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Protokół z posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów 

22 stycznia 2016 roku 

Sala Błękitna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Ligonia 46, Katowice) 

22 stycznia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ulicy 

Ligonia 46 (Sala Błękitna) odbyło się pierwsze posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów. 

W posiedzeniu uczestniczyło 19 członków Rady (zachowane kworum): 

1. Lucyna Bałandziuk  

2. Henryk Wójtowicz  

3.  Joanna Górna  

4. Jolanta Koral  

5. Adrian Skrzypczak  

6. Jerzy Zając  

7. Krystyna Jurewicz  

8. Wanda Korzuch  

9. Grażyna Płonka  

10. Wiesława Walkowska  

11. Zuzanna Geilke  

12. Ewa Kulisz 

13. Krystyna Łaźnia 

14. Krystyna Męcik 

15. Krystyna Jurczewska-Płońska 

16. Violetta Skrzypulec-Plinta 

17. Anna Szelest 

18. Izabela Zając-Gawlak  

19. Maria Zrałek 

 

Spotkanie otworzył Pan Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, który powitał jego 

uczestników i podkreślił znaczenie Rady w kreowaniu regionalnej polityki senioralnej. Następnie głos 

zabrała Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa 

Śląskiego, która podziękowała członkom Rady za przybycie. 

 

Po otwarciu spotkania, zgodnie z Regulaminem Śląskiej Rady ds. Seniorów, przewodnictwo obrad 

objęła najstarsza wiekiem członkini Rady – Pani Krystyna Jurczewska - Płońska. Odczytany został 

porządek zebrania obejmujący następujące punkty: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia Śląskiej Rady ds. Seniorów  

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Wybór Przewodniczącego Śląskiej Rady ds. Seniorów. Przejęcie prowadzenia obrad przez 

wybranego Przewodniczącego Rady 

4. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Śląskiej Rady ds. Seniorów 

5. Dyskusja na temat zespołów zadaniowych 
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6. Informacja o Kongresie Obywatel Senior 

7. Wolne wnioski i informacje organizacyjne 

8. Zakończenie posiedzenia  

 

Program posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, a następnie poproszono członków Rady 

o przedstawienie się w celu wzajemnego zapoznania. 

W dalszej kolejności przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Śląskiej Rady ds. Seniorów 

w głosowaniu tajnym, zgodnie z §15. ust. 1  Regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów. Uczestników 

posiedzenia poproszono o zgłaszanie kandydatur, w wyniku czego wytypowano następujące osoby: 

 Zuzannę Geilke, 

 Marię Zrałek, 

 Krystynę Męcik (rezygnacja z kandydowania), 

 Violettę Skrzypulec-Plintę (rezygnacja z kandydowania). 

Przeprowadzono głosowanie, w którym głosy zostały oddane w sposób następujący: 

 Maria Zrałek (15 głosów), 

 Zuzanna Geilke (4 głosów). 

 

Wobec powyższego Przewodniczącą Rady została Maria Zrałek (Uchwała nr 1/I/2016 Śląskiej Rady ds. 

Seniorów z 22 stycznia 2016 r.). 

 

Prowadzenie posiedzenia przekazano nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady, który podziękował 

za wybór i zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

 

Członkowie Rady zasugerowali potrzebę wyboru większej liczby Zastępców Przewodniczącego (po 

jednym z każdego subregionu) w celu usprawnienia pracy Rady. Jednakże wobec zapisów §15. ust. 1  

Regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów potwierdzono brak takiej możliwości – dokument przewiduje 

wybór jednego zastępcy. Jednocześnie zaproponowano członkom Rady przedyskutowanie powyższej 

kwestii, jak również innych sugestii dotyczących modyfikacji Regulaminu Rady po co najmniej 

półrocznym funkcjonowaniu Rady, a następnie ich ewentualne przedłożenie w celu dokonania zmian 

w trybie Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego. 

 

Przystąpiono do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Śląskiej Rady ds. Seniorów w głosowaniu 

tajnym, zgodnie z §15. ust. 1  Regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów. Uczestników posiedzenia 

poproszono o zgłaszanie kandydatur, w wyniku czego wytypowano następujące osoby: 

 Joannę Górną, 

 Wiesławę Walkowską, 

 Henryka Wójtowicza, 

 Jerzego Zająca. 

Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym głosy zostały oddane w sposób następujący: 

 Joanna Górna (5 głosów), 

 Wiesława Walkowska (5 głosów), 

 Henryk Wójtowicz (5 głosów), 
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 Jerzy Zając (4 głosy). 

Wobec uzyskanych wyników przeprowadzono drugą turę głosowania spośród trzech kandydatów 

z największą liczbą głosów. Osiągnięto następujące wyniki: 

 Joanna Górna (7 głosów), 

 Wiesława Walkowska (5 głosów), 

 Henryk Wójtowicz (7 głosów). 

 

Z uwagi na otrzymane rezultaty w drugiej turze, przeprowadzono kolejne głosowanie spośród dwóch 

kandydatów z największą liczbą głosów. Uzyskano następujące wyniki: 

 Joanna Górna (7 głosów), 

 Henryk Wójtowicz (12 głosów). 

 

Wobec powyższego Zastępcą Przewodniczącego został Henryk Wójtowicz (Uchwała nr 2/I/2016 

Śląskiej Rady ds. Seniorów z dnia 22 stycznia 2016 r.). 

 

Kolejnym krokiem był wybór Sekretarza Śląskiej Rady ds. Seniorów w głosowaniu tajnym, zgodnie 

z §15. ust. 1  Regulaminu Śląskiej Rady ds. Seniorów. Uczestników posiedzenia poproszono 

o zgłaszanie kandydatur, w wyniku czego wytypowano następujące osoby: 

 Ewę Kulisz, 

 Krystynę Łaźnię, 

 Zuzannę Geilke. 

Przeprowadzono głosowanie, w którym głosy zostały oddane w sposób następujący: 

 Ewa Kulisz (12 głosów), 

 Krystyna Łaźnia (2 głosy), 

 Zuzanna Geilke (5 głosów). 

Wobec powyższego Sekretarzem została Pani Ewa Kulisz (Uchwała nr 3/I/2016 Śląskiej Rady ds. 

Seniorów z dnia 22 stycznia 2016 r.). 

 

Kolejny punkt posiedzenia obejmował dyskusję poświęconą powołaniu zespołów zadaniowych, 

w efekcie której utworzono cztery następujące zespoły zadaniowe ds.: 

— aktywności (lider: Anna Szelest), 

— wizerunku (lider: Ewa Kulisz), 

— wsparcia (lider: Adrian Skrzypczak),  

— zdrowia i aktywności fizycznej (lider: Violetta Skrzypulec-Plinta). 

Członków Rady poproszono o pisemne zadeklarowanie chęci zaangażowania się w prace 

poszczególnych zespołów. Ustalono możliwość udziału każdego członków Rady maksymalnie 

w dwóch zespołach zadaniowych.  

 

Następnie Pani Ewa Kulisz omówiła założenia dotyczące planowanego V Kongresu Obywatel Senior. 

Podkreślono zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w realizację ww. 

przedsięwzięcia.  
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Ostatni punkt posiedzenia obejmował wolne wnioski i informacje organizacyjne. Uzgodniono 

potrzebę wymiany kontaktów pomiędzy członkami Rady (lista zawierająca namiary każdego 

z członków Rady zostanie rozesłana drogą mailową). Ponadto ustalono, że wszelkie zagadnienia 

związane z pracą Rady będą dystrybuowane za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej Województwa Śląskiego, odpowiadającego ze obsługę administracyjną.  Zaproponowano 

przygotowanie kalendarza ważnych wydarzeń związanych z pracami Rady, jak również przesyłanie 

proponowanego porządku posiedzenia członkom Rady co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Podkreślono również możliwość zaproszenia na poszczególne posiedzenia reprezentantów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jego jednostek organizacyjnych, w zależności od 

zagadnień i problematyki ujętej w porządku obrad.  

 

Wskazano również potrzebę zaangażowania się przedstawicieli Rady w proces konsultacji 

dokumentów regionalnych istotnych z punktu widzenia polityki senioralnej (zarówno w przypadku, 

gdy zostaną one przedłożone Radzie lub udostępnione na stronie internetowej Urzędu). Poproszono 

także o wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów do projektu Śląskiej Karty Seniora. 

 

Ustalono, że posiedzenia powinny odbywać się co miesiąc. Kolejne zaplanowano na 26 lutego br. 

o godz. 11.00 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Oliwia Szewczyk 

Inspektor, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

Katowice, 22 stycznia 2016 roku 


