ProtokOl z posiedzenia Rady SeniorOw w Szamocinie
z dnia 5 lipca 2018

Na posiedzeniu bylo obecnych 14 cztonkow Rady Seniorow oraz zaproszeni:
V-ce Burmistrz p. Renata Mlynarczyk i pracownik OArodka Pomocy Spolecznej p. Aldona Salek.
Posiedzenie otworzyla Przewodniczapa p. Maria Kruszyna, powitala zebranych i przedstawila
nastepuj Etcy poratdek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omowienie uchwal podjetych na ostatniej sesji RMiG Szamocin z dnia 21.06.2018 r.
3. Przekazanie informacji z pobytu w Gminie Zloty Stok — podpisanie umowy wspOlpracy ze
Stowarzyszeniem .Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zlotym Stoku.
4. Podjecie uchwaly w sprawie powolania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szamocinie.
5. Walne glosy i wnioski.

Ad. 1.
Posiedzenie Rady otworzyla Przewodniczaca p. Maria Kruszyna i poddala porzftdek obrad
pod glosowanie. Poraldek zostal przyjety bez poprawek.

Ad. 2
Nastepnie poprosila o glos p. Aldonq Salek, przedstawiciela OArodka Pomocy Spolecznej
aby omowila uchwaly podjete na sesji RMiG Szamocin z dnia 21.06.2018 r. w sprawach
problematyki spolecznej, przeciwdzialaniami alkoholizmowi i uzalenien. Omowila programy i
strategiq Rozwiazywania ProblemOw Spolecznych na naszym terenie w latach 2018 —2030:
-

program Przeciwdzialaniu Przemocy w Rodzinach oraz ochrony ofiar tej przemocy;

-

ustalono maksymalne liczby zezwolen na sprzeda2 napojow alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy Szamocin;

-

ustalono zasady miejsc sprzeday i podawania napojow alkoholowych.

W kontekkie tych postanowien omowila sytuacje jaka jest obecnie w gminie i jaka powinna by6
docelowa w Awietle w/w uchwal.
Nastepnie p. V-ce Burmistrz przedstawila bardzo ogOlnie pozostale •uchwaly ostatniej sesji RMiG
Szamocin, przy czym zaproponowala by wytypowae sporod przedstawicieli Rady Seniorow
czionkow, ktorzy braliby udzial w sesjach RMiG, reprezentujac Arodowisko seniorow, ma .* na
uwadze wspolprace seniorow z wiadzami gminy.

Ad.3
Przewodniczaea p. Maria Kruszyna, jako uczestniczka delegacji przedloZyla infonnacjg z
pobytu w Gminie Zloty Stok w dniu 08— 10.06.2018 r.
Poinformowala, 2e gmina Zloty Stok jest nastawiona na turystykq. Delegacja Szamocina zwiedzila
gminq Zloty Stok, uczestniczyla w obchodach §wiqta gminy Zloty Stok oraz w konferencji w
ramach programu „Europa dla Obywateli". Efektem pobytu jest podpisanie umowy o wspolpracy.
Umowa zostala zawarta ze Stowarzyszeniem Zlotostockim Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ziotym
Stoku a Rada Seniorew w Szamocinie w zakresie rozwijania wspelpracy partnerskiej w oparciu o
zasady 'UE, takie jak demokracja, poszanowanie praw czlowieka, tolerancje i solidamok. Umowg
zawarto w obecnoki bunnistrzew obu gmin.

Ad. 4.
Przystapiono do glosowani nad projektem uchwaly w sprawie powolania Uniwersytety7,Trzeciego Wieku w Szamocinie. W glosowaniu bralo udzial 14 czionkow obecnych na posiedzeniu.
Uchwale. przyjcto 14— glosami — jednoglo§nie. Uchwala nr 1/1/2018 z dnia 05.07.2018 w sprawie
powolania Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szamocinie — zalacznik do protokoll'.

Ad. 5.
Walne glosy i wnioski
Poruszono nastepujace sprawy:
1) pytano kto jest odpowiedzialny za targowisko podczas targ6w, kiedy ju2 nie ma Shaky
Miejskiej?
2) pytano o kapielisko — jak funkcjonuja . zjeZdkainie?
3) p. Kruszyna poruszyla sprawe uporzadkowania cmentarza chodzi o miejsca przy Krzyku
Glownym. Naszym zdaniem powinni zajfte si tym albo zarzadca albo parafia.
4) p. hem" kiworska — czlonek Zespolu Pogodna Jesien, mowila Ze dice wyjechae na przeglad
w dniu 3.08.2018 z wystcpem skeczow, ale nie maja pieniedzy wigc chca prosie o
dofinansowanie, poniewak reprezentuja, gmin Szamocin
5) p. Teresa Mlynarczyk poruszyla sprawg przejk dla pieszych na Rynku przy sklepie
miqsnym (Stoklosy). Sa 'bardzo niewidoczne, wykonane z 2 kolorowego polbruku, a przez
co niebezpieczne. Dobrze byloby je pomalowae na czerwono — biale.
6) p. Zenon Piorek zapytal kiecly bqdzieremontowany budynek starej sz.koly przy Rynku
7) kilka &sow bylo na temat gminnych imprez, ktore odbywajg sig na stadionie, gdzie z
reguly jest mala frekwencja, poniewak wielu mieszkancom, w tym seniorom jest bardzo
trudno tam przyjk ze wzglqdu na odleglo§e. Wnoszft o mokliwok przeniesien a tych

masowych imprez bliZej miasta (centrum) na terenie targowiska.
8) Pytano rownie2 o budynek, w ktorym kiedyAmieci10 sig kino.
Na w/w glosy i zapytania ustosunkowala si p. V-ce Burmistrz i w miare mo21iwoki udzielila
odpowiedzi.

Wnioski i podsumowanie
Przewodniczaca p. Kruszyna zaproponowala by udzial w sesjach RMiG Szamocin brali
udzial kolejno czionkowie Rady Senior6w, reprezentujgc sprawy seniorow i przekazywali
informacjg na swoich posiedzeniach. Na ka2dft sesjg wytypowany bqdzie kolejny czlonek. Jako
pierwszy zostal wyznaczony p. Stanislaw Troczyliski. Zawiadomienie o terminach sesji naleZy
kierowa6 do Przewodniczacej Rady Senior6w p. M. Kruszyny.
Propozycja udzialu w sesjach RMiG zostala zaakceptowana.

Na tym protokol zakoliczono.

Protokol sporzadzila:
A1eksan1ra Parchimowicz
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