
PROTOKÓŁ z XXV posiedzenia Rady Seniorów w dn. 1 lutego 2017 r. 
 
Obrady odbyły się w Klubie Aktywności Społecznej 
Początek posiedzenia o godz. 11:30 
Obecnych 6 osób, wg załączonej listy 
Porządek obrad: 
1. Omówienie założeń Strategii - praktyczna realizacja 
2. Sprawy personalne 
3. Koperta Życia - strategia postępowania 
4. Wolontariat 
6. 600-lecie nadania praw miejskich - strategia organizacji biegu Nordic Walking, oraz włączenie się czynnie w inne 
imprezy organizowane na terenie miasta 
7. Środowe dyżury członków Rady Miasta w siedzibie Klubu AS 
8. Inicjacja klubów: brydżowego i fotograficznego 
9. Propozycje rozbudowania strony internetowej http://radaseniorowserock.pl 
10. Wolne wnioski 
 

1. 
Posiedzenie Rady Seniorów otworzył przewodniczący Rady p. Zdzisław Hirsz, poinformował 
że dnia 30 stycznia 2017 r. Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałą nr 313/XXIX/2017 
projekt „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz seniorów do 2020 roku”,  ponieważ 
temat ten wymaga znacznego czasu na omówienie, został przeniesiony na nowy termin i 
będzie omawiany sukcesywnie na poszczególnych posiedzeniach Rady. 
 

2. 
P. Stanisław Wroniak złożyła pismo o odwołanie jej z członka Rady Seniorów. 
Głosowanie: 
Uchwała została przyjęta przy 4 głosach za-, przeciw 0 głosów  1 głos wstrzymującym. 
 
Wniosek o przywrócenie do składu Rady p. Teresę Wierzbicką ( odwołaną z powodu ponad 
trzech nieobecności na posiedzeniach Rady). Wnioskując o ponowne powołanie przez 
Burmistrza. 
 
P. Elżbieta Dygasiewicz wniosła zastrzeżenia: 

1. dotyczące powołania i odwołania, prezentuje inny pogląd, mianowicie, że Burmistrz 
zatwierdza uchwały w sprawach personalnych i my jako Rada Seniorów nie możemy 
podjąć takiej uchwały. 

2. Został też przywołany § 8 Statutu Rady Seniorów o wyborze Prezydium Rady 
Seniorów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej ¾ składu Rady. Wobec powyższego nie dokonano prawidłowo wyboru 
Zastępcy Przewodniczącego Rady i wybory trzeba powtórzyć. 

 
3. 

P. Stefan Woźniak omówił strategie postępowania i przygotowanie projektów w sprawie 
„Koperta życia”. Przedstawił wstępne projekty dokumentów do koperty i plakaty 
 

4. 
Sprawa wolontariatu jest tematem trudnym, należałoby przeprowadzić specjalistyczne 
szkolenie. 



5. 
Podano propozycję organizacji 600-lecia przez seniorów wspólnie organizacjami                               
z pozarządowymi-temat do szczegółowego omówienia w kolejnych posiedzeniach. 
 

6. 
Ustalono co tygodniowe dyżury członków RS w środy od godz. 12.00 do 14.00 w Klubie 
Aktywności Społecznej w Serocku. 

7. 
Zainicjowano powstanie Klubu brydżowego i klubu fotograficznego dla chętnych seniorów  z 
miasta i gminy Serock. Początkowo w każdy piątek od 16-tej do 20-tej w Klubie A.S. 
 

8. 
Stefan Woźniak zaproponował, żę rozbuduje stronę internetową, prosi o sugestie i 
propozycje jak uatrakcyjnić naszą stronę http//radaseniorowserock.pl. 
 

9. 
E. Dygasiewicz wnosi aby każde posiedzenie rozpoczynało się odczytaniem protokołu z 
poprzedniego posiedzenia. 
 
 
Sekretarz Rady Seniorów     Przewodniczący Rady Seniorów 
 
 
Stefan Woźniak       Zdzisław Hirsz 
 
 


