
PROTOKÓŁ z XXX posiedzenia Rady Seniorów w dn. 23.08. 2017 r. 
 
Obrady odbyły się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta 
Początek posiedzenia o godz. 9.30 
Obecność 7 radnych RS + 2 osoby zaproszone, wg załączonej listy  
Porządek obrad: 
-  otwarcie posiedzenia, 
- odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 
- przyjęcie porządku obrad  
- wolne wnioski. 
 
     1 
Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący witając zaproszonych gości w  osobach Pani 
Magdy Warzyńskiej, Mirosławy Sujkowskiej. 
 
     2 
 
Pan Stefan Wozniak omówił proces realizacji Koperty życia oraz sposób jej kolportowania w 
środowisku senioralnym. Pani Elżbieta  Dygasiewicz wniosła w imieniu Stowarzyszenia 
„Nasza Borówka” zastrzeżenia co do sformowania zapisów instrukcji  konkretnie punktu 6. 
Sprawozdawca przypomniał Pani Dygasiewicz iż był czas na zgłaszanie postulatów i 
stowarzyszenie nie zgłosiło zastrzeżeń a punkty instrukcji nie tożsame z punktami karty 
informacyjnej. 
 
     3 
Pani Mirosława Sujkowska omówiła założenia rozpoczęcia roku akademickiego Serockiej 
Akademii Seniora. 
 
     4 
Pan Stefan Wozniak przedłożył postulat udziału przedstawicieli społeczności senioralnej w 
Paradzie Seniorów w Warszawie .Przedstawiciele senioralnej społeczności wyrazili gotowość 
spropagowania idei i zgłoszenia chętnych do udziału do Prezydium Rady. 
 
     5 
Przewodniczący omówił udział RS w Święcie Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej promującą 
m.in. „Kopertę Życia”. Prezentacją poprowadzą członkowie prezydium. 
 
     6 
Pan Stefan Woźniak przypomniał że na serockim rynku odbędzie się publiczne czytanie 
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w ogólnopolskiej akcji  „Narodowe czytanie” w dniu 
04.09.2017 r. godz. 14.00.  
 
     7 
Omówiono udział seniorów w X Wrześniowym Rajdzie Pamięci organizowanego przez UMiG 
Serock OSiR w Serocku, CSŁiI w Zegrzu i Stowarzyszenie „Nasze Zegrze”. Udział rajdzie 
weźmie prezydium RS oraz Klub Chudnijmy Razem a dużym prawdopodobieństwem 
Akademia Seniora 



       
     8 
Przewodniczący zapoznał z  podaniem radnej Rady Seniorów  Małgorzaty Kuźniewicz-Czerko 
do Burmistrza Miasta i Gminy Serock o skreślenie z ze składu Rady Seniorów. W uzasadnieniu 
podaje powód sprawy rodzinne. Po zatwierdzeniu podania przez burmistrza, Rada na 
następnym posiedzeniu podejmie uchwałę o wygaśnięciu mandatu 
 
 

9 
Wolne wnioski - Pan Stefan Wozniak zgłosił wniosek zorganizowania Wieczorku 
integracyjnego z okazji Dnia Seniora. Przedstawiciele Społeczności  senioralnej zaakceptowali 
wniosek i zdeklarowali rozpowszechnić zgłoszony wniosek oprócz Pani Sujkowskiej według 
której organizacja Andrzejek w zupełności wystarczy i Członkowie Akademii prawdopodobnie 
wyraża chęci uczestnictwa. 
Postanowiono na następne posiedzenie Rady zaprosić Panią Orłowską by omówiła 
planowane działania na rzecz seniorów przez OPS 
 
Obrady zakończył przewodniczący Rady. 
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