
 

 

                                                            Protokół Nr 5 /II/ 2020  

            Z posiedzenia Rady Seniorów Miasta Katowice w dniu 20.10.2020 r. 

                            prowadzonego  w formie telekonferencji 

 

Posiedzenie Rady Seniorów Miasta Katowice odbyło się / z powodu pandemii  koronowirusa/  w 

formie telekonferencji zwołanej przez Przewodniczącą Rady Seniorów. 

1. Przewodnicząca Regina Szołtysik drogą telefoniczną sprawdziła obecność. W spotkaniu 

uczestniczyło 12 członków Rady Seniorów  : Danuta Buffi,  Elżbieta  Dąbrowska –Seweryn, Ewa 

Ferdek,  Elżbieta Praus,  Teresa Mehlich, Urszula Michalska,  Janina Piwowarczyk, Małgorzata 

Herman,  Marek Kocur, Bożena Surowiec, Tadeusz Oczko, Regina Szołtysik. Goście dr Helena 

Hrapkiewicz Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów. 

2. Przewodnicząca Rady Seniorów przywitała wszystkich obecnych. 

3. Zatwierdzono protokół Nr4/II/2020 z dnia 03. czerwca 2020 poprzez  głosowanie , w wyniku  

którego 11 osób było za przyjęciem  protokołu, 1 osoba  wstrzymała się od głosu. 

4. Pełnomocnik  Prezydenta  ds.  Seniorów w swoim wystąpieniu  w skrócie omówiła działania Urzędu 

Miejskiego w zakresie prowadzonej polityki senioralnej i tak:  odbyły się  dwie  Senioriady,  działa 

dobrze „Złota Rączka”,  a także „ Srebrna Książka”,  która została uruchomiona  dla seniorów w 

okresie pandemii,  w każdym tygodniu jest prowadzony program na antenie telewizji  TVS -  „Srebrne 

Katowice”,  MOPS  na swoich stronach podaje wszystkie niezbędne  informacje,  a także  na jaką 

pomoc może liczyć  senior w tym trudnym czasie, w miesięczniku  „Nasze Katowice”  jest  strona 

poświęcona tylko dla seniorów  z ważnymi informacjami. Pani Pełnomocnik zwróciła się z apelem  do 

członków Rady o zbieranie  i przekazywanie ważnych informacji  o wydarzeniach poprzez wystąpienia 

w TVS,  bądź zamieszczanie  na stronach „ Naszych Katowic”.  

5. Danuta Buffi zwróciła się do Pani Pełnomocnik  z prośbą o udzielenie  odpowiedzi, dlaczego Rada 

nie została poinformowana o organizowanych Senioriadach .   Pani Pełnomocnik poinformowała, że 

to wszystko było  szybko zorganizowane . 

6. Bożena Surowiec  zadała pytanie,  dlaczego zaplanowany  „Dzień Seniora” nie był zorganizowany  

przez Stowarzyszenie „FAMI.LOK” .  Odpowiedzi  udzieliła Pani Pełnomocnik  komunikując,  że 

przyznane środki finansowe  przez Urząd  Miejski  na ten i inne cele  działalności na rzecz seniorów na 

rok 2020 nie zostały podjęte przez poszczególne  Organizacje Pozarządowe  na projekty zaplanowane  

w zakresie polityki senioralnej  .  Stowarzyszenie „FAMI.LOK”  „ Dzień Seniora” zorganizowało   w 

prowadzonym klubie dla swoich członków .  

 

 



 

7. Elżbieta Dąbrowska –Seweryn zadała pytanie,  czy zaplanowane i przyznane środki finansowe na 

politykę senioralną na określone imprezy mogą być w okresie pandemii przeznaczone  na inną 

działalność na rzecz seniorów,  niż  był założony plan 

 Pani  Pełnomocnik odpowiedziała, że niestety  fundusze muszą być spożytkowane zgodnie z ujętymi 

planami tzn. na konkretnie określone cele w czasie przetargu . 

8.  Ustalono wspólnie, że Rada  Seniorów składa  do Pani Pełnomocnik wniosek,  aby powołać 

przedstawicieli Rady  Seniorów wchodzących  w skład komisji  rozliczającej złożone i zatwierdzone 

projekty działalności senioralnej za rok 2020  

9. Bożena Surowiec  zadała pytanie, czy można część niewykorzystanych  środków finansowych 

przeznaczyć na działalność   innych klubów seniora np. w klubie Arteria,  prowadząc  zajęcia przez   

Internet  

10. Przewodnicząca Rady zaproponowała utworzenie na stronach  UM zakładki „Poradnika Seniora 

Miasta Katowice”,  w której byłyby zamieszczane w jednym miejscu wszystkie ważne i niezbędne 

informacje dla seniorów . 

11. Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt stworzenia programu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, 

które może być oznakowane emblematem jako wyróżnienie , a w praktyce oznaczałoby to przywileje 

i zniżki dla seniorów w różnych instytucjach, placówkach gastronomicznych, medycznych, 

kulturalnych i innych. Zebrani zaakceptowali ten pomysł . 

12. Przewodnicząca Rady poddała pod dyskusję przesłaną przez  UM projekt uchwały, w wyniku 

której zostanie zniesiona uchwała ustanawiająca kartę „Aktywny Senior”   z przywilejami i zniżkami,   

z której aktualnie  korzystają seniorzy . Od 1 września 2020 r. została wprowadzona „Katowicka Karta 

Mieszkańca”,  w której nie uwzględniono wszystkich  dotychczasowych  przywilejów wynikających z   

karty  „Aktywny Senior”  .   Po długiej dyskusji zebrani członkowie Rady Seniorów zaopiniowali 

negatywnie  tę uchwałę i opowiedzieli się za  utrzymaniem  karty  „Aktywny Senior” do czasu 

wprowadzenia oczekiwanych przywilejów i zniżek dla seniorów Katowic  

13. Na tym spotkanie zakończono . Termin następnego spotkania podany będzie drogą mailową . 

 

  

                                                                                               Przewodnicząca Rady Seniorów                                                                                                                   

                                                                                                Miasta Katowice  

                                                                                                   Regina Szołtysik 

    

           


