
                                     Protokół z XXXVI posiedzenia  
                    Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock  
                             w dniu 5 września 2018 r. 
 
 
      Obrady odbyły się w Sali Konferencyjnej ratusza . 
      Początek posiedzenia o godz. 10  
      Obecnych 7 radnych.  
       Na zebraniu obecny był p. Burmistrz Józef Zając 
       Anita Kubalska ( pracownik administracji gminnej) i Michał Karczmarczyk ( informatyk ) 
 
 
Porządek obrad: 
- Przywitanie gości i przyjęcie  porządku obrad.  
- Informacja o postępie realizacji Ogólnopolskie Karty Seniora i terminie jej wdrożenia. 
- Informacja i obsługa wizyty Seniorów z Dzierżoniowa oraz proponowany harmonogram ich pobytu . 
- Wolne wnioski.  
 
1. Otwarcie posiedzenia  dokonał przewodniczący Rady Seniorów p. Zdzisław Hirsz. 
Przywitanie i odczytanie porządku obrad .  
 
2. Informacja o zmianie wręczenia Ogólnopolskiej Karty Seniora  
    Wręczenie Kart Seniora odbędzie się na  połączonej  imprezie z okazji Dnia Seniora 6 października. 
Na imprezę zostaną zaproszeni wszyscy przedsiębiorcy uczestniczący w zniżkach dla seniorów do kart. 
Następnie część artystyczna, po występie będzie poczęstunek dla obecnych na imprezie…  
 
3. Omówiliśmy wizytę Seniorów  z Dzierżoniowa.  
W pierwszym dniu w hotelu Greek Park (gdzie Seniorzy będą zakwaterowani od 7-10 września)  
Kolacja grillowa z udziałem seniorów z Serocka.  
W drugim dniu wycieczka do Warszawy- zwiedzanie starego miasta i muzeum warszawskiego. 
W trzecim dniu uczestnictwo w obchodach Święta Darów w Woli Kępińskiej – po obchodach rejs po 
Zalewie Zegrzyńskim statkiem Albatros – po rejsie spotkanie w Klubie Aktywności Społecznej w 
Serocku z poczęstunkiem.  
10 września pożegnalne spotkanie w gminie z Burmistrzem p. Józefem Zającem.  
Po spotkaniu wspólne zdjęcie przed Gmachem Gminnym i odjazd do Dzierżoniowa.  
 
Wolne wnioski: 
 
4. Na zebranie przybył p. Rafał Karpiński– była dyskusja na temat nowych wyborów do Rady 
Seniorów, o sposobie powołania nowej Rady Seniorów 
 
5. Na zebraniu obecni też byli Anita Kubalska (z administracji gospodarczej) i Michał Karczmarczyk. 
Poruszono temat światłowodów Orange – im więcej chętnych będzie tym szybciej będzie wdrożone .  
Od roku rozpoczęto już prace, Gmach Gminny jest już podłączony do światłowodów.  Realizacje 
przedsięwzięcia przewidywana jest do 2019 r.  
 
Obrady zakończył przewodniczący.  
 
Protokolant                                                                                   Przewodniczący Rady Seniorów 
 Maria Wal                                                                                                  Zdzisław Hirsz 
 

 


