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Protokół z IV sesji Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

z dnia 8 października 2018 r. 

 

W dniu 8 października 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie odbyła się IV 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 IV sesji Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

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

5. Podjęcie uchwał i wniosków w sprawie:  

a) Uchwała w sprawie upamiętnienia i współuczestniczenia w obchodach 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę. 

b) Uchwała w sprawie współpracy Gminnej Rady Seniorów w Ornecie przy realizacji na 

terenie Gminy Orneta programu „Ornecka Karta Seniora”. 

c) Uchwała w sprawie uchwalenia projektu statutu Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. 

d) Wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości opieki zdrowotnej 

w Ornecie. 

e) Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Gminy Orneta na rok 2019 środków 

na funkcjonowanie Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. 

6. Sprawozdanie z udziału Gminnej Rady Seniorów w Paradzie Seniorów 2018 w Warszawie.  

7. Informacje i komunikaty. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

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

„Otwieram IV 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 – 10 radnych obecnych na sesji. 
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3. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie – Mirosława Piekart przedstawiła porządek obrad 

sesji.  

 

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

 

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

uchwałę w sprawie upamiętnienia i współuczestniczenia w obchodach 100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę. Treść Uchwały została dostarczona radnym przed sesją. Uchwałę 

poddano pod głosowanie: 10 głosów za. 

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

uchwałę w sprawie współpracy Gminnej Rady Seniorów w Ornecie przy realizacji na terenie 

Gminy Orneta programu „Ornecka Karta Seniora”. Treść Uchwały została dostarczona 

radnym przed sesją. Uchwałę poddano pod głosowanie: 10 głosów za. 

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

wniosek o zmianę w projekcie statutu, który został dostarczony radnym przed sesją – skrócenie 

kadencji rady do 3 lat. Wniosek poddano pod głosowanie: 6 głosów za, 4 wstrzymało się. Następnie 

poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia projektu statutu Gminnej Rady 

Seniorów w Ornecie. Treść uchwały została dostarczona radnym przed sesją. Uchwałę poddano 

pod głosowanie: 9 głosów za, 1 radna wstrzymała się od głosu. 

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

wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości opieki zdrowotnej 

w Ornecie. Treść wniosku została dostarczona radnym przed sesją. Wniosek poddano pod 

głosowanie. 10 głosów za. 

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

wniosek o zabezpieczenie w budżecie Gminy Orneta na rok 2019 środków na funkcjonowanie 

Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. Treść wniosku została dostarczona radnym przed sesją. 

Wniosek poddano pod głosowanie. 10 głosów za. 

 

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

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

7. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart poprosiła 

przewodniczących poszczególnych zespołów problemowych Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

o przygotowanie na następną sesję sprawozdania z ich działalności. 
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Radna Gminnej Rady Seniorów w Ornecie Wanda Bagińska zgłosiła bałagan na posesji 

zlokalizowanej przy rondzie im. Sybiraków (ul. Olsztyńska) oraz zadała pytanie: czy organizacja 

pozarządowa, która dostała z gminy dotację na wycieczkę może zabrać na wycieczkę mieszkańca 

innej Gminy? 

Teresa Naguszewska – Przewodnicząca Zarządu Rejonowego w Ornecie Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów wyjaśniła, że wszyscy uczestnicy wycieczki byli członkami 

stowarzyszenia. 

 

Radna Gminnej Rady Seniorów w Ornecie Wanda Bagińska zarzuciła, że w Polskim Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów dzieli się ludzi na 2 kategorie. Jej słowom przytaknęła radna 

Halina Kalamarska-Rychlińska. 

Teresa Naguszewska – Przewodnicząca Zarządu Rejonowego w Ornecie Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów wyjaśniła, że podczas oficjalnych uroczystości istnieje zwyczaj 

sadzania zaproszonych gości na specjalnie przygotowanych do tego miejscach i nie ma to na celu 

dzielenia ludzi na kategorie. 

 

Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel powiedział, że nie zauważył kwestii dzielenia ludzi na kategorie 

podczas uroczystości ale zauważył podział w organizacjach i tak nie powinno być. 

Co do kwestii porządku na posesji przy rondzie im. Sybiraków – jest to posesja przynależąca 

do mieszkań socjalnych i nazajutrz skieruje tam Straż Miejską. 

Burmistrz odpowiedział na wniosek w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy 

jakości opieki zdrowotnej w Ornecie: obecnie obowiązujące przepisy prawa dot. samorządów 

nie pozwalają Gminie na finansowanie zadań związanych z całodobową opieką zdrowotną. 

Nie mniej starano się podjąć już działania w tym zakresie: zaproponowano osobom 

kierującym przychodniami: przy ul. Wodnej obniżenie czynszu, a przy ul. 1 Maja obniżenie 

stawki podatku od nieruchomości (jest to lokal prywatny) w zamian za to, że będą prowadzić 

opiekę nad pacjentami również w soboty. Osoby te nie przyjęły oferty. Burmistrz zaprzeczył 

również jakoby miał obiecać mieszkańcom, że przywróci całodobową opiekę medyczną w 

Ornecie – Gmina nie może tego sfinansować. Przy ZOZ w Lidzbarku Warmińskim 

uruchomiono instytucję lekarza pierwszego kontaktu. Pacjenci przyjeżdżający do ZOZ w 

Lidzbarku Warmińskim w dni wolne od pracy nie są od razu kierowani na SOR tylko do 

lekarza pierwszego kontaktu, który na wezwanie wyjeżdża również w teren. 

Na chwilę obecną istnieją plany by w piwnicach budynku przy ul. Wodnej umieścić rentgen. 

W tym celu ZOZ w Lidzbarku Warmińskim ma wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa. 
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W odpowiedzi na część wniosku dotyczącą utworzenia Domu Dziennego Pobytu Burmistrz Ornety – 

Ireneusz Popiel wyjaśnił, że nad tą kwestią pracuje już Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Ornecie.  

Radna Gminnej Rady Seniorów w Ornecie Wanda Bagińska zapytała czy istnieje możliwość 

zorganizowania jakiegoś miejsca, w którym mogliby spotykać się seniorzy i nie tylko? 

Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel wyjaśnił, że Gmina dysponuje budynkiem po byłej fabryce śrub. 

Gdyby pozyskać środki z zewnątrz, również przy pomocy organizacji pozarządowych, można by 

zaadaptować część pomieszczeń na potrzeby organizacji pozarządowych i grup nieformalnych takich 

jak np. Rada Seniorów. 

 

Radna Gminnej Rady Seniorów w Ornecie Wanda Bagińska zapytała czyją własnością są słupy 

ogłoszeniowe? 

Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel: gminne. 

Radna Gminnej Rady Seniorów w Ornecie Wanda Bagińska zarzuciła, że są nieestetyczne i brudne, 

oraz, że jedne ogłoszenia są przykrywane innymi. 

Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel: słupy były niedawno malowane. Nic nie poradzi się na to, że 

jedni przysłaniają ogłoszenia innych nie da się temu zapobiec. 

 

Radny Gminnej Rady Seniorów w Ornecie Witold Radzicki: przywódcy orneckich ugrupowań 

seniorskich traktują Radę Seniorów jak rywala. Prośba do Burmistrza Ornety aby zorganizował 

spotkanie organizacji pozarządowych zrzeszających seniorów i wyjaśnił, że Rada Seniorów ma służyć 

im pomocą, nie rywalizować. Przykładem jest fakt, że przewodniczący organizacji pozarządowych nie 

uczestniczą w spotkaniach Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. 

Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel wyraził zdziwienie takim stanem rzeczy. Gdy przystępowano 

do utworzenia Rady Seniorów, każda organizacja seniorska z terenu naszej Gminy przedstawiła po 5 

członków, którzy brali udział w pracach nad utworzeniem Rady. Dzisiaj również w radzie zasiadają 

członkowie zarówno UTW, PZERI jak i stowarzyszenia Ornecianie, ale jeżeli istnieje potrzeba takiej 

rozmowy to zostanie ono zorganizowane. Burmistrz podziękował również za włączenie się Rady 

Seniorów w uroczyste obchody 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Zwrócono się o to z prośbą również do innych organizacji pozarządowych. 

 

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart: mieszkanka Ornety 

zasygnalizowała jej, że istnieje potrzeba zwiększenia ilości pojemników na zwierzęce odchody. 

 

8. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart zamknęła sesję. 
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Protokołowała: 

Podinspektor ds. Kultury i Oświaty 

        /-/ 

  Katarzyna Brążkewicz-Kluk 

 

 Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

                                             /-/ 

                                               Mirosława Piekart 

              


