OR.0032.5.2021
P R O T O K Ó Ł nr 8/21
z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów,
odbytego w dniu 22 września 2021 r.
odbytego w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
przy pl. Kazimierza Wielkiego 2 (budynek w parku)
Obecni na posiedzeniu członkowie MRS:
1. Czesław Chudy
2. Hudzik Jerzy
3. Jaskuła Grażyna
4. Kałuża Emilia - przewodnicząca
5. Oleszkiewicz Janina
6. Pobudejski Tadeusz
7. Rabikowska Bożena
8. Zgondek Mirosław
Spoza członków MRS w posiedzeniu udział wzięli:
1. Joanna Skotnicka Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia;
2. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
3. Zofia Spaleniak – pracownik Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu;
4. Anna Zychla – Powiatowy Rzecznik Konsumentów;
5. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
6. Radosław Urbaniak – Kierownik Biura Burmistrza.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad:
1) Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
2) Informacja o sporządzonym protokole nr 7/21 z poprzedniego posiedzenia Rady.
3) Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów dot. praw seniora -konsumenta.
4) Informacja Burmistrza Wielunia o postępie prac związanych z budową Centrum OpiekuńczoMieszkalnego w Olewinie, opracowaniem dokumentu dot. polityki senioralnej Miasta i Gminy
Wieluń, realizacją programu z zakresu profilaktyki zdrowia – szczepienia przeciw grypie.
5) Planowane wydarzenia związane z Dniem Seniora.
6) Sprawy różne i wolne wnioski.
7) Zakończenie 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
kworum i prawomocność obrad – na stan 11 członków, obecnych 8. Zapytała, czy ktoś zgłasza jakieś
uwagi do porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Pan Jerzy Hudzik poprosił o podanie szczegółów w sprawie drugiej edycji odnawialnych źródeł energii.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podkreślił, że ww. edycja została zaaranżowana w związku
z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, który planuje wygenerować na ten cel
środki, oszczędności które pochodzą z innych programów. Uzupełnił, że wnioski w omawianej sprawie
zostały złożone w dużej ilości ale niestety Urząd Marszałkowski finalnie nie ogłosił konkursu.
Przewodnicząca Emilia Kałuża poprosiła o podanie szczegółów w sprawie obwodnicy wschodniej.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że trwają ciągle ustalenia i analizy w tej sprawie.
Powiedział, że ubolewa nad tym, że propozycja przebiegu obwodnicy, którą zaproponował Urząd
Miejski w Wieluniu, nie spotkała się z zainteresowaniem, ponieważ był to najlepszy wariant. Uzupełnił,
że do końca roku mają zostać wybrane 3 warianty do dalszego prowadzenia prac w tej sprawie, a w
przyszłym roku już tylko jeden.
Pan Tadeusz Pobudejski stwierdził, że wypracowanie jednego, wspólnego stanowiska, które
zadowalałoby wszystkich jest niemożliwe. Zawsze znajdzie się osoba, która zakwestionuje dany wariant
budowy obwodnicy.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że każdy z przedstawionych wariantów budził
kontrowersje. Dodał, że finalny wariant powinien spełniać kwestie społeczną, finansową, techniczną i
środowiskową. Powiedział następnie, że wariant zaproponowany przez gminę Wieluń był wariantem
najlepszym, chociażby ze względu na fakt, iż uwzględniał aspekt mieszkańców Kadłuba.
Pan Czesław Chudy zapytał o plany pomieszczeń w budynku po szkole muzycznej.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że plany są wewnętrznie ustalane i w najbliższym
czasie będą omawiane z Radą Miejską w Wieluniu. Ideą budynku po szkole muzycznej jest
przeniesienie wydziałów, które znajdują się przy ul. Piłsudskiego, a wtedy budynek przy ul. Piłsudskiego
zostałby sprzedany i przekształcony np. na lokale mieszkalne, na co zezwala plan miejscowy.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk podkreśliła, że budynek po szkole muzycznej jest
łatwiejszy do zagospodarowania.
Pan Czesław Chudy dodał, że budynek po szkole wymaga generalnego remontu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że ma tego świadomość i wszystkie ustalenia z tym
związane biorą tą kwestię pod uwagę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że jeżeli taka wersja byłaby realizowana i Rada wyraziłaby na
to zgodę, to do budynku po szkole muzycznej zostałby przeniesiony również Wydział Podatków i Opłat
Lokalnych Urzędu Miejskiego w Wieluniu. Poruszył następnie kwestię rewitalizacji Placu Legionów.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonym protokole nr 7/21 z poprzedniego posiedzenia Rady.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, że protokoły zostały dostarczone na skrzynki mailowe oraz
były dostępne do wglądu w pok. nr 1a w Urzędzie Miejskim w Wieluniu. Zapytała, czy ktoś zgłasza
jakieś uwagi do protokołów? Nikt się nie zgłosił.
Miejska Rada Seniorów przyjęła informację o sporządzonych protokołach.
Punkt 3
Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów dot. praw seniora -konsumenta.
Przewodnicząca Emilia Kałuża poprosiła o zabranie głosu Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Pani Anna Zychla Powiatowy Rzecznik Konsumentów powiedziała, że naczelną zasadą, jaką powinien
kierować się senior powinno być zdanie ,,podpisać możesz, przeczytać musisz”, które oznacza, że nikt
nie może nas zmusić do zawarcia jakiejkolwiek umowy, jest to decyzja każdego z nas, a przedsiębiorca
na pewno będzie nas do tego namawiał. Wspomniała, że przedsiębiorca ma nad konsumentem
naturalną przewagę, ponieważ wie więcej o towarze, który chce nam sprzedać. Chęć sprzedaży, kiedy
przedsiębiorca nie kieruje się zasadami etycznymi będzie świadczyła o braku szacunku do konsumenta.
Jeśli przedsiębiorca nie stosuje zasad etycznych może to spowodować, że niektóre informacje o
towarze mogą zostać ukryte, a konsument zostanie celowo wprowadzony w błąd. Poruszyła kwestię
zakupów stacjonarnych, mówiąc że konsument ma prawo do informacji. Oznacza to, że sprzedawca
jest zobowiązany poinformować o zasadach sprzedaży produktu. Przekazała, że produkty żywnościowe
mają określone wymogi informacyjne, które są zapisane w ustawie. Częścią informacji jest cena, która
musi zostać umieszczona przy produkcie w sposób nie wprowadzający konsumenta w błąd. W
przypadku wątpliwości co do ceny, konsument ma prawo żądać sprzedaży produktu po cenie
korzystniejszej tzn., że często zdarzają się takie sytuacje, że cena przy kasie nie jest zgodna z ceną,
która widnieje na półce przy produkcie. Gdy takowe sytuacje zdarzają się często można to zgłosić do
Inspekcji Handlowej lub do Rzecznika Konsumentów. Poinformowała, że jeśli towar posiada wadę, to
konsument ma prawo do reklamacji takiego produktu. Sprzedawca bowiem odpowiada z tytułu
rękojmi. Jest to podstawowa, 2 letnia odpowiedzialność za wady towaru. Tej odpowiedzialności nie
można modyfikować. Konsument może żądać wymiany rzeczy lub usunięcia wady. Konsument może
obniżyć cenę lub odstąpić od umowy, a sprzedawca jeden raz może zablokować te dwa uprawnienia
konsumenta, niezwłocznie usuwając wadę lub wymieniając rzecz na nową. W razie żądania usunięcia
wady, wymiany lub obniżenia ceny sprzedawca ma 14 dni na odpowiedź. Jej brak oznacza uznanie
reklamacji. Dodatkową odpowiedzialnością jest gwarancja Jest ona dobrowolna, a gwarant może w
istotnej części modyfikować jej zakres. Możesz swobodnie wybierać pomiędzy rękojmią a gwarancją, a
sprzedawca nie może zmusić konsumenta do wyboru. Protokół reklamacyjny musi być zgodny z wolą
konsumenta. Jeżeli rzecz nie jest wadliwa, możliwość zwrotu towaru zależy od dobrej woli sprzedawcy.
Znacząca cześć sprzedawców umożliwia zwrot na różnych zasadach, ale nie jest to regułą. Powiedziała,
że drugą formą dokonywania zakupów są zakupy na odległość. Konsument powinien kierować się
wtedy następującymi zasadami:
1) Wybierać sklepy, które jest w stanie zidentyfikować. Jeżeli sklep nie podaje swoich dokładnych
danych, nie należy dokonywać zakupu w takim sklepie;
2) Sprawdzać, w jakim kraju ma siedzibę kontrahent;
3) Poszukać opinii o sklepie w Internecie.
Powiedziała, że niektóre sklepy wymagają wpłaty przed dostarczeniem towaru, dlatego należy
pamiętać, że bezpieczniej jest zapłacić przy odbiorze. Zaleciła, aby na portalach ogłoszeniowych nie
wpłacać środków z góry i dokładnie zapoznać się z opisem rzeczy lub usługi. Dodała, iż konsument ma
prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyn. Na wysłanie
oświadczenia o odstąpieniu jest 14 dni. Okres 14 dni dotyczy również zwrotu towaru. Wspomniała
następnie o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Ma to najczęściej miejsce na
pokazach, na które seniorzy są zapraszani w szczególności. Zdarza się, że wstęp mają osoby powyżej
oznaczonego wieku. Takie osoby są bardziej podatne na specyficzną perswazje prowadzącego. Na
pokazie konsumenci poddawani są presji, wywołanej za pomocą naukowo opracowanych
mechanizmów. Dodała, że umowy zawierane poza lokalem, podpisywane są też w domu. Akwizytor
również może wykorzystywać sztuczki psychologiczne, a fakt że konsument jest w swoim domu usypia
jego czujność. Akwizytorzy oferują zwykle umowy telekomunikacyjne, sprzedaży energii elektrycznej
lub gazu. Czasem wymianę drzwi lub piecyka gazowego. Podkreśliła, że konsument nie ma obowiązku
wpuszczać akwizytora. Nie powinien tego robić, gdy nie ma nikogo w domu. Takową umowę najlepiej
zawrzeć, gdy konsument ma czas na spokojną i wnikliwą analizę umowy. Zwróciła uwagę, że państwa
członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane zapewnić konsumentom dostęp do pomocy prawnej.
Dzięki temu polski konsument może skorzystać z bezpłatnej pomocy następujących instytucji:
1) Stowarzyszenie Federacji Konsumentów;
2) Powiatowi i Miejscy Rzecznicy Konsumentów;
3) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
4) Rzecznik Finansowy Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji
Elektronicznej

5) Inspekcja Handlowa.
Poradnik ,,Świadomy Senior – Bezpieczny Konsument!” stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Ulotka 6 zasad bezpiecznego seniora konsumenta stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, czy wspomniana ulotka może zostać udostępniona
mieszkańcom w Urzędzie Miejskim w Wieluniu?
Pani Anna Zychla Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiedziała, że tak.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła o przedstawienie najczęstszych
problemów z jakimi borykają się seniorzy na terenie gminy Wieluń w kwestii zakupów.
Pani Anna Zychla Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiedziała, że najczęściej jest to problem
związany z zawieraniem umów na pokazach. Zaapelowała do wszystkich seniorów, aby pamiętali
o tym, że nawet jeśli dojdzie do podpisania takiej umowy, to konsument ma prawo odstąpienia od niej
w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.
Przewodnicząca Emilia Kałuża podziękowała Pani Rzecznik za pomoc, którą udzieliła jej wiele lat temu
w omawianym zakresie.
Pan Jerzy Hudzik poprosił o przybliżenie tematyki związanej z reklamacją. Zapytał, czy można dokonać
reklamacji przez telefon?
Pani Anna Zychla Powiatowy Rzecznik Konsumentów poinformowała, że jeżeli konsument chce
dokonać reklamacji najlepiej jest to uczynić w formie pisemnej, aby zachować dowód. Podkreśliła, że
obowiązkiem sprzedawcy jest poinformowanie o przyjęciu reklamacji. Uzupełniła, że zawsze można
zwrócić się do Rzecznika Konsumenta o poradę, pomoc.
Pani Grażyna Jaskuła zapytała, co w sytuacji, w której przy podpisaniu umowy dochodzi do
sfałszowania danych firmy z którą konsument zawiera umowę?
Pani Anna Zychla Powiatowy Rzecznik Konsumentów odpowiedziała, że w takim przypadku konsument
powinien weryfikować nazwę, siedzibę i dane firmy.
Pani Grażyna Jaskuła powiedziała, że zdarzają się sytuacje, gdy ktoś podszywa się pod inne firmy, a
konsument podpisując daną umowę może zostać wprowadzony w błąd.
Pani Anna Zychla Powiatowy Rzecznik Konsumentów oznajmiła, iż w takich sytuacjach należy
powiadomić Policję. Dodała, że takie sytuacje mają często miejsce przy zmianie dostawcy energii.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 4
Informacja Burmistrza Wielunia o postępie prac związanych z budową Centrum OpiekuńczoMieszkalnego w Olewinie, opracowaniem dokumentu dot. polityki senioralnej Miasta i Gminy Wieluń,
realizacją programu z zakresu profilaktyki zdrowia – szczepienia przeciw grypie.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Michał Janik powiedział, że na
ostatnim posiedzeniu omawiana była lokalizacja Centrum Opiekuńczo-Leczniczego w Olewinie.
Podkreślił, że procedura trwała dość długo, ponieważ wymagało to wielu uzgodnień z konserwatorem
zabytków i na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Wieluniu w dniu 30 września br. zostanie przedłożony

projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Olewin,
który przewiduje m.in. lokalizację na jednej z nieruchomości Centrum Opiekuńczo-Leczniczego
w Olewinie. Jeżeli po uchwaleniu przez Radę planu, wojewoda nie będzie miał żadnych zastrzeżeń i
zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym woj. łódzkiego, to gmina będzie mogła przejść do
kolejnego etapu.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oznajmiła, że gmina złożyła wniosek ale nie
naciska w tej sprawie, ponieważ nie można rozpocząć na chwilę obecną żądnej budowy, ze względu na
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Olewin.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, iż najważniejszym jest fakt, że wszystko idzie do przodu.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła, aby Pani Zofia Spaleniak zabrała głos
w sprawie szczepień. Przedstawiła następnie kalendarz imprez i wydarzeń organizowanych przez
gminę Wieluń w październiku 2021 r., który stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Pani Zofia Spaleniak Pracownik Wieluńskiego Domu Kultury poinformowała, że w wyniku
postępowania konkursowego na realizację programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień
przeciwko grypie sezonowej dla mieszkańców Gminy Wieluń w wieku 65 lat i więcej, Wieluński Dom
Kultury zawarł umowę 19 kwietnia 2021 r. z realizatorem programu NZOZ ,,BOMED” z siedzibą ul.
Żeromskiego 2 w Wieluniu. Realizator rozpocznie szczepienia po zabezpieczeniu szczepionek dla
mieszkańców gminy Wieluń na ten sezon grypowy.
Pismo Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury z dnia 20 września 2021 r. znak WDK.071.33.2021
stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Pan Czesław Chudy powiedział, że warunkiem uzyskania szczepionki w aptece jest posiadanie recepty.
Powiedział, że on bez problemu uzyskał szczepionkę dla siebie i żony.
Przewodnicząca Emilia Kałuża podkreśliła, iż w dzisiejszych czasach można taką receptę uzyskać bez
większego problemu przez telefon. Nie trzeba nawet wychodzić z domu. Wystarczy pesel pacjenta i
kod wystawionej recepty.
Pani Zofia Spaleniak Pracownik Wieluńskiego Domu Kultury uzupełniła, że gmina Wieluń realizowała
program szczepień przeciwko grypie, dzięki którym zaszczepiło się 275 osób.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, kiedy planowane jest rozpoczęcie szczepień?
Pani Zofia Spaleniak Pracownik Wieluńskiego Domu Kultury odpowiedziała, że wstępny termin to 20
września, ale nie jest to pewne ze względu na brak szczepionek. Podkreśliła, że rozpoczęcie szczepień
będzie nagłaśniane w mediach.
Pani Bożena Rabikowska zadała pytanie w sprawie łączenia szczepionki przeciwko grypie ze
szczepionką przeciw COVID-19.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że śledzi na bieżąco media i nic w tym temacie
nie wiadomo. Wspomniała, iż w ubiegłym roku Ministerstwo Zdrowia zamówiło mało szczepionek
przeciwko grypie, co wzbudziło zaskoczenie lekarzy propagujących te szczepienia. Dodała, że w br.
sytuacja się powtarza tj. jest więcej chętnych, a brakuje szczepionek.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, kto w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przekazuję informację o
sytuacji osób starszych do województwa, zgodnie z ustawą o osobach starszych z 11 września 2015
roku?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że nie jest pewna ale
najprawdopodobniej realizuje to Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu.

Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poprosiła o podanie treści artykułu, na który powołała się
Pani przewodnicząca.
Przewodnicząca Emilia Kałuża odpowiedziała, że jest to art. 2 o brzmieniu - Monitorowanie sytuacji
osób starszych jest prowadzone przez organy administracji publicznej, państwowe jednostki
organizacyjne oraz inne organizacje zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że zostanie to sprawdzone.
Przewodnicząca Emilia Kałuża oznajmiła, że Miejska Rada Seniorów w Wieluniu powinna zapoznać się z
takowym dokumentem.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że nie przypomina sobie, aby do
Urzędu Miejskiego w Wieluniu trafiło pismo od wojewody w omawianej kwestii.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, że znajduje się opracowanie krajowe w tej sprawie za 2019
rok i 2020 rok. Poruszyła następnie kwestię Karty Seniora. Powiedziała, że wedle ustaleń Karta Seniora
miała obowiązywać od 60 roku życia, a nadal jest od 65 roku życia. Poprosiła o wyjaśnienia w tej
sprawie.
Kierownik Biura Burmistrza Radosław Urbaniak odpowiedział, że zostanie to wkrótce wykonane
zarządzeniem Burmistrza Wielunia.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, że jest to obiecywane już od dłuższego czasu, a nie jest to
nadal zrealizowane. Powiedziała, że tak stanowi prawo – art. 4 ust. 1 ustawy o osobach starszych z
dnia 11 września 2015 roku.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk podkreśliła, że wiele działań zostało wstrzymane
przez pandemię m.in. kafejka dla seniora. Uzupełniła, iż ceny uległy zmianie i wszystkie ustalenia
i rozmowy związane m.in. z utworzeniem kafejki dla seniora muszą rozpocząć się na nowo. Poruszyła
następnie kwestię utworzenia audycji pn. ,,kwadrans dla wieluńskiego seniora”, w której byłyby
poruszane tematy tylko i wyłącznie dot. seniorów. Zaproponowała, aby to właśnie seniorzy dzwoniąc
do radia, podawali propozycję poruszanych problemów w takich audycjach.
Pani Grażyna Jaskuła powiedziała, że pomysł audycji jest bardzo trafiony. Zasugerowała, aby nie
rezygnować z utworzenia kafejki dla seniora, aby seniorzy mogli wyjść z domu.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy propozycja audycji będzie zadaniem wpisanym do budżetu
gminy?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że tak.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zaproponowała, aby ze składu Miejskiej Rady Seniorów wybrać jedną
osobę, która monitorowałaby omawiane zadania. Zapytała, czy ktoś jest chętny?
Pani Grażyna Jaskuła zapytała, czy musi być to tylko jedna osoba?
Przewodnicząca Emilia Kałuża odpowiedziała, że tak. Zapytała ponownie, czy ktoś zgłasza się do
monitorowania zadania? Nikt się nie zgłosił.
Pani Zofia Spaleniak Pracownik Wieluńskiego Domu Kultury poinformowała członków Miejskiej Rady
Seniorów o trwających badaniach wzroku dzieci w szkołach podstawowych. Dodała, iż do gminy
przyjedzie dentobus, który zapewni przegląd uzębienia dzieciom z przedszkola i szkół podstawowych.

Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 5
Planowane wydarzenia związane z Dniem Seniora.
Pani Zofia Spaleniak Pracownik Wieluńskiego Domu Kultury powiedziała, że w br. dzień seniora
zostanie zorganizowany w innej formie niż dotychczas. W czerwcu seniorzy mogli spotkać się w kinoteatrze Syrena na koncercie Roberta Janowskiego. Koszt biletu wyniósł 30 zł. Poinformowała o
organizacji wieluńskiego festiwalu zdrowia, który odbędzie się 3 października 2021 r. w godz. 13.0017.00 z udziałem pracowników Kliniki Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz wolontariuszy Fundacji
Śląskiego Centrum Chorób Serca. Poinformowała, że omawiane wydarzenie nie zastąpi wizyty u
lekarza ale być może skłoni seniora do wizyty u kardiologa. Oznajmiła, że w programie zapewniono
bezpłatne badania: cholesterolu całkowitego, poziomu glikemii, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
spirometrem, smokolizerem.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zwróciła się do członków Miejskiej Rady
Seniorów, aby przekazywali informację o tym wydarzeniu w swoich środowiskach.
Pani Zofia Spaleniak Pracownik Wieluńskiego Domu Kultury powiedziała, że informacja o tym
wydarzeniu zostanie rozwieszona na słupach informacyjnych oraz będzie ogłaszana w radiu. Dodała, że
z okazji Dnia Seniora Wieluński Dom Kultury organizuje wyjazd na wojewódzkie obchody Dnia Seniora
do Łodzi na zaproszenie marszałka woj. łódzkiego. Wydarzenie odbędzie się w Teatrze Wielkim w
Łodzi. Podkreśliła, że na ww. uroczystość zostali zaproszeni seniorzy, którzy szczególnie angażowali się
w organizację jakichkolwiek wydarzeń w okresie pandemii.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła, aby seniorzy przekazywali informację o
obowiązku spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwa do 30
września br.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk wspomniała o spotkaniu Klubu Seniora w
Dąbrowie, które zorganizowało spotkanie najstarszych mieszkańców wsi Dąbrowa, w tym roku były to
osoby powyżej 70. roku życia. Zaapelowała o współpracę z takimi klubami. Podkreśliła, że czeka na
efekty pracy Miejskiej Rady Seniorów – propozycje, wnioski.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, że uczestniczyła kiedyś w spotkaniu organizowanym przez
klub seniora. Wspomniała, że na jednym z posiedzeń Miejskiej Rady Seniorów ustalono, że Pan Ryszard
Szczygieł jest odpowiedzialny za współpracę z klubami seniorów.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaproponowała, aby Miejska Rada Seniorów
pełniła centrum wszelkich informacji, które będą spływały m.in. od klubów seniorów. Powiedziała, że
należy odróżnić potrzeby seniorów w mieście i we wsi.
Przewodnicząca Emilia Kałuża poprosiła o zgłaszanie propozycji do planu pracy Miejskiej Rady
Seniorów na 2022 r.
Pani Janina Oleszkiewicz zaproponowała zorganizowanie otwartego spotkania przy kawie z okazji Dnia
Seniora w 2022 r.

Pani Grażyna Jaskuła zgłosiła propozycję zorganizowania wycieczki dla seniorów, spotkania seniorów z
młodzieżą lub spotkania imienniczek.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk wyjaśniła, że Miejska Rada Seniorów kształtuje
politykę dla seniorów z całej gminy. Członkowie MRS powinni znać potrzeby seniorów i pracować nad
spełnieniem ich oczekiwań czy próbą rozwiązania ich problemów. Zaproponowała, aby nie skupiać się
tylko na organizacji czasu wolnego, ponieważ szeroki wachlarz rozrywki organizuje Wieluński Dom
Kultury. Zaapelowała, aby MRS skupiła się na przyziemnych problemach, z którymi borykają się
seniorzy w gminie Wieluń.
Pan Tadeusz Pobudejski oznajmił, że Miejska Rada Seniorów powinna pełnić funkcję opiniodawczodoradczą dla Burmistrza Wielunia i Rady Miejskiej w Wieluniu.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zgodziła się z Panem T. Pobudejskim. Powiedziała, iż funkcja MRS jest
zapisana w jej statucie.
Pan Tadeusz Pobudejski poprosił, aby nie wysyłać zawiadomienia o posiedzeniu MRS przesyłką
poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Pani Bożena Rabikowska zgodziła się z Panem T. Pobudejskim w zakresie informowania członków
o posiedzeniu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że zawiadomienia o posiedzeniu są wysyłane
również na adresy mailowe. Podkreśliła, że faktycznie nie ma potrzeby informowania członków MRS
listem poleconym.
Pan Jerzy Hudzik zaproponował stworzenie miejsca dla seniorów do gry w boule.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk stwierdziła, że większość seniorów nie będzie
korzystała z tej formy rozrywki, ponieważ zwyczajnie nie wie do czego służą boule i jak się w to gra.
Pan Jerzy Hudzik zaproponował zorganizowanie akcji propagującej taką formę spędzenia czasu
wolnego przez seniorów w gminie Wieluń.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zaproponowała, aby wprowadzić takie zadanie do budżetu gminy
Wieluń w 2022 r.
Pani Bożena Rabikowska zaproponowała zorganizowanie cyklicznych spotkań dla seniorów pn.
,,wieczorne spotkania z przesłaniem”.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odniosła się do propozycji Pana J. Hudzika, mówiąc że
seniorzy mogą również korzystać z siłowni napowietrznych.
Pani Grażyna Jaskuła zgłosiła propozycję zorganizowania marszu seniorów wokół Placu Legionów.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała Pani G. Jaskule, iż taka forma
rozrywki dla seniorów jest organizowana przez Wieluński Dom Kultury.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zgodziła się z Zastępcą Burmistrza Wielunia. Zaapelowała do członków
MRS, aby zapoznali się ze statutem i rolą jaką pełni Miejska Rada Seniorów w gminie. Poprosiła
o przygotowanie kolejnych propozycji do planu pracy na 2022 r.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła, aby wypracowane pomysły były
zgłaszane w formie pisemnej do Burmistrza Wielunia, celem ich realizacji.

Pan Jerzy Hudzik zgłosił się do przekazywania tematyki, która będzie poruszana w audycjach radiowych
dla seniorów.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaproponowała, aby Miejska Rada Seniorów
rozpoczęła współpracę z wiejskimi kołami gospodyń. Podkreśliła, że warto zobaczyć sale, kuchnie oraz
wyposażenie jakie posiadają sołectwa z pozyskanych środków, a przy okazji nawiązać kontakt z
seniorami, którzy mieszkają na wsiach. Dodała, iż bezpośredni kontakt z seniorem jest bardziej
efektywny niż zlecanie analiz.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zaproponowała, aby do planu pracy na 2022 r. wpisać zadanie pn.
,,Nawiązanie współpracy z kołami gospodyń wiejskich, celem tworzenia kół seniora w środowisku
miejskim”.
Pan Jerzy Hudzik zapytał, czy propozycje pomocy seniorom można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu
Miejskiego w Wieluniu?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że tak. Dodała, że nie zawsze musi
być to wydarzenie na dużą skalę. Niektórzy seniorzy potrzebują tylko, by pomóc wymienić im żarówkę
w domu, ponieważ nie mają osób bliskich.
Pani Emilia Kałuża powiedziała, że są gminy, w których utworzony zespoły świadczące takie usługi dla
seniorów.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska przekazała informację nt. szczepień przeciw COVID-19.
Powiedziała, że zaszczepionych pierwszą dawką zostało 17 111 osób, co stanowi 54,09 % ludności
gminy Wieluń, a w pełni zaszczepiło się 16 641 osób, co stanowi 53,04 %. Dodała, że informacje dot.
szczepień są na bieżąco aktualizowane, a dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Wieluniu w
zakładce transport na szczepienia. Przekazała informację dot. stopy bezrobocia na terenie gminy
Wieluń, która wyniosła 5,04 w sakli kraju było to ok. 5,09%. Przekazała następnie informację, iż Pani
Krystyna Pastusiak, która była członkiem Miejskiej Rady Seniorów w I kadencji otrzymała zgłoszenie
delegata do udziału w VII sesji Plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która odbędzie się 4
października 2021 r., które stanowi zał. nr 7 do protokołu. Powiedziała, iż kwestia osoby
reprezentującej zostaje otwarta i jeżeli Miejska Rada Seniorów chciałaby zgłosić swojego delegata to
jest to możliwe.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś z członków MRS chciałby zgłosić się do
reprezentowania seniorów? Nikt się nie zgłosił.
Zarządziła następie głosowanie: kto jest za reprezentowaniem seniorów przez Panią Krystynę Pastusiak
na VII sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 członków. Miejska Rada Seniorów jednogłośnie (przy 7 głosach
,,za”) zaakceptowała kandydaturę Pani Krystyny Pastusiak.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska uzupełniła, że Obywatelski Parlament Seniorów jest
kadencyjny. Trwa 3 lata, a koniec bieżącej kadencji jest w 2022 r.
Przewodniczący Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.
Zaproszenie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów na Ogólnopolski Konwent Rad Seniorów i
walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 27 sierpnia 2021 r., które stanowi zał. nr
8 do protokołu.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 7

Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zamknęła VIII posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów dziękując wszystkim
za udział.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała
Monika Kowalska

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów
Emilia Kałuża

