Lesznowolska Rada Seniorów
LRS.000.11.08.2020

Protokół Nr 11/LRS/ 2021
z zebrania Lesznowolskiej Rady Seniorów
w dniu 26 sierpnia 2021 roku.
(posiedzenie wyjazdowe)
1. Otwarcie obrad XI posiedzenia Lesznowolskiej Rady Seniorów.
1/ Przewodnicząca LRS St. Kondracka przywitała wszystkich zebranych
Członków Lesznowolskiej Rady Seniorów i Panią Wójt Gminy M. J. Batycką
– Wąsik, Przewodniczącą Rady Gminy Bożennę Korlak,
Za-cę Przewodniczącej RG Annę Lasek, Skarbnik Gminy Martę Sulimowicz.
2. Uczczenie pamięci zmarłego na Covid, członka LRS Pana Zbigniewa
Mariana Granowicza.
1/ Przewodnicząca LRS St. Kondracka poprosiła o uczczenie pamięci, Pana
Mariana Granowicza – członka Lesznowolskiej Rady Seniorów, który
zmarł na Covid w lutym 2020 roku.
2/ Po minucie ciszy Przewodnicząca przystąpiła do prowadzenia zebrania.
3/ Przewodnicząca przywitała nową członkinię Rady Seniorów Panią Longinę
Milczarek, informując zebranych, że nominacja zostanie jej wręczona
osobiście przez Panią Wójt.
3. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum niezbędnego
do podejmowania decyzji.
1/Przewodnicząca LRS St. Kondracka przedstawiła proponowany porządek
posiedzenia LRS ( porządek obrad stanowi zał. nr 1 do protokołu) i stwierdziła
quorum niezbędne do podejmowania decyzji (lista obecności stanowi zał. nr 2 do
protokołu).

2/Głosami: z -10, p - 0, w - 0, Lesznowolska Rada Seniorów przyjęła
proponowany porządek obrad posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącej i Prezydium o działaniach
podejmowanych między posiedzeniami.
1/ Przewodnicząca LRS Pani St. Kondracka odczytała sporządzone przez siebie
sprawozdanie, które szczegółowo obrazuje jej działania za okres 17.01. 2020r
do 26 sierpnia 2021 r., (Sprawozdanie stanowi zał. Nr 3 do Protokołu).

2/ Głosami : z – 10, p – 0 , w – 0 LRS przyjęła Sprawozdanie Przewodniczącej
z okres od 17 stycznia 2020 roku do 26 sierpnia 2021 roku.
3/ Pani Wiesława Komorowska w imieniu swoim i członków Rady Seniorów
podziękowała Przewodniczącej za wykonaną pracę w okresie Pandemii.
4/ Przewodnicząca LRS St. Kondracka podziękowała Panu Marianowi Paskowi
za odważne podjęcie tematu swojego zachorowania na Covid i udzielenie
obszernego wywiadu do Biuletynu Informacyjnego. Proponuje propagowanie
szczepień poprzez ostrzeganie o groźnym przebiegu choroby w wyniku
ich braku.
5/ Przewodnicząca LRS wyjaśniła rolę jaka pełni Fundacja ZACZYN
w finansowaniu Rad Seniorów.
5. Przedstawienie, ze względu na półtoraroczna przerwę spotkań
w realnej rzeczywistości spowodowaną Pandemią, planu działania
LRS do końca kadencji tj. 2022 roku.
1/ Omówienie ramowego planu pracy i zamierzeń LRS do 2022 r., oraz
przydzielenie zadań poszczególnym członkom Rady ( ramowy plan pracy
stanowi załącznik Nr 4 do Protokołu ).

2/ Przewodnicząca LRS St. Kondracka, przedstawiła zaproponowany przez
siebie plan działania do końca kadencji, czyli do końca 2022 roku.
Zaapelowała również do członków Rady aby podjęli się patronatu nad
poszczególnymi jego punktami i wzięli odpowiedzialność za ich realizację.
I tak w gorącej dyskusji przydzielono następujące zadania:
a) zorganizowanie domu dziennego pobytu czy ewentualnie „hotelu
wytchnieniowego” dla osób niepełnosprawnych, aby osoby opiekujące się
nimi mogły odpocząć od bardzo absorbujących obowiązków i nabrać sił do
dalszej pracy.
Przewodnicząca poleciła zrobienie rozeznania w kwestii ilości osób
potrzebujących powyższej pomocy.
Zadanie to zostało przydzielone Panu J. Klimek i A. Skowrońskiej –
Marczuk.
b) włączenie się LRS w prace przy opracowaniu planów zagospodarowania
wolnych terenów w Mysiadle.
Ze strony LRS udział w pracach Komisji Planowania Przestrzennego
zadeklarowali: Pani H. Cudowska i Pani M. Rybarczyk.
c) upowszechnienie w Sołectwach Kół Gospodyń Wiejskich.
Przewodnicząca proponuje rozpropagowanie zakładania takich Kół w
Sołectwach, w których jeszcze nie funkcjonują.
Kwestionariusze
niezbędne do powołania takich Kół są do pobrania w Biurze Rady Gminy.
Rejestracja: Góra kalwaria ul. Rybia 8. Pani Adrianna Gnida tel. 22 736 14
70. Osoby wyznaczone do pilotowania tego projektu to:
Pani M. Rybarczyk i Pani L. Milczarek.
d) upowszechnianie informacji o działalności GOPS-u na rzecz seniorów
(wypożyczalnia
sprzętu
rehabilitacyjnego,
sklepu
społecznego,
teleopasek).
Przewodnicząca St. Kondracka, poinformowała o otwarciu we wrześniu br.
w Janczewicach wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Przekazała apel
GOPS-u o przekazywanie zbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, który być
może pozostał po rehabilitacji kogoś z rodziny. W Biuletynie
Informacyjnym będzie zamieszczona informacja a także ulotki promujące
ten temat.

GOPS opracuje zasady przyznawania Seniorom teleopaski, które będą
przekazywane nieodpłatnie, gdyż projekt jest finansowany z funduszy
unijnych. Przewodnicząca proponuje stworzenie i opublikowanie listy
hospicjów z informacją o ich specjalistycznej pomocy (adresy
i numery telefonów) w celu ułatwienia dotarcia do nich Mieszkańcom
potrzebującym
ich
pomocy.
Przewodnicząca wnosi również o rozpropagowanie Lesznowolskiej Karty
Seniora.
Projektowi patronuje: Przewodnicząca LRS St. Kondracka i Pani
J. Szulowska z GOPS-u.
e) wspieranie działania integracyjnego wszystkich organizacji senioralnych
w gminie. Przewodnicząca proponuje zrobienie listy organizacji
działających na terenie gminy Lesznowola i zorganizować spotkanie tych
organizacji raz na kwartał wspólnie z pracownikiem Gminy, który
z ramienia Gminy będzie patronował tym spotkaniom.
Osoby z LRS przydzielone do tego projektu to: Pani K. Mastalerczuk i Pan
M. Lasota.
f) wnioskowanie do Gminy o stworzenie wolontariatu:
- „złota rączka” do pomocy osobom starszym w drobnych naprawach
domowych. Pani Radna H. Cudowska proponuje, iż może te drobne prace
będą wykonywane za drobna opłatą,
- pozyskaniu doradców jak przemeblować mieszkanie Seniora aby ułatwić
im codzienne życie. W Warszawie istnieją dwa wzorcowe mieszkania dla
osób starszych na których można się wzorować,
Realizacją powyższych projektów zajmie się Przew. St. Kondracka.
g) wnioskowanie o uruchomienie w gminie ponownych szczepień przeciw
grypie- nieodpłatnych bądź płatnych częściowo,
Przewodnicząca poinformowała, iż na stronie ( www.mzovia.pl),
Marszałka Województwa Mazowieckiego jest informacja o bezpłatnych
Szczepieniach przeciw pneumokokom, które są finansowane z puli
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zwraca się z prośba do Pani
Wójt o wystąpienie z pismem do Marszałka o przydział tych szczepień.
Sprawą szczepień zajmie się Przewodnicząca St. Kondracka.
h)Przewodnicząca proponuje zorganizowanie przez Gminę wyjazdu
integracyjnego dla aktywistów organizacji senioralnych co zaowocuje
wymianą doświadczeń i podjęciem wspólnych działań z Lesznowolską
Radą Seniorów.
i)sprawy finansowe. W dalszym ciągu LRS chce pozyskać środki
na dokończenie ścieżki edukacyjno - spacerowej, tablic informacyjnych,
ławek w lasach Magdalenki oraz zasadzenie lasu senioralnego,
zorganizowanie lasu senioralnego, integracyjnego wieczoru dla Seniorów
na wzór tego z 2019 roku.
Realizacją powyższych projektów podjęły się : W. Komorowska,
St. Kondracka, K. Mastalerczuk.
j) zapewnienie w przyszłych budżetach gminy środków na zakup sprzętu
komputerowego i drukarek dla członków Rady Seniorów w następnej
kadencji.
Posiedzenia LRS w trybie online są możliwe, jednak nie każdy dysponuje
sprzętem z odpowiednim oprogramowaniem.
Pani Radna W. Komorowska obiecała, że załatwi potrzebny sprzęt dla
usprawnienia pracy Pani Przewodniczącej (komputer, drukarka, scaner).

6. Sprawy różne.
1. Pani Wójt M. J. Batycka – Wąsik wraz z Panią Przewodniczącą RG B. Korlak,
Panią Wiceprzewodniczącą RG A. Lasek i Panią Skarbnik M. Sulimowicz
uroczyście wręczyły Pani Longinie Milczarek nominację na członka
Lesznowolskiej Rady Seniorów.
2. Przewodnicząca LRS St. Kondracka serdecznie przywitała przedstawicielki
władzy ustawodawczej i wykonawczej w osobach Pani Przewodniczącej Rady
Gminy Bożenny Korlak, Zastępcy Przewodniczącej Anny Lasek oraz Panią
Wójt M. J. Batycką – Wąsik i Skarbnik Gminy M. Sulimowicz.
Pani Wójt przywitała wszystkich zebranych Państwa Radnych mówiąc,
że przyjemnie znowu spotkać się po czasie obostrzeń covidowych, izolacji
i zmagań z wirusem.
Przedstawiciele Gminy uważnie wysłuchali postulatów LRS. Ramowy plan
pracy spotkał się z dużym zainteresowaniem i zrozumieniem. Aby pomóc
Radzie Seniorów zrealizować te cele Wójt Gminy wyznaczy Osobę, która będzie
koordynowała działania wszystkich grup działających na rzecz seniorów
na terenie gminy i spotykała z Lesznowolska Radą Seniorów raz w miesiącu.
Pani Skarbnik przybliżyła zebranym Państwu Radnym Seniorom akty prawne,
które obligują Gminę do przekazywania i finansowania organizacji
zwracających się o taka pomoc. Pani Skarbnik wytłumaczyła w jaki sposób
zwracać się z wnioskami o uzyskanie pomocy ze środków zewnętrznych
na wyznaczone przez Radę cele.
3. Zamknięcie I posiedzenia Lesznowolskiej Rady Seniorów.
1. Przewodnicząca LRS St. Kondracka uroczyście zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca
Lesznowolskiej Rady Seniorów
Stanisława Kondracka

Protokół: Anna Baron-Harla.

