Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów w
Nowym Mieście Lubawskim za rok 2020
Pandemia Covid-19, niespotykana w życiu naszego pokolenia przewartościowała i
zmodyfikowała nasze działania. W oczywisty sposób wpłynęła na działalność naszej Rady oraz
aktywność każdego z nas – Radnych Miejskiej Rady Seniorów.
Działalność Miejskiej Rady Seniorów w okresie sprawozdawczym rozpoczęliśmy od
opracowania i przedstawienia sprawozdania z działalności Rady w I kadencji. Podczas XVI Sesji Rady
Miejskiej – w dniu 18 lutego 2020 r. dokonaliśmy podsumowania działalności Miejskiej Rady
Seniorów w latach 2015-2019. W obecności Radnych Miejskich, Burmistrza Miasta, Starosty
Nowomiejskiego, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej oraz
pracowników Urzędu Miejskiego przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów – Lech Bober przedstawił
sprawozdanie z działalności Rady za okres I kadencji. W sprawozdaniu podkreślono najważniejsze
działania, które przyczyniły się do tego, że nowomiejscy seniorzy mogą korzystać z wszystkich
programów wprowadzonych przez państwo i samorządy w ramach polityki senioralnej takich jak:
Karta Seniora, Koperta Życia, Teleopieka oraz Kluby Seniorów. Podkreślono również wiele innych
działań Rady, które dobrze posłużyły się naszym seniorom. Przewodniczący Rady podziękował
radnym miejskim, władzom miasta i powiatu za dobrą współpracę, życzliwość oraz wsparcie naszych
działań.
Radnym Miejskiej Rady Seniorów podziękowano za zaangażowanie w pracę oraz społeczne
działanie. Przewodniczący Rady Miasta i Rady Seniorów wręczyli radnym pamiątkowe dyplomu.
Specjalne podziękowania dla Radnych I kadencji przekazał także Burmistrz miasta Józef Blank, który
w krótkim wystąpieniu podkreślił ważne działania naszej Rady oraz osobiście podziękował wszystkim
Radnym.

Na sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej
Rady Seniorów II kadencji oraz ustalono porządek i datę I sesji na dzień 25.02.2020 r.
W dniu 25 lutego 2020 r. odbyła się I sesja II kadencji Miejskiej Rady Seniorów. Podczas sesji
Burmistrz miasta Józef Blank wręczył radnym zaświadczenie o powołaniu w skład Miejskiej Rady
Seniorów. Następnie Radni złożyli ślubowanie. W kolejnym punkcie sesji dokonano wyboru w
głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Przewodniczącym
Rady został Lech Bober, wiceprzewodniczącym Lilia Karczyńska natomiast sekretarzem Urszula Rau.
Na zebraniu roboczym w dniu 5 marca radni zostali zapoznani ze statutem Miejskiej Rady
Seniorów, przedstawiono także ramowy plan pracy na II kadencję na podstawie którego będą
opracowywane roczne plany pracy Miejskiej Rady Seniorów.
Pomimo panującej pandemii, zachowując wszelkie wymagania sanitarne odbyliśmy II sesję
Miejskiej Rady Seniorów w dniu 15 lipca 2020 r. W sesji, która odbyła się w sali widowiskowej
Miejskiego Centrum Kultury wzięło udział 10 Radnych. Podczas sesji zatwierdziliśmy jednogłośnie
przedstawiony przez przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów – Lecha Bobera ramowy plan pracy
na II kadencję. Wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów – Lilia Karczyńska omówiła sytuację
nowomiejskich seniorów w okresie pandemii. Wysłuchaliśmy informacji na temat działalności
klubów seniora, które przedstawiła p.o. Kierownika Referatu Oświaty, kultury i Sportu – Paulina Rolka.
Miejska Rada Seniorów wybrała swojego rzecznika prasowego, którym została Radna Jolanta
Leśniowska. Do sytuacji seniorów w okresie pandemii oraz działalności klubów seniora odniósł się w
dyskusji obecny na sesji Zastępca Burmistrza – Damian Artuszewski. W imieniu Miejskiej Rady
Seniorów jej przewodniczący podziękował władzom miasta oraz władzom samorządowym i
jednostkom organizacyjnym UM za pracę i pomoc seniorom w trudnym okresie pandemii.
Po okresie wakacyjnym pomimo panującej w różnym nasileniu pandemii udało się nam
podjąć nieliczne zadania i są to:

•

działania zmierzające do uzupełnienia i wydania uzupełnionego Nowomiejskiego
Informatora Seniora

•

zgłoszenie uwagi w ramach konsultacji do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście
Lubawskim w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2021 r.

•

podpisanie jako Miejska Rada Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim apel do Prezydenta i
Premiera RP w sprawie Rozwoju Usług Społecznych i Zdrowotnych oraz procesu
deinstytucjonalizacji w Polsce

•

nawiązanie kontakt z nowym dyrektorem MOPS w Nowym Mieście Lubawskim panem
Dariuszem Andrzejewskim od którego otrzymaliśmy aktualną informację o programach
rządowych realizowanych przez nowomiejski MOPS oraz inne informacje lub adresy emailowe na temat działań Ośrodka na rzecz osób starszych. Należy pokreślić, że Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w bardzo merytoryczny sposób odniósł się do naszej prośby
odnośnie uaktualnienia informacji w opracowywanym Nowomiejskim Informatorze Seniora.

•

w okresie październik-grudzień 2020 r. przewodniczący Rady jako członek Społecznej
Wojewódzkiej Rady Seniorów brał udział w dwóch posiedzeniach i jednym szkoleniu on-line

•

w ramach Współpracy z Olsztyńską Federacją Organizacji Społecznych w Olsztynie braliśmy
udział w opiniowaniu działań na rzecz seniorów, ich aktywności oraz funkcjonowania w
okresie pandemii – poprzez wypełnienie przesłanych ankiet

•

w dniach 17-18 grudnia 2020 r. w Krakowie odbył się Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów online, w którym jako przedstawiciel naszej Rady brał udział jej przewodniczący.

Z pozostałych działań należy wymienić prowadzenie strony internetowej i jej aktualizowanie,
na której jest dostępny plan działania naszej Rady oraz informacje dla Seniorów związane z
ograniczeniami i możliwością pomocy seniorom w okresie pandemii. Przedstawiciele Rady
uczestniczą o ile jest to możliwe w uroczystościach patriotycznych m.in. 81 rocznicy wybuchu II wojny
światowej.
Kończąc niniejsze sprawozdanie pragnę podkreślić, że nie zrealizowaliśmy i nie podjęliśmy
wielu zadań, które zapisaliśmy w swoim planie pracy. Wynika to z panującej pandemii, a co za tym
idzie braku możliwości normalnego działania. Mam nadzieję, że w kolejnych latach nasze działania
będą bardziej owocne i pomocne dla seniorów.
Pomimo tego, iż działania w okresie sprawozdawczym naszej Rady były ograniczone i nie
zrealizowaliśmy szeregu zadań to chciałbym podziękować wszystkim Radnym za aktywność,
zaangażowanie oraz pracę na ile było to możliwe w tym trudnym dla nas seniorów okresie
sprawozdawczym.
Specjalne podziękowania dla władz miasta, radnych miejskich i pracowników urzędu za
wsparcie i pomoc w naszych problemach i działaniach.

Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów
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