
Informacja  

o pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw w 2016 r. 

 

W 2016 roku Rada Seniorów Miasta Krasnystaw pracowała w oparciu o otwarty plan pracy 

przyjęty  Uchwałą na V Sesji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw w dn. 26.02.2016 r. 

Pracami Rady Seniorów kieruje 3 osobowe Prezydium, które w 2016 r. odbyło 11 posiedzeń 

podczas których: 

- dokonywano oceny realizacji zadań przyjętych w planie pracy, 

- analizowano formy i efekty współpracy Rady Seniorów z organizacjami senioralnymi 

działającymi na terenie miasta, 

- analizowano skuteczność zapytań i interpelacji radnych zgłaszanych podczas sesji, 

- omawiano zgłaszane przez seniorów problemy ich egzystencji, formułowano własne wnioski 

dotyczące przedkładanych spraw, 

- wypracowano konkretne zadania dla Rady Seniorów dotyczące realizacji programu III Senioriady, 

- ustalano tematykę, terminy i porządki obrad sesji Rady Seniorów. 

Zgodnie z planem pracy na sesjach Rady Seniorów Miasta Krasnystaw przyjęto m.in.: 

- informację o realizacji uchwał Rady Miasta istotnych dla seniorów podjętych w 2015 r., 

- informację o zamierzeniach zawartych w planie pracy Rady Miasta na 2016 rok, 

- informację o wykonaniu budżetu miasta za 2015 r., 

- informację o zamierzeniach inwestycyjnych na 2016 r., 

- informację o działaniach na rzecz promocji miasta, 

- informację o zadaniach i działalności Centrum Wolontariatu, 

- zapoznano seniorów z prawami i obowiązkami konsumenta, możliwościach bezpłatnego 

korzystania z porad prawnych, 

- przedstawiono seniorom treść programu „Leki 75+” 

- umożliwiono seniorom wysłuchanie informacji i dyskusję związaną z realizacją przez 

krasnostawską służbę zdrowia zdrowotnych potrzeb seniorów, 



- przyjęto informację o podejmowanych działaniach na rzecz seniorów działaniach na rzecz 

seniorów przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej. 

- przyjęto informację o działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych 

oraz 

- informację o organizacji, przebiegu i efektach imprezy „Chmielaki Krasnostawskie” 

W 2016 roku nie udało się Radzie Seniorów miasta Krasnystaw zrealizować zadań: 

współpraca Rady Seniorów Miasta Krasnystaw z innymi Radami Seniorów oraz  Młodzieżową 

Radą Miasta (obydwa zadania włączamy do planu pracy na 2017 r.) i sprawozdanie z realizacji 

zadań inwestycyjnych w budżecie miasta w 2016 r. (zadanie realizujemy podczas VIII Sesji). 

W roku 2016 Rada Seniorów była organizatorem i koordynatorem działań związanych z 

przebiegiem III Krasnostawskiej Senioriady, była również beneficjentem środków z Budżetu 

Obywatelskiego na tę imprezę w wysokości 10 000 zł. Przewidziane w programie Senioriady 

zadania zostały zrealizowane i rozliczone. 

III Krasnostawskiej Senioriadzie przyświecało hasło:  

„To co robimy dla siebie, umiera wraz z nami, to co robimy dla innych trwa wiecznie” 

W ramach III Senioriady miały miejsce m.in. imprezy: 

- wieczór poezji, satyry i piosenki z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, 

- poranek sportowych zmagań dziadków i wnuków, 

- marsz Nordic-Walking zakończony ogniskiem w Borku, 

- czytanie bajek dzieciom w Szpitalnym Oddziale Dziecięcym i w przedszkolach, 

- zawody strzeleckie, 

- zawody pływackie, 

- konkurs geograficzno- historyczny „Co senior wie o swoim mieście”, 

- spotkania i prelekcje (Seniorze nie daj się oszukać, Ochrona praw konsumenta) 

- akcja „Zdrowy senior” (spotkanie z lekarzami specjalistami: diabetologiem, neurologiem i 

reumatologiem, możliwość konsultacji, bezpłatne badania słuchu, ciśnienia tętniczego i poziomu 

cukru), 



- w ramach aktywizacji kulturalnej seniorzy obejrzeli 3 spektakle kulturalne w KDK, przeżywali 

radosne perypetie bohaterów operetki rewiowej w Teatrze Muzycznym w Lublinie, zwiedzili Lwów 

i uczestniczyli w spektaklu operowym w operze lwowskiej, 

- zaprezentowali różnorodność swoich talentów (wystawa prac malarskich i rękodzieła 

artystycznego) 

- wspaniale bawili się na balach podsumowujących Senioriadę. 

W realizację zadań Senioriady bardzo aktywnie włączyły się organizacje senioralne 

działające w mieście, przede wszystkim Uniwersytet Trzeciego Wieku, Sekcja Emerytów przy 

ZNP, Klub Seniora przy KDK, Rada Uczestników DDPS i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów 

Policyjnych. 

Wielką pomocą w udanym przebiegu Senioriady była współpraca z Urzędem Miasta – szczególnie 

w zakresie promocji i reklamy. Szkoda, że reklama nie przekroczyła granic miasta. 

Rada Seniorów Miasta Krasnystaw przygotowała w 2016 r. formularz zgłoszenia propozycji 

zadań do realizacji z Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. Zadania dotyczyły IV Krasnostawskiej 

Senioriady 2017. Wniosek nie uzyskał akceptacji i dlatego zwróciliśmy się do p. Burmistrz z prośba 

o finansowe środki na IV Senioriadę. Otrzymaliśmy 3000 zł. Oczekujemy zaproszenia na spotkanie 

zapowiedziane przez Sekretarza UM, którego celem będzie ustalenie szczegółów współpracy przy 

realizacji Senioriady 2017. 

Rada Seniorów Miasta Krasnystaw, Prezydium Rady Seniorów zakłada zwrócenie 

szczególnej uwagi w 2017 r. na seniorów samotnych, mało samodzielnych, pozbawionych 

możliwości uczestniczenia  w różnych formach pracy organizacji senioralnych. Będziemy dawać 

temu wyraz w zapytaniach, interpelacjach oraz opiniowaniu materiałów Rady Miasta dotyczących 

ludzi starszych. 

 

 

Przewodnicząca  

Rady Seniorów Miasta Krasnystaw 

 /-/ Urszula Hus 

 


