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Rada Seniorów                                                                                                                            

Miasta i Gminy Serock 

 
Pan Sylwester Sokolnicki 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
 

Dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Seniorów 
Miasta i Gminy Serock w roku 2018. 

Uchwała nr 40/XXXI/2017 Rady Seniorów z dnia 20-09-2017 r. 

 Na podstawie § 2 Uchwały Nr 438/XLVIII/2014 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2014 r.  
zwracamy się do pana Burmistrza z prośbą o zapewnie środków finansowych w budżecie na 
rok 2018 na działalność bieżącą i projekty realizowane przez Radę Seniorów w wysokości 
~20000 zł. 

Uzasadnienie 

W planach Rady Seniorów jest zrealizowanie nw. zadań i projektów m.in. ujętych „Serockim 
Programie Strategicznym na rzecz Seniorów do 2020 roku” : 

1. Propagowanie idei – „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz wprowadzenie Serockiej Karty Seniora 
(koszt ~1500 zł). 

2. Coroczna projekt „Pożegnanie lata” z koncertem umożliwiający podziękowanie i 
przyznawanie dyplomów wyróżnionym przedstawicielom zakładów dających zniżki seniorom 
w ramach Serockiej Karta Seniora (koszt ~1500 zł). 

3. Zorganizowanie i dalsza działalność klubów dyskusyjnych i integrujących: 
 Klub podróżnika (koszt ~3000 zł). 
 Klub fotograficzny „Fotoklub Serock” (integracyjny) (koszt ~2000 zł). 
 Klub Kultury – (integracyjny - wspólny projekt z Fundacją Nowa Wieś - promocja 

seniorów i młodych talentów za osiągnięcia w różnych dziedzinach na polu kultury 
(koszt ~4000 zł). 

 Cykl spotkań i prelekcji: Senior i zdrowie(koszt ~1200 zł). 
 Klub brydżowy  (koszt ~200 zł). 

4. Organizacja spotkań integrujących organizacje pozarządowe na rzecz lokalnego środowiska 
(koszt ~500 zł. 

5. Propagowanie talentów osób starszych  (koszt ~300 zł). 
6. Współpraca studyjna poświęcona adaptowaniu dobrych praktyk wdrażanych przez inne Rady 

Seniorów  (koszt ~2500 zł). 
7. Bieżące wydatki na działalność informacyjną, promocyjną i reprezentacyjną oraz prowadzenie 

strony www.radaseniorowserock.pl (koszt ~2000 zł). 
8. Prace delegatów w Mazowieckim Porozumieniu Rad Seniorów, w Obywatelskim Parlamencie 

Seniorów i współpraca z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (koszt ~500zł) 
 

Z poważaniem                                 
Przewodniczący Rady Seniorów 

 
Zdzisław Hirsz 


