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SPRAWOZDANIE  

Z PRACY ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW ZA ROK 2018 

 

 Złotowska Rada Seniorów  powołana została Uchwałą nr XXXIV.244.2017 Rady Miejskiej 

w Złotowie z dnia 30 października 2017. w sprawie powołania Złotowskiej Rady Seniorów oraz 

nadania jej Statutu. Zarządzeniem nr 35.2018 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 9 lutego 2018 r. 

powołani zostali członkowie Rady w składzie 9 osobowym – zgodnie z wymogami Statutu Rady. 

 Pierwsze posiedzenie Złotowskiej Rady Seniorów zwołane zostało przez Burmistrza Miasta 

Złotowa  Adama Pulita na 26 lutego 2018 r. i miało charakter organizacyjny, w tym między innymi 

dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego.  

 

 W trakcie minionego roku trzy osoby zrezygnowały z pracy w Radzie i w ich miejsce 

powołano odpowiednio inne osoby. Na koniec roku 2018 zatem skład Rady przedstawiał się 

następująco: 

-  Krystyna Matraszek - przewodnicząca Rady 

-  Urszula Belka - zastępca przewodniczącej Rady 

-  Elżbieta Borczyk - członek Rady 

-  Stanisława Przezwicka - członek Rady 

-  Renata Kopić Sądel – członek Rady 

-  Sieglinde Szymańska – członek Rady 

-  Bronisław Paczkowski – członek Rady 

-  Piotr Kowalski – członek Rady 

- Aleksandra Wawrzeńczyk - członek Rady 

 

W 2018 roku odbyło się dziewięć posiedzeń Złotowskiej Rady Seniorów, na których podjęto                     

8 uchwał jak następuje: 

• UCHWAŁA NR I.1.2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 26 lutego 2018 r. w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Złotowskiej Rady Seniorów. 

• UCHWAŁA NR I.2.2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 26 lutego 2018 r. w 

sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Złotowskiej Rady Seniorów. 

• UCHWAŁA NR II.3.2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 26 marca 2018 r. w 

sprawie odwołania członka Złotowskiej Rady Seniorów 

• UCHWAŁA NR IV.4.2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 4 czerwca 2018 r.                            

w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Złotowskiej Rady Seniorów w 2018 roku 
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• UCHWAŁA NR IV.5.2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 4 czerwca 2018 r.                      

w sprawie przyjęcia planu pracy Złotowskiej Rady Seniorów na 2018 rok  

• UCHWAŁA NR V.6.2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 25 czerwca 2018 r. 

w sprawie odwołania członka Złotowskiej Rady Seniorów 

• UCHWAŁA NR VI.7.2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 1 sierpnia 2018 r. 

w sprawie odwołania członka Złotowskiej Rady Seniorów  

• UCHWAŁA NR VII.8.2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV.4.2018 Złotowskiej Rady Seniorów z dnia 4 czerwca 2018 

r. w sprawie przyjęcia terminów posiedzeń Złotowskiej Rady Seniorów w 2018 roku  

 

oraz 4 wnioski, skierowane do Burmistrza Miasta: 

 

• WNIOSEK Nr 1/2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 25 czerwca 2018 r.                 

w sprawie poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na Złotowskiej Promenadzie  

• WNIOSEK Nr 2/2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 25 czerwca 2018 r.                

w sprawie przyznania seniorom 65+ prawa do zakupu biletu /karnetu ulgowego do wejścia 

na basen 

• WNIOSEK Nr 3/2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 27 sierpnia 2018 r.                  

w sprawie uruchomienia specjalnej komunikacji miejskiej przed dniem 1 listopada 2018 

roku  

• WNIOSEK Nr 4/2018 ZŁOTOWSKIEJ RADY SENIORÓW z dnia 10 grudnia 2018 r.                   

w sprawie uwzględnienia Raportu „Złotów dla Seniora” w działalności Rady Miejskiej                  

w Złotowie i Urzędu Miasta Złotowa w kadencji na lata 2018-2023.  

 

 W szczególności Złotowska Rada Seniorów opracowała i przekazała do dalszego 

postępowania następujące tematy: 

1. Informacja dla seniorów do Kalendarza Złotowskiego 2019: temat wymagał zaangażowania 

wszystkich członków Rady i informacja została zamieszczona w tymże Kalendarzu zgodnie z 

intencją Rady, jednak pod tą informacją – zamiast podpisu „opracowanie zbiorcze: Złotowska Rada 

Seniorów” – wymieniono tylko trzech członków Rady. Sprostowanie okazało się niemożliwe. 

Szczęśliwie – zgodnie z intencjami Rady – Informator zostanie wydrukowany przez Urząd Miasta 

jako oddzielne opracowanie i przekazany do odbiorców poszukujących takich informacji poprzez 

przychodnie i podobne instytucje, już z właściwym podpisem. 
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2.  Udział w opracowaniu budżetu obywatelskiego: uczestniczyliśmy w przygotowaniu tego 

tematu wspólnie z mieszkańcami Domu Senior - Wigor w Złotowie i wybraliśmy dwa tematy, które 

jednak można było zgłosić tylko jako osoby indywidualne, bowiem regulamin budżetu 

obywatelskiego nie przewiduje innej formy zgłaszania niż przez osoby fizyczne. Temat „ Strefa dla 

Seniora” przy Promenadzie, w ramach którego liczyliśmy na ustawienie urządzeń siłowni 

dostosowanych do możliwości seniorów, nie uzyskał – niestety – wystarczającej liczby głosów, 

natomiast „Toaleta samoobsługowa przy Promenadzie” została przegłosowana i będziemy śledzić w 

2019 roku jej realizację. 

3.  Raport „Złotów dla Seniora” – ten temat wymagał naprawdę dużo pracy z naszej strony i 

został w grudniu 2018 przekazany do Rady Miejskiej i Urzędu Miasta Złotowa, z nadzieją na 

uwzględnienie zgłoszonych potrzeb seniorów w pracy naszego miasta w najbliższych latach. 

Skrótowo program ten został zaprezentowany na konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie 

CIS w listopadzie 2018 roku i odzew słuchaczy był bardzo korzystny dla naszych podsumowań i 

propozycji.  

 Z założonego na 2018 rok planu pracy nie udało się nam doprowadzić do powstania 

wolontariatu „Telefon 65+” , a to – z powodu braku wystarczającej ilości chętnych do pracy w 

takim wolontariacie; temat ten będzie kontynuowany w 2019 roku z nadzieją, że jednak wolontariat 

seniorski w naszym mieście  uda się zorganizować.  

 W 2018 roku skorzystaliśmy z zaproszeń na dwie konferencje związane z seniorami: były to 

obchody Złotowskiego Dnia Seniora z listopadzie 2018 oraz Ogólnopolska Konferencja „Starość 

jako wyzwanie współczesności” w grudniu 2018.  

 Ze strony Urzędu Miasta i Rady Miejskiej nie wpłynęły do Rady Seniorów zapytania 

związane z ewentualnym zaopiniowaniem przez Radę spraw dotyczących społeczności naszego 

miasta, a zwłaszcza jego najstarszych mieszkańców.  

 

Podsumowując: Złotowska Rada Seniorów w pierwszych miesiącach swojej działalności 

skupiła się głównie na rozpoznaniu warunków stworzonych w naszym mieście dla seniorów i 

na określeniu kierunków oczekiwanych zmian.  

Luty 2019 

Opracowała:  Krystyna Matraszek 

 

 

 

  


