P R O T O K Ó Ł nr 4/19
z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów, odbytego w dniu 4 grudnia 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
3. Hudzik Jerzy
4. Jaskuła Grażyna
5. Kałuża Emilia - przewodnicząca
6. Nowak Zenon
7. Oleszkiewicz Janina
8. Pobudejski Tadeusz
9. Rabikowska Bożena
10. Szczygieł Ryszard
11. Zgondek Mirosław
Spoza członków MRS w posiedzeniu udział wzięli:
1. Joanna Skotnicka Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia;
2. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
3. Aneta Nowaczyk – pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
4. Elżbieta Kalińska – Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury;
5. Tomasz Akulicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu;
6. Anna Dziuba-Marzec – radna Rady Miejskiej w Wieluniu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o sporządzonych protokołach nr 1/19, 2/19, 3/19 z poprzednich posiedzeń.
3. Informacja Burmistrza Wielunia dotycząca:
1) ,,Domu Seniora” zapowiedziana na posiedzeniu w dniu 10 września bieżącego
roku;
2) Utworzenia Klubu Seniora.

4. Program ,,Koperta życia” – stan realizacji programu, działania na przyszłość.
5. Wniosek seniorów dotyczący ,,Kalendarza imprez”.
6. Ustalenie dyżurów członków Miejskiej Rady Seniorów od stycznia 2020 r.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad zał. nr 2.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powitała wszystkich zgromadzonych członków Miejskiej
Rady Seniorów a następnie dokonała otwarcia posiedzenia, serdecznie witając wszystkich
obecnych gości. Stwierdziła prawomocność obrad – na stan 11 członków, obecnych 11.
Zapytała następnie, czy ktoś chce dokonać zmian w porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach nr 1/19, 2/19, 3/19 z poprzednich posiedzeń.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do protokołu? Nikt
się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 3

Informacja Burmistrza Wielunia dotycząca:
1) ,,Domu Seniora” zapowiedziana na posiedzeniu w dniu 10 września bieżącego roku;
2) Utworzenia Klubu Seniora.
Informacja Burmistrza Wielunia dotycząca ,,Domu Seniora” zapowiedziana na posiedzeniu w
dniu 10 września bieżącego roku.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Głos
zabrali:
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała, iż Gmina Wieluń
złożyła wniosek o dofinansowanie z solidarnościowego funduszu wsparcia dla osób
niepełnosprawnych w programie centra opiekuńczo-mieszkalne dla zadania ,,Utworzenie
centrum opiekuńczo-mieszkaniowego dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Olewin”.
Przedstawiła następnie szczegóły związane ze wspomnianym wnioskiem.
Pan Czesław Chudy poprosił o dokładnie podanie nazwy zadania.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk podała pełną nazwę zadania tj.
,,Utworzenie

centrum

opiekuńczo-mieszkaniowego

dla

osób

niepełnosprawnych

w

miejscowości Olewin”. Poinformowała następnie, iż realizacja tego zadania trwa trzy lata.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o kopię wniosku, który złożyła Gmina
Wieluń.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy został sporządzony program funkcjonalnoużytkowy do omawianego zadania?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że Gmina posiada tylko
wstępny program.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała o wstępny kosztorys omawianego obiektu.
Pan Czesław Chudy powiedział, że omawiane zadanie nie ma nic wspólnego z dziennym
domem seniora.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zwróciła uwagę, iż wniosek, który złożyła Gmina Wieluń
rozwiązuje dużo problemów lokalnej społeczności.
Pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Nowaczyk
podkreśliła, iż omawiany projekt dedykowany jest dla osób z orzeczeniem o stopniu
znacznym bądź umiarkowanym.
Pan Czesław Chudy powiedział, że popiera złożony wniosek. Dodał, iż omawiany projekt
nie rozwiąże problemów związanych z dziennym domem seniora, który miał powstać w
Wieluniu.
Pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Nowaczyk
wspomniała o przewidywanym transporcie dla osób niepełnosprawnych.
Przewodnicząca Emilia Kałuża stwierdziła, że jest to bardzo potrzebna placówka dla
Gminy Wieluń.
Pan Zenon Nowak zaznaczył, iż Gmina Wieluń złożyła tylko wniosek i nie ma pewności, czy
takowe dofinansowanie otrzyma. Zapytał, czy Gmina Wieluń będzie korzystać z

planowanego przez rząd finansowania dziennego domu seniora w kwocie 300 000 zł?
Podsumował, że omawiany projekt nie jest dziennym domem seniora.
Pan Jerzy Hudzik podkreślił, że o dziennym domu seniora będzie mowa w następnym
punkcie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, że złożenie wniosku przez Gminę Wieluń
jest jak najbardziej zasadne. Zapytał następnie, kiedy rozstrzygnie się czy Gmina Wieluń
takowe dofinansowanie otrzymała bądź nie?
Pracownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Nowaczyk
odpowiedziała, że na początku stycznia wszystko będzie wiadomo.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 3

Informacja Burmistrza Wielunia dotycząca Utworzenia Klubu Seniora.

Pismo Burmistrza Wielunia w sprawie utworzenia Klubu Seniora w Wieluniu z dnia
22 października 2019 r. stanowi zał. nr 3.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał ,,co z pomieszczeniami po olimpie?” Czy
przetarg został już rozstrzygnięty?
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że przetarg został
już rozstrzygnięty.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, jaka cena obowiązuje za jeden miesiąc
najmu?
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, iż 1500 zł .
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że ubolewa nad tym, że nie zostało
oddane do Miejskiej Radzie Seniorów.
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska oznajmiła, iż nie można
przekazać omawianego obiektu miastu ze względu na dofinansowanie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, na jaki czas została podpisana umowa?

Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że umowa
została zawarta na rok.
Pan Czesław Chudy zapytał, co będzie organizowane w omawianym obiekcie?
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że będzie to
sklep.
Przewodnicząca Emilia Kałuża odczytała pismo nr OR. 0032.2.2019.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zadał pytanie czy odczytane pismo widziała Pani
dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury?
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że nie widziała
tego pisma ale wiedziała o rozmowach w sprawie utworzenia dziennego domu seniora.
Pan Zdzisław Bednarek oznajmił, że w pierwszej kolejności Miejska Rada Seniorów w
Wieluniu powinna podjąć decyzję czy dzienny dom seniora powstanie w nowo
wybudowanym budynku czy w jakimś innym lokalu. Podkreślił, że jeśli wspomniana kwestia
zostanie rozstrzygnięta to Miejska Rada Seniorów będzie mogła przedstawić dalszą
kontynuację procesu powstawania dziennego domu seniora. Zaproponował analizę
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

–

aby

sprawdzić,

gdzie

zlokalizowane są tereny i w tych terenach umieścić dzienny dom seniora.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy Gmina Wieluń składała wniosek o pozyskanie
środków z programu senior 75+ na rok 2020?
Pan Zdzisław Bednarek podkreślił, iż jego zdaniem powinien powstać dzienny dom seniora.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk przedstawiła rządowy program
Senior Plus. Podkreśliła, że wspomniany program jest przeznaczony na remont
pomieszczeń, przebudowę oraz wyposażenie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy umowa w sprawie budynku olimp jest
już podpisana?
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska odpowiedziała, że nie.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby przekazać omawiany lokal
seniorom.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że Gmina nie może
skorzystać z programu rządowego, jeśli dom seniora powstanie w olimpie.
Pan Zdzisław Bednarek powiedział, że omawiany lokal jest w złej lokalizacji, chociażby
dlatego, że nie ma tam nawet miejsc parkingowych.
Pani Grażyna Jaskuła powiedziała, że jej zdaniem lokal olimp jest najlepszym miejscem z
dobrą lokalizacją.
Radna Maria Zarębska podkreśliła, że zgadza się ze swoją przedmówczynią i uważa, iż jest
to świetna lokalizacja.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że aby gmina mogła
skorzystać z dofinansowania obiekt musi spełniać warunki określone w programie.
Oznajmiła, iż jednym z takich warunków są dwie toalety, których w omawianym budynku
niestety nie ma.
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska zaznaczyła, iż każda zmiana tj.
remont czy jakakolwiek inna ingerencja w budynek musi być poprzedzona pozytywną
decyzją konserwatora zabytków.
Pan Czesław Chudy powiedział, że w omawianym budynku jest jedna toaleta. Zaznaczył, iż
nie jest powiedziane, że seniorzy muszą skorzystać ze wspomnianego dofinansowania.
Podkreślił, iż temat dziennego domu seniora poruszany był już cztery lata temu i do tej pory
nic z tym nie zrobiono.
Pan Zenon Nowak zapytał w czyjej własności jest omawiany lokal olimp?
Przewodnicząca Emilia Kałuża odpowiedziała, że jest to własność Gminy Wieluń.
Pan Zenon Nowak stwierdził, że jeśli nie ma dobrej woli ze strony Gminy Wieluń to
omawiany budynek nie będzie przekazany.
Pan Tadeusz Pobudejski zaproponował, aby Gmina wynajęła seniorom takowy lokal.

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz przypomniał, iż wnioskuje o to od samego
początku.
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska podkreśliła, że Wieluński Dom
Kultury przedstawił bogatą ofertę dla seniorów.
Pan Zenon Nowak stwierdził brak woli ze strony urzędu na przekazanie budynku.
Pan Zdzisław Bednarek zaproponował, aby skierować wniosek do Burmistrza Wielunia i
Rady Miejskiej w omawianej sprawie a następnie, aby Rada Miejska podjęła uchwałę w
sprawie powstania dziennego domu seniora.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, że Rada Miejska w Wieluniu może
tylko poprosić Burmistrza Wielunia o powstanie domu seniora ale nie może podjąć w tej
sprawie uchwały.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że oprócz bogatej
oferty Wieluńskiego Domu Kultury w Gminie Wieluń działa świetlica seniora w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, która ma wolne miejsca.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, że na świetlicy nie ma już wolnych miejsc.
Wspomniała o sesji, na której radna Anna Dziuba-Marzec zadając pytanie o wolne miejsca w
świetlicy otrzymała odpowiedź, iż takowych nie ma.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że miała na myśli to, iż
takowa świetlica jest dla 20 osób, a tyle nie przychodzi.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, że na sali nie zmieści się 20 osób.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy jest wola ze strony Gminy Wieluń na
utworzenie dziennego domu seniora?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk kontynuowała swoją wypowiedź,
przedstawiając oferty, które są kierowane do seniorów. Zaapelowała następnie, aby każdy
zaproponowany pomysł był oparty propozycją funkcjonowania oraz finansowania, celem
sprecyzowania oczekiwań.
Pani Bożena Rabikowska powiedziała, że Gmina Wieluń ma bogatą ofertę dla seniorów i
powinniśmy być z tego dumni.

Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska podkreśliła, że lokal olimpu do 30
grudnia 2020 r. powinien być we własności Wieluńskiego Domu Kultury.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, aby Miejska Rada Seniorów przegłosowała
wniosek o utworzenie dziennego domu seniora. Podkreśliła, że może przygotować takowy
wniosek i przedstawić na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił, aby pani dyrektor Wieluński Dom Kultury
nie podpisywała jeszcze umowy najmu.
Dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska zgodziła się z przewodniczącym
Rady Miejskiej.
Pan Jerzy Hudzik powiedział, że oferta kulturalna dla seniorów jest bogata w Gminie Wieluń
ale utworzenie dziennego domu seniora jest dla zwykłych ludzi.
Pan Czesław Chudy wspomniał, że za kadencji Burmistrza Janusza Antczaka, kiedy lokal
olimp był remontowany był zapis, który precyzował przeznaczenie omawianego lokalu miało być to przeznaczone na spotkania międzypokoleniowe.
Przewodnicząca Emilia Kałuża podsumowała, że żaden członek z Miejskiej Rady Seniorów
nie neguje ofert proponowanej przez Gminę Wieluń.
Pan Zenon Nowak zapytał, co to są kluby seniorów?
Przewodnicząca Emilia Kałuża zaproponowała, aby wnieść petycje o utworzenie Klubu
Seniora w Gminie Wieluń.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby w petycji podać konkretny
lokal.
Przewodnicząca Emilia Kałuża odczytała petycję Miejskiej Rady Seniorów w sprawie
utworzenia dziennego domu seniora. Zarządziła głosowanie: kto jest za, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 11 członków. Miejska Rada
Seniorów (przy 10 głosach ,,za”, 1 głosie ,,przeciw”) przyjęła petycję w ww. sprawie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła o podanie źródła
finansowania.

Przewodnicząca Emilia Kałuża podkreśliła, że urząd posiada instytucje i jednostki
pomocnicze, aby realizowały one zadania gminy. Uzupełniła, iż Miejska Rada Seniorów,
która pracuje społecznie nie może wskazywać źródła finansowania.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, iż poprosiła tylko o
propozycje finansowania wspomnianego obiektu.
Pan Tadeusz Pobudejski zapytał, kto jest odpowiedzialny za punkt informacji turystycznej?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że było to
prowadzone przez Wieluński Dom Kultury.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaznaczył, że kluczową różnicą między
wydarzeniami kulturowymi, a dziennym domem seniora jest to, iż seniorzy sami organizują
swój czas wolny.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 4
Program ,,Koperta życia” – stan realizacji programu, działania na przyszłość.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że lekarze nie są
chętni do wydawania kopert życia.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktokolwiek z seniorów uzyskał jakieś
informacje w omawianej sprawie?

Pani

Grażyna

Jaskuła

powiedziała,
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pomysł

swojemu

lekarzowi

prowadzącemu, który nie wyraził woli współpracy w tej kwestii.
Pan Zdzisław Bednarek zapytał, czy koperty, które są z plastiku były konsultowane z
Państwową Inspekcja Sanitarną?

Pani Bożena Rabikowska podkreśliła, iż ,,koperty życia nie są do jedzenia”.
Pan Czesław Chudy zaznaczył, iż żywność w sklepach jest pakowana w woreczki foliowe i
jest to ogólnie dozwolone.
Pan Zdzisław Bednarek powiedział, że zadał tylko pytanie i oczekuje odpowiedzi.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że wiele gmin ościennych
przyjmowało takie koperty, celem bezpieczeństwa dla osób starszych oraz ich rodzin.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zaznaczyła, iż zapytała lekarza, który powiedział, iż o takiej
kopercie życia nie słyszał ale chętnie weźmie udział w takowym projekcie. Uzupełniła, że
udała się następnie do kierownika przychodni, który poinformował ją o tym, że to pacjenci nie
chcą brać udziału w wydawaniu omawianych kopert.
Pani Bożena Rabikowska oznajmiła, iż rozmawiała z wieluńskim ratownikiem medycznym,
który powiedział, że koperty życia są bardzo potrzebne i znacznie przyśpieszają działania
personelu medycznemu przy udzielaniu pomocy osobie nieprzytomnej. Podkreśliła
następnie, że uzyskała informacje o tym, że najprawdopodobniej lekarze nie są chętni, aby
wypełniać takowe koperty swoim pacjentom.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaproponowała, aby ponownie
rozpocząć rozmowy z szefami wszystkich przychodni w sprawie wydawania kopert życia.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zadała pytanie, czy Gmina Wieluń podjęła uchwałę w
sprawie programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odpowiedział, że nie.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 5
Wniosek seniorów dotyczący ,,Kalendarza imprez”.

Przewodnicząca Emilia Kałuża poprosiła, aby wszystkie imprezy, wydarzenia i uroczystości
organizowane przez Gminę Wielun zostały spisane w jednym miejscu przynajmniej raz w
miesiącu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska podkreśliła, iż w zeszłej kadencji Wieluński Dom
Kultury zajmował się produkcją takowych zestawień.
Pani Grażyna Jaskuła przychyliła się do prośby pani przewodniczącej.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Ustalenie dyżurów członków Miejskiej Rady Seniorów od stycznia 2020 r.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała jakim dniem członkowie Miejskiej Rady Seniorów
byliby zainteresowani?
Pan Ryszard Szczygieł zaproponował, aby skreślić ten punkt z porządku obrad i przełożyć
go na rok 2020.
Pan Zdzisław Bednarek podkreślił, iż jego zdaniem dyżury członków Miejskiej Rady
Seniorów są zbędne. Dodał, że dyżury pełnią radni Rady Miejskiej w Wieluniu i wszystkie
potrzeby są na bieżąco zgłaszane.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad
punktu 6 tj. ustalenie dyżurów członków Miejskiej Rady Seniorów od stycznia 2020 r.
Zapytała kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W glosowaniu udział
wzięło 8 członków. Miejska Rada Seniorów przy (6 głosach ,,za”, 3 głosach ,,wstrzymujących
się”) zdjęła punkt z porządku obrad.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 7
Sprawy różne i wolne wnioski.

Zaproszenie:

1) Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu pn. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
stanowi zał. nr 4;
2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej w sprawie koncertu pt. Karnawału czar stanowi zał. nr 5.
Przewodnicząca Emilia Kałuża przekazała zaproszenie na jasełka dla Miejskiej Rady
Seniorów od Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu. Poruszyła następnie sprawę
kroniki, pytając kto w obecnej kadencji chciałby zająć się jej prowadzeniem?
Pan Ryszard Szczygieł oznajmił, iż może zająć się kroniką Miejskiej Rady Seniorów.
Pani Janina Oleszkiewicz przekazała wiadomość o organizowanej zbiórce dla starszych i
samotnych.
Przewodnicząca Emilia Kałuża stwierdziła, że zadaniem Miejskiej Rady Seniorów nie jest
organizowanie zbiórek.
Pani Janina Oleszkiewicz podkreśliła, że tylko przekazuję informację.
Pan Ryszard Szczygieł poprosił, aby zgłosiły się osoby, które będą razem z nim zajmowały
się kroniką Miejskiej Rady Seniorów.
Zgłosiły się pani Grażyna Jaskuła oraz Janina Oleszkiewicz.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaprosiła Miejską Radę Seniorów
na świąteczne spotkanie organizowane przez Burmistrza Wielunia w kino-teatrze Syrena w
Wieluniu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz złożył świąteczne życzenia członkom Miejskiej
Rady Seniorów.
Przewodnicząca Emilia Kałuża również złożyła świąteczne życzenia a następnie zapytała,
czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Emilia Kałuża zamknęła IV posiedzenie Rady Seniorów dziękując
wszystkim za udział.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała

Monika Kowalska

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

Emilia Kałuża

