
PROTOKÓŁ z XXIII posiedzenia 
Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 

w dniu 28 marca 2018 r. 
 
 
Obrady odbyły się w Sali konferencyjnej ratusza 
Początek posiedzenia o godz. 10.00 
Obecnych 7 radnych, wg załączonej listy  
 
Porządek obrad: 
- Przywitanie gości i przyjęcie porządku obrad. 
- Serocka Ogólnopolska Karta Seniora, przygotowania do wdrożenia oraz pozyskiwanie przez członków Rady 
przedsiębiorców honorujących OKS. 
- Zaproszenie na posiedzenie kierowniczki OPS p. Anny Orłowskiej. Temat: jak rozwiązywana jest pomoc dla 
osób niesamodzielnych, samotnych i schorowanych oraz pomoc osobom uzależnionych (np. alkohol, narkotyki, 
hazard). 
- Propozycja rozwiązanie dojazdu mieszkańców sołectw na imprezy gminne. 
- Informacja o możliwości realizacji  teleopieki domowej przez Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o. 
- wolne wnioski. 
 
1. Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Rady Seniorów p. Zdzisław Hirsz. 
Przywitanie i przyjęcie porządku obrad. 
 
2. Informacja o wdrażaniu OKS edycja serocka. 
 
3. Pani Anna Orłowska poinformowała nas  o wprowadzeniu zajęć dla seniorów .  

   Są to zajęcia z fotografii , redagowanie gazety , gimnastyka rehabilitacyjna połączona ze spotkaniami z 
specjalistami w tej dziedzinie i zajęcia komputerowe.  
Pani Orłowska poinformowała nas też że są problemy organizacją dojazdów na zajęcia ze względu na 
procedury unijne.  
W planach też jest pomoc dla niepełnosprawnych w domach , na razie są problemy z zatrudnieniem 
osób z powodu niskiej stawki zatrudnienia. ( 13,70 za godz. brutto, na umowę zlecenie)  
Stworzono wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Na str. internetowej Gminy jest wykaz sprzętu i 
sposobu wypożyczania.   
Zorganizowana została w OPS pomoc dla osób uzależnionych (np. alkohol, narkotyki, hazard) i pomoc dla 
ich rodzin – spotkania dla nich są w Klubie Aktywności Społecznej.  

 
4. Propozycja dodatkowych dojazdów mieszkańców sołectw gminy Serockiej na imprezy kulturalne nie 
przeszła.  

 
5. Propozycja teleopieki (przycisk czasu) domowej przez Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o. nie przeszła z 
powodu braku infrastruktury.  
 
6. Rada Seniorów po dyskusji podjęła jednogłośną decyzję - zobowiązując przewodniczącego RS na 
odpowiedź p. Jarmakowiczowi na protest w sprawie zamieszczonego wpisu na stronie Rady Seniorów o 
„Czarnym Piątku” z dnia 27 marca 2018 r. 

 
Obrady zakończył przewodniczący Rady. 
 
 
Protokolant       Przewodniczący Rady Seniorów 
Maria Wal      Zdzisław Hirsz 
 


