
 
 

PROTOKÓŁ z III posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock  
w dniu 25 czerwca 2019 r. 

 
 
Obrady odbyły się w Centrum Kultury i Czytelnictwa. 
Początek posiedzenia o godz. 10:00. 
Obecnych, 13 osób, wg załączonej listy. 
 
Porządek obrad: 

1. Przywitanie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Rady Seniorów. 
3. 3.Informacja o działalności między posiedzeniami. 
4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Serockiego Programu    Strategicznego na rzecz Seniorów do 

2020 roku" za okres od 30.01.2017 do 31.12.2018 roku. 
5. Powołanie zespołu do opracowania wniosków do budżetu gminy Serock na 2020 rok. 
6. Informacja o konferencji pt. "Ryzyka utraty sprawności seniorów. Diagnostyka, programy 

interwencyjne i rehabilitacja" zorganizowanej 30 maja 2019 r. przez Mazowiecka Akademię 
Seniora w Legionowie. 

7. Informacja o Mazowieckiej Szkole Rad Seniorów, która odbyła się w dniach 5-7 czerwca 2019 r w 
Białobrzegach, zorganizowanej przez Fundację Zaczyn. 

8. Przyjęcie ankiety diagnozującej problemy i oczekiwania seniorów z naszej gminy. 
9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie posiedzenia. 

 
1. 

Przywitanie i przyjęcie porządku obrad 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
 

  2. 
                                          Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Rady Seniorów 
 
Przewodniczący Rady Seniorów, p. Piotr Kowalczyk, odczytał protokół z II posiedzenia Rady Seniorów. 
Protokół, z uwzględnieniem uwagi w pkt. 6, dotyczącym zmiany tytułu z "audyt" na "sprawozdanie" został 
przyjęty. 
 

3. 
Spotkania między posiedzeniami 

 
Informacja o działalności między posiedzeniami 
Przewodniczący Rady Seniorów poinformował o działalności prezydium między posiedzeniami: 
- przekazał podziękowanie za udział w corocznym korowodzie. Środowisko senioralne licznie 
zaprezentowało się w majowym korowodzie dając wyraz swojej obecności w lokalnej społeczności, 
- odbyły się trzy robocze spotkania nt. sprawozdania z realizacji "Serockiego Programu...", 
-odbyło się również spotkanie dot. strony internetowej; dyskusje i prace w tej sprawie są w toku, 



 
-odbyły się dwa spotkania zespołu ds. opracowania ankiety, ww. spotkaniach roboczych uczestniczyli 
przedstawiciele prezydium. 
- przedstawiciele Rady Seniorów uczestniczyli w dwóch zewnętrznych spotkaniach: 
30 maja w Legionowie w konferencji i 5-7 czerwca w szkoleniu w Białobrzegach. 
 
  

4. 
Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 

roku" za okres od 30.01.2017 do 31.12.2018 roku. 
 
Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku" 
za okres od 30.01.2017 do 31.12.2018 roku. 
Przewodnicząca zespołu Janina Osińska odczytała projekt sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte z 
uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez członków Rady Seniorów. Odczytano wniesione uwagi. Następnie 
przyjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie realizacji "Serockiego Programu...". Uchwała i sprawozdanie w 
załączeniu. 
 
 

5. 
Powołanie Zespołu do opracowania wniosków do budżetu gminy Serock na 2020 rok 

Przewodniczący Rady Seniorów zaproponował powołanie zespołu roboczego ds. przygotowania 
wniosków do budżetu na 2020 r. 

 
Do prac w tym zespole zgłosili się Roman Falkowski i Stanisława Wroniak. Ostatecznie zespół ukształtował 
się w składzie: Elżbieta Dygasiewicz - przewodnicząca i członkowie: Roman Falkowski, Eugeniusz Gołaś, 
Kazimierz Niziński, Maria Wal i Stanisława Wroniak. 
Wnioski do budżetu powinny zostać przygotowane przez zespół do 10 września (wtorek). 
 
 

6. 
Informacja o konferencji pt. "Ryzyka utraty sprawności seniorów. Diagnostyka, programy interwencyjne 

i rehabilitacja" zorganizowanej 30 maja 2019 r. przez Mazowiecka Akademię Seniora w Legionowie. 
 

Przedstawiciele Rady Seniorów wzięli udział w tej interesującej konferencji. Informację ogólną przedstawiła 
Krystyna Wszołek, zapoznając członków Rady Seniorów z tematyką, prezentując sylwetki zaproszonych 
gości i tematy ich wystąpień. Na konferencji Radę Seniorów reprezentowali: Elżbieta Dygasiewicz, Krystyna 
Wszołek, Kazimierz Niziński i Stefan Woźniak. 
 

7. 
Informacja o Mazowieckiej Szkole Rad Seniorów, która odbyła się w dniach 5-7 czerwca 2019 r. w 

Białobrzegach, zorganizowanej przez Fundację Zaczyn 
 

Przedstawiciele Rady Seniorów,  pięć osób, wzięli udział w zewnętrznym szkoleniu, którego myślą 
przewodnią było omówienie aktualnych postępów i wyzwań polityki senioralnej. Wybieraliśmy panele 
szkoleniowe, które naszym zdaniem, mogą być pomocne w dalszej pracy w Radzie Seniorów. Ponadto 
mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami tego szkolenia. Radę Seniorów 
reprezentowali: Piotr Kowalczyk, Elżbieta Dygasiewicz, Krystyna Wszołek, Roman Falkowski i Sylwester 
Skośkiewicz. 
 



 
8. 

Członkowie Rady Seniorów zapoznali się  z ankietą diagnozującą problemy i oczekiwania seniorów z naszej 
gminy. 
Projekt ankiety, z poprawkami, został przyjęty jednogłośnie. 
Planuje się pisemne wystąpienie do Burmistrza w spawie uzyskania opinii na temat opracowywanej 
ankiety. 

 
 

9. 
Sprawy różne 

 
-Stefan Woźniak przedstawił ogólną informację dot. sprawozdania z posiedzenia na IX sesji Rady Miejskiej 
w Serocku z 29 kwietnia 2019 r., 
- Mirosława Sujkowska poinformowała o odwiedzinach grupy seniorów z Dzierżoniowa a także o 
sformalizowaniu grupy seniorów biorącej udział w dwudniowym szkoleniu internetowym, 
- członkowie Rady Seniorów zapoznali się z ankietą dotyczącą problemów i oczekiwań osób starszych na 
terenie Miasta i Gminy Serock, projekt ankiety, z poprawkami, został przyjęty. 
W zakończeniu Przewodniczący zachęcał do aktywnego udziału w organizowanych imprezach, m.in. w 
"Wiankach". 
 
 
Protokołowała       Przewodniczący Rady Seniorów 

Elżbieta Dygasiewicz      Piotr Kowalczyk 

 


