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Rada Seniorów we Wronkach 

 

Data powołania Rady Seniorów i nadania jej statusu: 29.01.2015 r. 

Sposób powołania: Uchwała nr III/24/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki.  

Konsultacje społeczne: Rada Seniorów została wybrana spośród osób delegowanych przez 

organizacje społeczne działające we Wronkach, zgłoszonych przez UMiG oraz Radę MiG we 

Wronkach. Ogłoszenie dotyczące powołania Rady zostało umieszczone na stronie 

Internetowej www.wronki.pl, informacje zostały przesłane do działających na terenie gminy 

organizacji zajmujących się problemami osób starszych. Obecnie do Rady Seniorów należy 15 

osób z gminy Wronki, RS działa zgodnie ze swoim Statutem. 

Cele Rady:  

Poza celami ustawowymi i statutowymi, ambicją RS we Wronkach jest: 

 przedstawianie pomysłów na pomoc i wsparcie osób starszych, 

 inicjowanie akcji skierowanych do osób starszych,  

 wspieranie projektów organizacji pozarządowych i innych podmiotów w ich działaniach na 

rzecz osób starszych, 

 uczestnictwo w spotkaniach z innymi działającymi Gminnymi Radami na terenie 

Wielkopolski, wymiana doświadczeń.  

Diagnoza potrzeb w gminie Wronki: 

1. Pozyskanie gminnego lokalu (bez barier architektonicznych) na działalność Dziennego 

Domu Seniora, dostępnego dla seniorów przez 7 dni w tygodniu.  

2. Opracowanie kompleksowego Planu Polityki Senioralnej Gminy Wronki na rok 2017 i plany 

w perspektywie do 2020 roku. 

3. Spotkania przedstawicieli Rady Seniorów w Sołectwach. 

Dotychczasowe działania: 

1. Aktywne propagowanie w celu otwarcia we Wronkach Punktu Pomocy Doraźnej tzw. 

wieczorynki. Z uwagi na obowiązujące wytyczne MZ niestety nie udało się tej sprawy 

załatwić pomyślnie pomimo dużego zaangażowania członków Rady i podjętej w tym celu 

Uchwały. 

2. Wsparcie projektu Fundacji „Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet w 

propagowaniu trzyletniego projektu „Poprawa dostępu do usług do usług opiekuńczych w 

Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

http://www.wronki.pl/


dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 

– 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Wsparcie Rady dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów dotyczące sprawy lokalu 

użytkowanego przez osoby należące do Związku. 

4. Uczestnictwo w spotkaniu nadzwyczajnym ze Starostą Szamotulskim. 

5. Uczestnictwo w spotkaniu Rad Seniorów w Urzędzie Miasta w Poznaniu. 

6. Zgłoszenie przez członkinię Radę propozycji realizacji akcji „Pudełko życia” polegającej na 

produkcji przez UMiG we Wronkach specjalnych pudełek,  w których osoby starsze 

umieszczają informacje o swoim stanie zdrowia. Rada Seniorów we Wronkach nie 

dysponuje swoim budżetem. 

7. Reprezentowanie Rady Seniorów we Wronkach przez Przewodniczącą lub członków 

Rady. 

Komunikacja pomiędzy członkami rady: 

 spotkania rady odbywają się regularnie 2 razy w roku, dodatkowo w razie zaistnienia 

potrzeby podjęcia decyzji lub zaangażowania się Rady organizowane są spotkania celowe, 

 członkowie komunikują się ze sobą mailowo i telefonicznie, 

 koordynacją i protokołowaniem posiedzeń RS zajmuje się UMiG Wronki - Inspektor ds. 

obsługi Rady. 

Wspomaganie samorządu 

 udostępnianie sali na spotkania rady, protokołowanie przebiegu posiedzeń, 

powiadamianie o uroczystościach organizowanych we Wronkach, 

 uczestnictwo Burmistrza lub Wiceburmistrza w posiedzeniach Rady Seniorów. 

Słabe/mocne strony Rady Seniorów 

Mocne strony – mieszany skład Rady Seniorów, osoby z różnych środowisk, mający różny 

światopogląd, cechą wspólna jest to, że są wyczulone na pomoc osobom starszym i 

niepełnosprawnym. W skład Rady Seniorów wchodzą mieszkańcy Gminy Wronki, w różnym 

wieku (nie tylko seniorzy), osoby pracujące, wolontariusze, społecznicy i emeryci.  

Słabe strony – brak choćby niewielkiego budżetu Rady Seniorów na potrzeby spotkań i 

niewielkich działań wymagających wykładu finansowego. Zbyt mało czasu, jaki każdy z 

członków RS może poświęcić na dodatkowe działania, niewykorzystany potencjał. 

Potrzebne wsparcie 

W opracowaniu Planu Polityki Senioralnej dla gminy Wronki na lata 2017-2020. 

 

Kontakt do Rady Seniorów we Wronkach 

 Wiesława Kubaczewska – Przewodnicząca Rady Seniorów we Wronkach  

Tel. 510 802 314, mail wkubaczewska@gmail.com 

 Paulina Sulicka - Inspektor ds. obsługi Rady, Urząd Miasta i Gminy Wronki, 

ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, Tel. 067 2545 316, mail rada@wronki.pl 
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