowości, w której powstał Dzienny Dom Seniora. Podkreślił, iż jako radny Rady
Miejskiej pochyla się nad stworzeniem ww. miejsca.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy w Pabianicach Dzienny Dom Seniora jest
prowadzony przez gminę czy stowarzyszenie?
Pan Czesław Chudy odpowiedział, że jest to samodzielna jednostka budżetowa.

Przewodnicząca Emilia Kałuża wspomniała o dofinansowaniu ministerialnym programu
,,Senior Plus”. Powiedziała, że jest to Klub Seniora, który jest współfinansowany z budżetu
państwa. Dodała, iż na wyposażenie przekazywane jest 25 000,00 zł a przebudowę i remont
przeznaczane jest 125 000,00 zł. Uzupełniła, iż Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieluniu ma
dwa Kluby Seniora a Gmina Wieluń nie posiada ani jednego.
Pan Tadeusz Pobudejski powiedział, iż rozmawiał z kierownikiem Domu Społecznego
w Bobrownikach, który poinformował, że wysoki koszt pobytu w ww. placówce wynika
z zapisów ustawy. Uzupełnił, że w Domu Seniora musi znajdować się rehabilitant, psycholog
oraz wiele innych specjalistów.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że zasadnym jest utworzenie Dziennego
Domu Seniora, celem uniknięcia kosztów, o których wspomniał Pan Pobudejski.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zwróciła uwagę, iż w Dziennym Domu Seniora
osoba przebywa osiem godzin a pozostałą cześć czasu spędza z rodziną. Przekazała następnie
kronikę prowadzoną przez MRS poprzedniej kadencji.
Przewodnicząca Emilia Kałuża podziękowała Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Wieluniu za obecność na dzisiejszym posiedzeniu. Poinformowała następnie członków
Miejskiej Rady Seniorów o możliwości dostępu w formie papierowej do materiałów
sesyjnych w pokoju nr 1a w Ratuszu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zaznaczyła, iż wszystkie projekty uchwał wraz
z porządkiem obrad są umieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Wieluń.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, że dyżury członków Miejskiej Rady Seniorów
rozpoczną się od 2020 roku.
Pani Grażyna Jaskuła zapytała, jak często będą odbywały się posiedzenia Miejskiej Rady
Seniorów?
Przewodnicząca Emilia Kałuża odpowiedziała, iż jest to uzależnione od planu pracy, który
zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, iż z zapisów statutu Miejskiej
Rady Seniorów wynika, że posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zamknęła III posiedzenie Rady seniorów dziękując
wszystkim za udział.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała

Monika Kowalska

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
Emilia Kałuża

