
Informacja 

o pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw w 2019 r. 

Rada Seniorów pracowała w oparciu o roczny plan pracy uwzgledniający zamierzenia 

związane z funkcjonowaniem i zaspokajaniem potrzeb seniorów Miasta oraz ich udziałem w 

realizacji decyzji dotyczących seniorów zarówno przez Rade Seniorów, jak i władz 

samorządowych miasta. 

Przedmiotem zainteresowań Rady Seniorów w 2019 r. była m.in.  

- realizacja głównych kierunków działania Samorządu Miasta podejmowanych na rzecz 

seniorów, 

- zadania inwestycyjne miasta, 

- działania MOSiR uwzględniające ofertę dla seniorów, 

- działania MOPS, 

- bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe na terenie Miasta, 

- aktualne działania Sejmu RP podejmowane na rzecz seniorów, 

- realizacja zaplanowanych i zrealizowanych zamierzeń działających w Mieście organizacji 

seniorów, 

- realizacja dotychczasowych zadań zawartych w Budżecie Obywatelskim. 

 

W 2019 r. odbyły się 4 sesje Rady Seniorów  i 13 posiedzeń Prezydium Rady Seniorów. 

Podczas obrad sesji zgłoszono 29 zapytań i interpelacji dotyczących m.in.: 

- kompleksowego uporządkowania drzewostanu w Mieście, 

- zmian nawierzchni chodników (ul. Okrzei), 

- budowy nowych chodników (ul. Kościuszki), 

- zatrudnienia lekarzy specjalistów w ZOZ (kardiolog, stomatolog), 

- zagospodarowania pustostanów („stary szpital”, „pałac” przy ul. Sikorskiego, budynek po 

LOK – ul. Piłsudskiego), 

- kontynuacji budowy budynku przy ul. Matysiaka, 

- możliwości przystąpienia seniorów do akcji „czerwony guzik”, 

- umożliwienie seniorom Krasnegostawu korzystania z „Ogólnopolskiej Karty Seniora”. 

Ważnym przedsięwzięciem Rady Seniorów w 2019 r. były dyżury radnych oraz 

organizacja V Krasnostawskiej Senioriady. 

Dyżury radnych seniorów, zgodnie z zaplanowanym i zatwierdzonym harmonogramem 

odbywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Najczęściej sygnalizowanymi tematami 

przez mieszkańców były problemy związane z: 

- infrastrukturą drogową i bezpieczeństwem użytkowników: pieszych i kierowców na 

skrzyżowaniach i rondach, 

- promocją i rozwojem miasta, 

- przywróceniem komunikacji miejskiej, 

- zagospodarowaniem pustostanów, 

- dostępności do urzędów. 

Zgłaszane podczas dyżurów sprawy przekazywano władzom samorządowym miasta i 

powiatu, oraz w miarę możliwości, załatwiano je na bieżąco. 



W 2019 r. Rada Seniorów po raz piąty była  odpowiedzialna za organizację i przebieg 

Krasnostawskiej Senioriady. 

W związku z tym, wspólnie z przewodniczącymi organizacjami seniorów opracowano 

harmonogram senioriady, ustalono odpowiedzialnych za organizację zaplanowanych 

wydarzeń, czuwano nad ich realizacją oraz podsumowano imprezę. 

Zrealizowano, m.in. następujące wydarzenia: 

- inauguracja senioriady: prezentacja harmonogramu, ognisko integracyjne, 

- odbyły się zawody strzeleckie i pływackie, turniej tenisa stołowego i igrzyska seniorów, 

- wspominając wiosnę i lato życia seniorów miała miejsce realizacja hasła: „nasze powroty do 

przeszłości”, 

- w ramach więzi międzypokoleniowej seniorzy odwiedzili przedszkola czytając dzieciom 

bajki, 

- kondycji zdrowotnej seniora poświecono całodniową imprezę „Zdrowy Senior”, 

- seniorzy wysłuchali prelekcji dotyczących bezpieczeństwa seniorów, zdrowego żywienia, 

udzielania pomocy przedmedycznej. 

W imprezach senioriady uczestniczyli licznie seniorzy spoza organizacji senioralnych. 

 

Przewodnicząca Rady Seniorów 
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