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Protokół z V sesji Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

z dnia 13 lutego 2019 r. 

 

W dniu 13 lutego 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie odbyła się V sesja Gminnej 

Rady Seniorów w Ornecie. 

Na IV sesji Gminnej Rady Seniorów w Ornecie uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście według 

listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie V sesji Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. 

5. Podjęcie uchwał i wniosków w sprawie:  

a) Uchwała w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

na 2019 rok. 

b) Wniosek w sprawie zorganizowania szkolenia dla radnych Gminnej rady Seniorów 

w Ornecie z zakresu formalno-prawnych aspektów działalności rady seniorów 

oraz współdziałania rady seniorów z samorządem terytorialnym. 

c) Wniosek w sprawie wybudowania schodów oraz zamontowanie poręczy na ścieżce 

łączącej ul. Polną z ul. 1 Maja. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów w Ornecie oraz jej zespołów 

zadaniowych w 2019 roku. 

7. Informacje i komunikaty. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

1. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie – Mirosława Piekart otworzyła sesję słowami: 

„Otwieram V sesję Gminnej Rady Seniorów w Ornecie.” Powitała Radnych Gminnej Rady Seniorów 

w Ornecie oraz zaproszonych gości obecnych na sesji. 

 

2. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie – Mirosława Piekart stwierdziła prawomocność 

obrad – 9 radnych obecnych na sesji. 

 

3. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie – Mirosława Piekart przedstawiła porządek obrad 

sesji.  
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4. Radni Gminnej Rady Seniorów w Ornecie jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji. 

 

a) Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart poddała pod głosowanie 

uchwałę w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

na 2019 rok. Treść Uchwały została dostarczona radnym przed sesją. Uchwałę poddano 

pod głosowanie: 9 głosów za. 

b) Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart poddała pod głosowanie 

wniosek w sprawie zorganizowania szkolenia dla radnych Gminnej rady Seniorów w Ornecie 

z zakresu formalno-prawnych aspektów działalności rady seniorów oraz współdziałania rady 

seniorów z samorządem terytorialnym.. Wniosek poddano pod głosowanie: 9 głosów za. 

c) Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart poddała pod głosowanie 

wniosek w sprawie wybudowania schodów oraz zamontowanie poręczy na ścieżce łączącej 

ul. Polną z ul. 1 Maja. Treść wniosku została dostarczona radnym przed sesją. Wniosek 

poddano pod głosowanie. 9 głosów za. 

 

5. Radna Danuta Erwin  odczytała sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. promocji działań 

w sferze poznawczo-intelektualnej. 

 

6. Radna Grażyna Wilk odczytała sprawozdanie z realizacji zadań zespołu ds. działalności 

artystyczno-kulturalnej. 

 

7. Radny Witold Radzicki  odczytał sprawozdanie z realizacji zadań zespołu integracji 

ze środowiskiem, aktywności fizycznej oraz profilaktyki zdrowotnej. 

 

8. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart odczytała sprawozdanie 

z działalności GRS w 2018 roku. 

 

9. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart odczytała wnioski 

seniorów składane do skrzynki na wnioski zlokalizowanej w budynku Urzędu Miejskiego w Ornecie: 

- darmowe szczepienia przeciw grypie, 

- utworzenie domu seniora, 

- prośba o ustawienie ławek wzdłuż ul. 1 Maja po stronie PoloMarketu, 

- stworzenie domu pomocy społecznej dla osób upośledzonych. 
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Radny Witold Radzicki zwrócił się do przewodniczącego Rady Miejskiej w Ornecie – Józefa Uzara 

z prośbą o pomoc w walce o naprawę drogi przy ul. Dolnej. Dotyczy drogi powiatowej przy garażach. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ornecie – Józef Uzar wyjaśnił, że starosta naprawia drogi 

powiatowe w gminach jeżeli gmina sfinansuje połowę kosztów. Gmina Orneta wyraziła gotowość 

sfinansowania naprawy dróg powiatowych na swoim terenie ale powiat nie ma środków finansowych 

na realizację tego zadania. 

 

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie – Mirosława Piekart poprosiła przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Ornecie – Józefa Uzara o powiadamianie GRS o komisjach Rady, na których 

rozważane są kwestie związane z seniorami np. sprawa podwyżek podatków. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ornecie – Józef Uzar poinformował, że w Gminie planowana jest 

podwyżka opłat za wywożenie śmieci.  

 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Ornecie – Katarzyna Brążkiewicz-Kluk – w odpowiedzi na wniosek  

w sprawie wybudowania schodów oraz zamontowanie poręczy na ścieżce łączącej ul. Polną 

z ul. 1 Maja z upoważnienia Burmistrza wyjaśniła, że w obecnym roku budżetowym Gmina nie ma 

środków na wybudowanie tych schodów. 

Radny Witold Radzicki zaproponował aby zrobić chociaż same poręcze. 

 

10.  Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart zamknęła sesję. 

 

 

 

Protokołowała: 

Podinspektor ds. Kultury i Oświaty 

        /-/ 

  Katarzyna Brążkewicz-Kluk 

 

 Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

                                             /-/ 

                                               Mirosława Piekart 

              


