
UCHWAŁA Nr I/11/2019 

Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

z dnia 13 lutego 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

na rok 2019 

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Ornecie przyjętego Uchwałą 

Nr BRM.0007.81.2017  Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 29 listopada 2017 r.  w sprawie 

utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Ornecie i nadania jej statutu, uchwala się co następuje 

 

§ 1 Gminna Rada Seniorów w Ornecie zatwierdza i przyjmuje do realizacji Plan Pracy Gminnej 

Rady Seniorów w Ornecie na rok 2019 stanowiący załącznik 1 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 Plan Pracy, o którym mowa na wstępie może być aktualizowany i uzupełniany podczas 

bieżącej działalności Rady. 

 

§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. 

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

/-/ 

Mirosława Piekart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1/  

do Uchwały Nr I/11/2019 

        Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

        z dnia 13.02.2019 r. 

 

RAMOWY PLAN PRACY G.R.S W ORNECIE NA 2019r 

 

Termin realizacji Zadanie Odpowiedzialny 

 

 

Styczeń 

Przyjęcie ramowego planu pracy  GRS na 2019r 

Ustalenie dyżurów członków Rady. 

Pozyskiwanie partnerów do programu „Ornecka 

Karta Seniorów”- w ramach którego firmy 

świadczyłyby usługi dla seniorów w cenach 

promocyjnych lub bezpłatnie. 

Promowanie Warmińsko-Mazurskiej Karty 

Seniora. 

 V Sesja 

Współudział w zorganizowaniu „Balu 

Karnawałowego” i „Dnia Babci” 

Upowszechnianie informacji na temat : „ 

Orneckiej Karty Seniora”. 

Zapoznanie się ze wszystkimi planami pracy i 

ofertami skierowanymi do osób starszych. 

Przewodnicząca i 

członkowie GRS 

 

 

 

Luty 

Współpraca i wspieranie innych organizacji 

działających na rzecz osób starszych . 

Nawiązanie współpracy z Młodzieżową 

Radą(więź międzypokoleniowa) 

- nauka j. angielskiego 

- obsługa komputera, komórki 

- wolontariat 

Współudział w wydarzeniach organizowanych 

przez miejscowe organizacje np.550 rocznica 

urodzin M. Kopernika. 

Zespół 

 ds. integracji oraz 

pozostali 

członkowie Rady 

 

Marzec 

Współudział w organizowaniu „Dnia Kobiet” i 

innych wydarzeń zaproponowanych przez 

miejscowe organizacje. 

VI Sesja. 

 

Zespół ds. 

integracji i Zarząd 

GRS 

 

Kwiecień 

                   

Warsztaty pokoleniowe - ozdoby wielkanocne 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział seniorów w imprezach kulturalnych i 

rekreacyjnych. 

Opiniowanie rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. 

Informacje dla seniorów z zakresu zdrowia, 

poradnictwa prawnego, kultury, edukacji.  

Reprezentowanie GRS na forum miasta, w 

spotkaniach, debatach dotyczących seniorów 

oraz ważnych spraw związanych ze Strategią 

Rozwoju Miasta 

Zespół ds. 

artystyczno -

kulturalnych 

 

 

 

Zarząd 

 

 

 

Zespół ds. zdrowia 

 

Maj 

Zapraszanie ekspertów z różnych dziedzin na 

posiedzenie GRS. 

Upowszechnianie roli i zadań GRS w 

środowisku  

lokalnym c.d. 

Kontynuowanie działalności zespołów 

zadaniowych. 

Udział w szkoleniach członków GRS z tematyki 

dotyczącej działalności , kompetencji i metod 

pracy Rady. 

Współudział w organizacji „ Dnia Matki”. 

 

Przewodnicząca 

Zespoły 

zadaniowe 

 

Czerwiec 

 Współudział w obchodach „Dni Ornety”. 

Wycieczki krajoznawcze np. „Szlakiem M. 

Kopernika”. 

Współudział w organizacji „Nocy 

Świętojańskiej”. 

VII Sesja GRS. 

Członkowie GRS 

Zarząd 

Zespół zadaniowy 

ds. w sferze 

poznawczej i 

intelektualnej 

Zespól ds. 

artystycznych 

Lipiec Przerwa wakacyjna  

 

Sierpień 

Wyjazd do Warszawy na  Paradę Seniorów „ 

Dojrzali Wspaniali” i „ Piknik Pokoleń” 

Zarząd  

Zespół ds. 

rekreacji 

 

Wrzesień 

Spotkanie z ekspertem do spraw 

bezpieczeństwa seniora. 

Udział w uroczystościach dożynkowych. 

 VIII Sesja GRS. 

Współudział w obchodach „Dnia Osób 

Starszych” 

Przewodnicząca 

Zespól ds. 

artystycznych 

 

 

 

Zespół ds. 

integracji 

 

Październik 

Zabawa integracyjna składkowa. 

Udział we wszystkich wydarzeniach 

dotyczących osób starszych. 

Podejmowanie działań zmierzających do 

wdrożenia projektu utworzenia punktu usług dla 

osób starszych poprzez wolontariat 

młodzieżowy. 

Zespół zadaniowy 

ds. integracji 



 

Listopad 

Inicjowanie działań z zakresu edukacji osób 

starszych z różnych dziedzin. 

Zabawa integracyjna „Andrzejki” 

Zarząd 

Zespół ds. 

integracji 

 

Grudzień 

Współudział w „Jarmarku Bożonarodzeniowym 

„i wigilii gminnej. 

IX Sesja GRS- podsumowanie działalności 

GRS 

Zabawa Noworoczna (integracyjna). 

Wszyscy 

członkowie GRS 

 

Ramowy plan pracy  może być aktualizowany na bieżąco , a niektóre zadania  mogą  być 

przesuwane w terminach.                                 

   

 

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

/-/ 

Mirosława Piekart 

 

                                                       


