
PROTOKÓŁ z XXVII posiedzenia Rady Seniorów w dn. 1 marca 2017 r. 
 
Obrady odbyły się w Klubie Aktywności Społecznej 
Początek posiedzenia o godz. 16:30 
Obecnych 8 osób, wg załączonej listy 
Porządek obrad: 
1. Przywitanie i przyjęcie porządku obrad 
2. Sprawy osobowe – wybór zastępcy przewodniczącego Rady Seniorów 
3. Przyjęcie nw. Zadań do realizacji z serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów: 

 a – 5.1 lp. 1 Uruchomienie programu „Koperta życia” 
 b – 5.1 lp. 3 Zorganizowanie dwuzmianowej rehabilitacji 
 c – 5.1 lp. 5 Zorganizowanie biegu Nordic Walking z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi 

4. Wolne wnioski 
 

1. 
XXVII posiedzenie Rady Seniorów otworzył przewodniczący Rady Seniorów p. Zdzisław Hirsz, 
poinformował że w posiedzeniu bierze udział 8 członków Rady i przedstawił porządek 
posiedzenia. Nie było uwag do treści porządku posiedzenia. 

2. 
Sprawy osobowe. 
Przystąpiono do wyboru  zastępcy przewodniczącego Rady Seniorów. 
Pani Elżbieta Dygasiewicz zaznaczyła że nie będzie kandydować i wkrótce w ogóle zrezygnuje 
z członkostwa w Radzie Seniorów. 
 
Zgłoszono następujące kandydatury: 

1. Pani Teresa Dąbrowska – nie wyraziła zgody na kandydowanie 
2. Pani Elżbieta Korec-Paczuska – nie wyraziła zgody na kandydowanie 
3. Pani Maria Wal – wyraziła zgodę na kandydowanie 
4. Pani Bożenna Zalewska – nie wyraziła zgody na kandydowanie 

Wybrano komisję skrutacyjną: pp. Teresę Dąbrowską i Małgorzatę Kuźniewicz-Czerko 
Sporządzono karty do głosowania w ilości 8 sztuk z nazwiskiem pani Marii Wal. Przekreślenie 
nazwiska oznaczało sprzeciw, bez skreślenia oznaczało za. 
Głosów oddano 8 (cały skład Rady Seniorów) 
Wybór Zastępcy Przewodniczącego został przyjęty przy 7 głosach za-, przeciw - 1 głos. 
W załączeniu karty do głosowania. 
 

3a. 
5.1 lp. 1 Uruchomienie programu „Koperta życia” 
P. Stefan Woźniak przedstawił wydruki projektu które wszyscy członkowie Rady otrzymali 
pocztą elektroniczną do zapoznania i ewentualne uwagi. 
P. Teresa Dąbrowska zapytała kto poniesie koszty wykonania i będzie odpowiedzialny 
P. S. Woźniak wyjaśnił że zaproponowany projekt musi zatwierdzić Burmistrz a wykonanie 
powierzy swoim pracownikom, my jako Rada Seniorów możemy pomóc w rozpropagowaniu 
projektu. 
P. M. Kuźniewicz-Czerko zaproponowała spotkanie w/w sprawie z Burmistrzem, SP ZOZ, OPS 
i p.Karpińskim 
P. S. Woźniak odczytał przygotowany wniosek do Burmistrza, po drobnym poprawieniu 
końcówki wniosku przez p. M. Kuźniewicz-Czerko. 
Uchwała została przyjęta przy 7 głosach za-, przeciw 0 głosów. 



3b. 
5.1 lp. 3 Zorganizowanie dwuzmianowej rehabilitacji 
P. Z. Hirsz wyjaśnił że dwuzmianowa rehabilitacja zostanie uruchomiona w niedługim czasie, 
już są zapisy, będzie informacja w Informatorze Gminnym i na stronie www.serock.pl 
 
 

3c. 
5.1 lp. 5 Zorganizowanie biegu Nordic Walking z okazji 600-lecia nadania praw miejskich 
Serockowi  
P. Z. Hirsz wyjaśnił jest propozycja OsiR aby bieg Nordic Walking odbył się 7 maja wraz z 
Biegiem Wojciechowym. Szczegóły zostaną omówione z OSiR-em 
 

4. 
Wolne wnioski. 

a) na wniosek p. M. Kuźniewicz-Czerko posiedzenia Rady Seniorów będą odbywać się w 
Ratuszu w drugą środę miesiąca o godz. 10:00 

b) S. Woźniak przybliżył i omówił kalendarz uroczystych obchodów 600-lecia nadania 
praw miejskich Serockowi 

c) Do 8 maja trzeba zgłosić CKiC swoje uczestnictwo w korowodzie. Ustalono że na 
następnym posiedzeniu omówimy nasze uczestnictwo i ustalenie stroju w 
korowodzie. 

d) Pisma p. E.Dygasiewicz zostaną omówione na następnym posiedzeniu. 
e) P. M. Kuźniewicz-Czerko prosi aby zwrócić się na piśmie o informowanie Radę 

Seniorów o imprezach gminnych. 
f) Ustalono, że na posiedzeniach Rady Seniorów mogą uczestniczyć tylko członkowie 

Rady Seniorów a goście tylko jeżeli zostaną zaproszeni 
 

5. 
Przewodniczący Rady Seniorów podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął XXVII obrady 
Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock. 
 
 
Sekretarz Rady Seniorów     Przewodniczący Rady Seniorów 
 
 
Stefan Woźniak       Zdzisław Hirsz 
 


