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Protokół Nr II/2019 

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie z dnia 27.09.2019 r., 

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń) 

w godz. 10.00-12:00. 

 

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności): 

1) Broj Krystyna 

2) Fesser Renata 

3) Gabor Wiktor  

4) Hońka Ginter 

5) Kuchnia Anna 

6) Nadbrzeżny Jan 

7) Nowak Elżbieta 

8) Reinert Józef 

9) Sadowska Henryka 

10) Sapok Maria 

11) Szatka Maria 

12) Wandrowski Dariusz 

13) Wiora Marta 

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:  

1) Krzysztof Reinert – Zastępca Burmistrza Gogolina; 

2) Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy; 

3) Jolanta Matuszek – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gogolinie; 

4) Izabela Olczyk – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej; 

5) Barbara Dołowicz – Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku; 

6) Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia; 

7) Ewa Wiora – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej; 

8) Iwona Skowronek – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Miejskiego w Gogolinie; 

9) Lindhorst Katarzyna – Podinspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji; 

10) Buk Monika–  Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w 

Gogolinie. 

 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków 

Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.  

 

Ad. 1 i Ad. 2 

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować  

i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 13 członków Gminnej 

Rady Seniorów.  

Przewodniczący zaproponował uwzględnić w porządku obrad dodatkowe dwa punkty: „Pkt. 

3. Przedstawienie przez Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów sprawozdania  
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z działalności w okresie między posiedzeniowym” oraz pkt. 5. Harmonogram dyżurów na IV 

kw. 

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie nowego zaproponowanego porządku 

obrad, który został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”. 

Poinformował również, iż z pierwszego Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów sporządzono 

protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie 

www.bip.gogolin.pl Zachęcił także do dostarczania materiałów, celem uzupełniania kroniki 

GRS. 

 

 

Przed przejściem do oficjalnej części Posiedzenie Przewodniczący GRS złożył życzenia 

zdrowia, szczęścia i pomyślności koleżankom i kolegom z Rady Seniorów, którzy w tym 

kwartale obchodzili swoje urodziny, mianowicie: Marta Wiora i Anna Kuchnia (w lipcu), 

Maria Szatka i Renata Fesser (w tym miesiącu), jak również Andrzej Halski (obchodził 

urodziny w poprzednim kwartale, tj. w czerwcu).                                   

 

Ad. 3 

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zgodnie z nowym porządkiem 

obrad przedstawił sprawozdanie z działalności międzyposiedzeniowej Gminnej Rady 

Seniorów w Gogolinie w III kwartale 2019 r. w okresie od 25.06.2019 r. do 27.09.2019 r. 

Przewodniczący zauważył, iż na posiedzeniu w dniu 25.06.2019 r. doszło do ukonstytuowania 

się Gminnej Rady Seniorów II kadencji, dokonano wyboru przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącej, a także ustalone zostały dyżury w ramach Rady Seniorów na III 

kwartał 2019 r.. 

W okresie sprawozdawczym członkowie Rady brali udział w następujących wydarzeniach:  

29.06.2019 r. - W hali sportowej w Gogolinie rozpoczęła się dwudniowa impreza 

międzypokoleniowa „Roztańczony Gogolin od 21 lat w sercu Opolszczyzny”, traktowana 

także jako „Senioriada 2019”. Projekt współfinansowany był z budżetu Gminy Gogolin oraz 

Powiatu Krapkowickiego. Głównymi organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury oraz 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”. 

Mieszkańców oraz delegacje i zespoły reprezentujące gminy i miasta partnerskie powitał 

Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina. Wystąpiły zespoły dziecięce i młodzieżowe oraz 

Seniorzy z Klubu Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Między innymi grupa taneczna 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykonała poloneza, tańce greckie - zorbę i sirtaki. 

30.06.2019 r. - Odbyły się uroczystości z okazji 30 -lecia Samorządności w Gminie Gogolin. 

Przed południem odprawiona została msza święta w kościele pw. NSPJ w Gogolinie  

z udziałem mieszkańców Gogolina, Radnych, Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza 

Gogolina, jak również zaproszonych gości z różnych instytucji, także z zaprzyjaźnionych 

gmin i miast. Po południu kontynuowano program „Senioriady”. W Hali Sportowej w 

Gogolinie odbył się Koncert Galowy XXI Opolskiego Święta Pieśni Ludowej „Gogolin 

2019”. Wystąpiło wiele zespołów artystycznych, a wśród nich zespół tańca ludowego 

„Zwierzyniacy” ze Zwierzyńca i ludowy zespół „Drevar” z Kysuckeho Noveho Mesta ze 

Słowacji. Odbył się także pokaz kuchni czeskiej w ramach projektu „Euroregion ze 

smakiem”. W imprezie wzięli udział mieszkańcy, a także Seniorzy gminy Gogolin. 

03.07.2019 r. - Kilkudziesięcioosobowa grupa Seniorów (łącznie 50 osób) z Klubu Seniora 

uczestniczyła w wyjeździe do Ołomuńca. W programie było zwiedzanie ogrodu 

zoologicznego, Pałacu Edelmana, Rynku i Ratusza. Wyjazd był okazją do jeszcze większej 

integracji Seniorów gminy Gogolin. 

04.07.2019 r. - W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie w sprawie 

http://www.bip.gogolin.pl/
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przygotowania projektu programu GRS w Gogolinie na II kadencję. Uczestniczył w nim 

Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina oraz dziesięciu członków Gminnej Rady Seniorów  

w Gogolinie. Zgłoszono kilka propozycji do rozważenia, m.in.: uruchomienia „telefonu 

życzliwości”, uaktywnienia naszego środowiska poprzez organizowanie konkursów 

(olimpiad) sportowych i zajęć rekreacyjnych w formie zabawowej dla seniorów, w tym 

kontaktów międzygminnych, konkursu pn. aktywny senior. Burmistrz zaproponował, żeby 

spośród GRS wytypować osoby, które będą przedstawicielami Rady np. Andrzej Halski w 

sprawach rekreacji, Elżbieta Nowak w sprawach kultury, Józef Reinert w sprawach 

bezpieczeństwa. Ustalono, że projekt programu zostanie przekazany członkom GRS przed 

rozpoczęciem posiedzenia zaplanowanego na ostatnią dekadę września. 

16.07.2019 r. - W ramach transgranicznego projektu Seniorzy z Klubu Seniora reprezentujący 

wszystkie miejscowości w gminie odwiedzili partnerskie miasto Jablunków, gdzie byli 

podejmowani przez swoich czeskich rówieśników. Po przyjeździe na miejsce odbyło się 

spotkanie w Centrum Seniora, gdzie odbyła się prelekcja o historii miasta oraz prezentacja 

prac plastycznych i fotografii wykonanych przez Seniorów. Następnie odbyło się zwiedzanie 

miasta oraz Muzeum Biblii w starym klasztorze. Wśród zgromadzonych eksponatów były 

książkowe „białe kruki”, ale też egzemplarze wydane w wielu językach, także po arabsku i 

esperanto, po aramejsku, także w narzeczu indian Cherokki, w Brailu (dla niewidomych), dla 

niedosłyszących, biblia dla motocyklistów, kowbojów, płetwonurków, mikro biblie, które  

mieszczą się w dłoni, czy oglądane pod mikroskopem. Na zakończenie przy obiedzie w 

restauracji odbyło się spotkanie integracyjne z Seniorami z Jablunkova.  

20–21.07.2019 r. - Staraniem Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie na Placu 

Benektyńskim w Gogolinie po raz kolejny odbyły się imprezy w ramach „Artystycznego 

Lata”. W pierwszym dniu, w sobotę, występowały zespoły discopolowe (Boys, Marcin Miller, 

Dance Projekt). Natomiast w niedzielę przygotowano program dla dzieci, odbyła się parada 

motocyklistów, a potem występy Majki Jeżowskiej, Ani Karwan, a na zakończenie wystąpił 

zespół Varius Manx.  

09.08.2019 r. - W Sebastianum Silesiacum w Kamieniu Śląskim odbyła się uroczystość 

otwarcia wystawy fotograficznej „Papież – Człowiek”. Poprzedziła ją msza święta ku czci 

św. Jana Pawła II odprawiona w sanatoryjnej kaplicy św. Sebastiana przez Arcybiskupa 

Alfonsa Nossola. Uczestników i gości powitał Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina. Wśród 

gości można było zauważyć m. in.: Ryszarda Gallę, Posła na Sejm RP,  Romana Kollka, 

Wicemarszałka Województwa Opolskiego, Józefa Swaczynę, Starostę Strzeleckiego, 

Przemysława Häuser Schöneicha, ambasadora. Po mszy odbył się koncert kapeli z Żywca - 

„Igramy z Pokusą”, a nastepnie w sali kameralnej odbyła się inauguracja wystawy 

fotograficznej. Słowo wstępne wygłosił Arcybiskup Alfons Nossol, który zaprezentował film 

z pobytu Papieża na Górze św. Anny, a po wystawie oprowadzał  Piotr Całbecki - Marszałek 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który udostępnił fotografie z papieżem. Autorem 

większości zdjęć był osobisty fotograf papieża – Arturo Mari. 

08.09.2019 r. - W Kamieniu Śląskim odbyły się Gminne Dożynki – „Żniwniok 2019”. 

Uroczystości rozpoczęły się w miejscowym kościele, w którym wystawiono korony 

dożynkowe rolników parafii tj. z Kamienia Śląskiego i Kamionka. Mszę dziękczynną 

koncelebrowaną w intencji rolników odprawił Arcybiskup Alfons Nossol. 

Następnie ulicami przeszedł korowód dożynkowy. Można było podziwiać przepiękne korony 

dożynkowe, jak również kompozycje składające z płodów rolnych, owoców i warzyw. Na 

platformach ciągnikowych prezentowano scenki rodzajowe z interesującą scenografią 

nawiązującą do aktualnych wydarzeń, ukazującą także problemy związane z życiem 

mieszkańców i samych rolników. W korowodzie wystąpiła pomysłowo i odświętnie ubrana 

młodzież - przedszkolaki oraz uczniowie szkół, jak również uczestnicy konkursu „Rowerem w 

dożynkowym korowodzie”. Zaznaczyli też swoją obecność seniorzy z Klubu Seniora i 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
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Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina przyjął dożynkowy bochen chleba od starostów 

dożynkowych i potem podzielił się nim z przedstawicielami wszystkich grup społecznych 

gminy. Uczestników dożynek zabawiał zespół muzyczny Balkansambel ze Słowacji oraz 

zespół „Diamant”. W ramach projektu transgranicznego „Euroregion ze smakiem”  

współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  oraz z budżetu 

państwa „Przekraczamy granice” szkolna stołówka z Jablunkova serwowała potrawy, którymi 

częstowano wszystkich uczestników. 

24.08.2019 r. - Na Stadionie Miejskim w Gogolinie zorganizowano imprezę  „Muzyka, 

zabawa, sport i rekreacja czyli sportowo – muzyczny kogel mogel”. Organizatorzy 

przygotowali mieszkańcom wiele atrakcji, w tym konkursy i gry. Można było pograć w 

badmintona, ping-ponga, siatkówkę, piłkarzyki, ścigać na bieżni, także sprawdzić swoje 

umiejętności na macie zapaśniczej. Odbyły się konkurencje zabawowe dla najmłodszych pod 

kierunkiem animatorów. Wystąpili seniorzy m. innymi z pokazem gimnastyki japońskiej. 

Wystawiono rowerowe miasteczko i punkt pierwszej pomocy, w którym pracownicy wydziału 

zdrowia Urzędu Miejskiego oraz strażacy z OSP Odrowąż uczyli mieszkańców, jak udzielać 

pomocy w nagłych wypadkach. Odbyło się także wojewódzkie spotkanie rolkarzy, którzy 

pokonali kilku kilometrową trasę na swoich rolkach, jadąc bocznymi ulicami Gogolina. W 

tym dniu odbył się również rajd rowerowy grupy seniorów z UTW. Trasa rajdu wiodła pod 

górę drogami polnymi i leśnymi. Po drodze  uczestnicy zwiedzili kapliczkę Trzech Żołnierzy, 

gdzie  Jurek Długosz opowiedział o jej historii, potem był postój w amfiteatrze. Po posiłku w 

Domu Pielgrzyma udali się do Bazyliki. W drodze powrotnej był krótki postój nad stawem 

obok restauracji „Pałac Lucja” w Zakrzowie.  

29.08.2019 r. - Rewizyta seniorów z Jablunkova. Seniorzy zwiedzili gminę Gogolin. 

Następnie odbyło się spotkanie się z członkami Klubu Seniora i Burmistrzem Joachimem 

Wojtalą w restauracji „Karolinka”.  

10.09.2019 r. - W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie doszło do spotkania około stu 

uczestników projektu „Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich 

na rzecz walki z wykluczeniem społecznym”. Projekt ten realizowany przez seniorów gmin: 

Cekcyn (woj. kujawsko - pomorskie), Gniewino (pomorskie), Dzierżoniów (dolnośląskie) i 

Gogolin. Uczestników powitał Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina wraz z głównym 

animatorem projektu – Markiem Chmielewski, wójtem Gminy Dzierżoniów a zarazem 

Przewodniczącym Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Wymienione gminy 

na realizację wspomnianego projektu uzyskały dofinansowanie w łącznej kwocie 56.000 zł. 

Poszczególne gminy zaprezentowały modelowe rozwiązania w kształtowaniu polityki 

senioralnej, jak również swoje projekty. 

Podczas wymiany doświadczeń przekazano informację, iż w Gminie Dzierżoniów 

zrealizowano projekt pt. „W spadku po dziadku nauka od wnuka” we wszystkich gminach 

powiatu, projekt „Edukacja do starości – nawzajem sobie potrzebni”, „Dobry klimat dla 

rodziny”. „Inicjatywy międzypokoleniowe”, „Seniorzy w bibliotece - książka na telefon” 

(dowóz książek i gazet osobom chorym i niepełnosprawnym). Należy podkreślić, że 

większość projektów w dzierżoniowskich gminach koordynuje Starostwo Powiatowe w 

Dzierżoniowie. W Gminie Dzierżoniów przeznacza się sporo środków finansowych na 

projekty realizowane na rzecz seniorów przez organizacje pozarządowe. Pozyskiwane są też 

środki pozabudżetowe m. in.: z Krajowej Sieci Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 

Monika Szczęsny, zastępca wójta Gminy Cekcyn przedstawiła projekty realizowane  

w oparciu o doświadczenia holenderskie przez wyznaczone i odpowiednio przygotowane 

gospodarstwa opiekuńcze. Między innymi projekt „Zielona opieka” obejmował osoby starsze 

dowożone do gospodarstwa rolnego, najczęściej było to gospodarstwo agroturystyczne z 

odpowiednim zapleczem (zapewniające bezpieczny i wygodny pobyt dzienny, dysponujące 

odpowiednim zapleczem). Seniorami opiekował się pracownik wynagradzany przez Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego, wspomagali też wolontariusze. 
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Interesującą prezentację multimedialną o gminie Gogolin i o tym, co dzieje się w środowisku 

seniorów oraz w jaki sposób wykorzystywane są obiekty świadczące usługi seniorom 

przedstawił szczegółowo Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala. 

Potem wszyscy uczestnicy zwiedzali Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu i Choruli,                       

a następnie udali się na obiad do restauracji „Linder” w Malni. Po obiedzie aż do wieczora 

kontynuowano prezentacje (warsztaty), recytowano wiersze, jak również prezentowano prace 

plastyczne i rękodzieła wykonane przez seniorów. O działalności wśród seniorów gminy 

Gogolin opowiadali Jerzy Długosz i  Jolanta Matuszek, prezes UTW, Marta Wiora, prezes 

Klubu Seniora i Jan Nadbrzeżny, Przewodniczący GRS, natomiast sołtys Malni – Barbara 

Herok przedstawiła działania seniorów  w ramach projektu „60+”.   

W godzinach wieczornych w restauracji „Karolinka” odbyło się spotkanie integracyjne 

połączone z występem kapeli z Gniewina. 

13.09.2019 r. - W Nyskim Domu Kultury odbył się VI Wojewódzki Przegląd Twórczości 

Artystycznej Seniorów zw. Wojewódzką Senioriadą. Gminę Gogolin reprezentowała grupa 

taneczna z UTW „50 lat + VAT”, która otrzymała wyróżnienie za wiązankę tańców 

europejskich.       

16.09.2019 r. - Odbyło się wyjazdowe „Pożegnanie lata” w Jarnołtówku, w którym 

uczestniczyła 50. osobowa grupa członków Gogolińskiego Klubu Seniora.  

20.09.2019 r. - W Januszkowicach w Ośrodku „Rueda” odbyło się „Pożegnanie lata” drugiej 

grupy Gogolińskiego Klubu Seniora. Po przyjeździe autokarem na miejsce uczestnicy (50 

osób) aktywnie spędzili czas spacerując po najbliższej okolicy; były też rozmowy, wspólne 

śpiewanie i tańce. 

25.09.2019 r. – Przewodniczący GRS uczestniczył w zebraniu wiejskim w Malni, które 

dotyczyło wydatków budżetowych realizowanych z funduszu sołeckiego.  Mieszkańcy przy 

obecności Zastępcy Burmistrza Gogolina, Krzysztofa Reinerta pozytywnie ocenili ich 

wykonanie. Dziękowali samorządowi Gminy Gogolin za wszystkie inicjatywy, które 

doprowadziły do wybudowania obwodnicy Choruli i Malni oraz nowej ulicy prowadzącej do 

ośrodka zdrowia, kościoła i do firmy „Gniotpol”. 

 

Na zakończenie swego sprawozdania międzysesyjnego pan Jan Nadbrzeżny, przewodniczący 

GRS  dodał że pod koniec czerwca wraz z zastępcą Burmistrza Gogolina Krzysztofem 

Reinertem oraz innymi osobami uczestniczył w prezentacji  wsi Malnia w związku z 

zakończonym naborem zgłoszeń do konkursu „Piękna Wieś Opolska 2019”. Komisja 

składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

w Łosiowie zwiedziła świetlicę młodzieżową, kościół i kaplicę. Sołtys wsi Malnia, Barbara 

Herok opowiedziała o przedsięwzięciach podejmowanych przez mieszkańców, o 

realizowanych inwestycjach na wsi, Komisja zwróciła uwagę na wyjątkową aktywność 

mieszkańców oraz integrację międzypokoleniową.   

 

 

Ad.3.  

Głos zabrała pani Henryka Sadowska , która prosiła o uwzględnienie w protokole wydarzenia 

jakim było „Pożegnanie Lata UTW”, które odbyło się 19 września br., a także organizowany 

również we wrześniu br. dwudniowy wyjazd Seniorów do Jablunkova. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Pani Henryka Sadowska zaproponowała, aby obok zaplanowanych zgodnie z Statutem 

kwartalnych Posiedzeń Rady  organizować także miesięczne robocze spotkania GRS, które 

mogłyby odbywać się w mniejszym składzie. 
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Ad.4. 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny otworzył dyskusję nad projektem programu Gminnej 

Rady Seniorów w Gogolinie (II kadencji na lata 2019-2023).  

Projekt bazuje na programie Rady z pierwszej kadencji. Przewodniczący przekazał 

informację, iż na temat potrzeby opracowania projektu programu Rada rozmawiała na 

roboczym spotkaniu GRS, w dniu 04.07.2019 r. w obecności Burmistrza Gogolina, Joachima 

Wojtali. Przedstawiony projekt uwzględnia uwagi wówczas zgłoszone i koresponduje z 

założeniami Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zawiera też nowe 

elementy np. związane z ochroną środowiska i konieczności szerokiej współpracy w 

upowszechnianiu tej wiedzy w społeczności lokalnej.  

Zachęcił do dyskusji. 

 

Głos zabrała pani Henryka Sadowska, która zgłosiła propozycję organizacji dorocznego Dnia 

Seniora z proponowanym terminem listopad każdego roku. Dodatkowo zaproponowała także 

wpisanie do programu GRS „Udział w konkursach i zawodach sportowych w konkurencjach 

dostosowanych dla seniorów. Zawody rekreacyjno-sportowe „Senior na Start”. Propozycje 

zostały pozytywnie przyjęte przez pozostałych członków Rady. Wiceprzewodnicząca GRS, 

pani Marta Wiora zwróciła uwagę na fakt, iż wydarzenia te są kosztowne, a także tego typu 

imprezy organizowane są dla Seniorów już od lat w Gminie Gogolin. 

Poddano pod głosowanie projekt programu GRS na lata 2019-2023 z uwzględnieniem 

propozycji pani Sadowskiej. 

 

Uchwała Nr NR II/ 3 /2019 Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie w sprawie przyjęcia 

Programu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji na lata 2019 – 2023 została 

przyjętą jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Ad. 5. 

Ustalenie dyżurów członków GRS w Gogolinie w IV kwartale 2019 r. 

Przewodniczący GRS poinformował, iż dyżury w ramach Gminnego Punktu Doradztwa w III 

kw. tego roku odbyły się bez zakłóceń i wszyscy, którzy się zadeklarowali dyżurować ten 

obowiązek wypełnili. Wobec tego poprosił o wpisywanie się na dyżury kolejnego kwartalu.   

Ustalono harmonogram dyżurów na IV kw.  

01.10.2019 r. (CAW Chorula) – pan Dariusz Wandowski; 

01.10.2019 r. (DSS św. Barbara) – pani Renata Fesser; 

01.10.2019 r. (Świetlica w Malni) – pan Jan Nadbrzeżny; 

01.10.2019 r. (Świetlica w Górażdżach) – pani Elżbieta Nowak; 

01.10.2019 r. (Świetlica w Kamieniu Śląskim) – pani Krystyna Broj; 

01.10.2019 r. (Salka DFK w Obrowcu) – pani Marta Wiora; 

01.10.2019 r. (Świetlica w Zakrzowie) – pan Wiktor Gabor; 

01.10.2019 r. (CAW Odrowąż) – pan Ginter Hońka; 

01.10.2019 r. (OPS Gogolin) – pani Maria Sapok; 

05.11.2019 r. (OPS Gogolin) – pani Maria Szatka; 

03.12.2019 r. (OPS Gogolin) – pani Henryka Sadowska; 
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W wolnych wnioskach głos zabrał pan Krzysztof Reinert, zastępca Burmistrza Gogolina, 

który pogratulował nowo wybranej Radzie.  Życzył siły i zapału w działalności Gminnej 

Rady Seniorów. Przedstawił także za jakie działania odpowiada w Urzędzie Miejskim. 

Zachęcił do zgłaszania uwag, problemów bezpośrednio, telefonicznie lub za pośrednictwem 

Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gogolinie. 

 

Ad. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył II 

Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym 

członkom i zaproszonym gościom. 

 

 

 

 

  Przewodniczący  

  Gminnej Rady Seniorów Gogolinie 

Protokołowała: 

Monika Buk                      Jan Nadbrzeżny 

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie. 

 

 

 


