
 

PROTOKÓŁ z II posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock  
w dniu 16 kwietnia 2019r. 

 
Obrady odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. 
Początek posiedzenia o godz. 10.00. 
Obecnych 14 osób, wg załączonej listy. 
 
Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Rady Seniorów  
3. Informacja o działalności między posiedzeniami. 
4. Dyskusja nad strategią działania Rady Seniorów. 
5. Opracowanie kalendarza i tematyki posiedzeń Rady Seniorów w 2019r. 
6. Powołanie zespołów roboczych do realizacji przyjętych zadań. 
7. Opracowanie grafiku dyżurów radnych Rady Seniorów w Klubie Aktywności Społecznej. 
8. Sprawy różne, wolne wnioski. 

 
 

    1. 
                                                               Przyjęcie porządku obrad 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 
 
 

  2. 
                                          Przyjęcie protokołu z I posiedzenia Rady Seniorów 
 
Przewodniczący Rady Seniorów Pan Piotr Kowalczyk odczytał protokół z I posiedzenia Rady Seniorów. Protokół został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
 

3. 
Spotkania między posiedzeniami 

 
- Przewodniczący Rady Seniorów Piotr Kowalczyk poinformował o działalności prezydium między posiedzeniami: 
 - informacja o udziale w zebraniu sprawozdawczym Serockiej Akademii Seniora cieszącej się dużą popularnością. 
Doceniana jest działalność prezes SAS Mirosławy Sujkowskiej. Poinformował, że są osoby chętne do pracy jako 
wolontariusze.  Jest lepsza komunikacja z seniorami i instytucjami kulturalnymi. Pani Mirosława Sujkowska wyraża 
się pozytywnie o współpracy z Radą Seniorów w dziedzinie komunikacji spolecznej i Internecie.  Na spotkaniu tym 
rozmawiano również o opłatach za zajęcia dla Seniorów. 
- informacja o udziale w sesji Rady Miejskiej gdzie przekazano bardzo istotne informacje dotyczące gminy: 
bezpieczeństwa w gminie, ogólnych informacji o WOPR, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej.  Wskazano 
zainteresowanie szkoleniem dla seniorów organizowanym przez Straż pożarną a dotyczącym reagowania na wypadek 
pożaru. 
- informacja dotycząca planu realizacji zadań oraz szkoleniu dla Rad Seniorów organizowanego przez Fundację Zaczyn 
w dniach 5-7 czerwca 2019r. w Ryni. 
- informacja o organizowanym spotkania prezydium i zainteresowanych członków Rady Seniorów z P. Biskupskim 
przewodniczącym Prezydium Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów w środę 17 kwietnia o godz.12.00 w 
Klubie Aktywności Społecznej.  
- informacja o relacjach, zadaniach i współpracy z Burmistrzami. Podjęto decyzje 
o przedstawieniu oczekiwań środowiska seniorów wobec planu dotyczącego budżetu gminy do września.                                           
- poinformował, iż w sprawach samopomocy oraz wolontariatu należy kontaktować się z panią Orłowską.                       
 
 



                               4. 
                                        Dyskusja nad strategią działania Rady Seniorów     
                                                             
- Wstęp wygłosił Kazimierz Niziński. Poinformował, że wzrosło zainteresowanie wojewódzkim programem dla 
seniorów. 
- Elżbieta Dygasiewicz wspomniała, że w Informatorze gminnym jest informacja dla nauczycieli o szkoleniu m.in. o 
wolontariacie, dobrze by było uzyskać informacje od pani Melion dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
poprosiła, żeby Stefan Woźniak ją zaprosił na spotkanie. 
 Pani Alicja Melion zaproszenie przyjęła i uczestniczyła w dyskusji.  
Rozmawiano o doskonaleniu nauczycieli w temacie wolontariatu i zamieszczeniu takiej informacji w Informatorze. 
Dyskusja dotyczyła udziału młodzieży jako wolontariuszy (kształtowaniu w uczniach chęci brania udziału w 
wolontariacie), szkoleniu oraz współpracy z seniorami tylko nauczycieli czynnych zawodowo. Zadania byłyby 
proponowane przez młodzież (należącą do wolontariatu).  Należałoby dowiedzieć się jakimi tematami młodzież by 
była zainteresowana. Osoby przeszkolone zaproszone zostaną na spotkanie Rady Seniorów.   
- Piotr Kowalczyk poprosił o propozycje Rady Seniorów do planów pracy na 2019r.                                                                                                  
Pan Roman Falkowski zabrał głos w sprawach: gimnastyki rozwojowej, gimnastyki w basenie, kształtowania 
bezpieczeństwa materialnego seniorów (dopłaty, ulgi, zwrot VAT, akcyza).  Program taki jest możliwy do realizacji w 
Gminie, przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  
W związku z tym należy na spotkanie zaprosić Panią Annę Orłowską- Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Serocku. 
Mirosława Sujkowska poruszyła kwestię możliwości wyboru szpitala. Prosiła  
o wyjaśnienie czemu jest narzucony szpital w Pułtusku i z czego to wynika.                                                                                            
Pani Janina Osińska udzieliła odpowiedzi, iż wynika, to z tego, że karetka ma dojechać szybko, do najbliższego 
szpitala, gdzie jest wolne miejsce. Postanowiono zaprosić przedstawiciela szpitala w celu przedstawienia informacji. 
Mirosława Sujkowska zaproponowała zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w serockim ośrodku zdrowia.                                      
            
 
 

5. 
                        Opracowanie kalendarza i tematyki posiedzeń Rady Seniorów w 2019r. 
                                                                       

Przewdniczacy rady wyszedł z propozycją spotkań co półtora - dwa miesiące. Na spotkaniach przedstawiane byłyby 
konkretne propozycje. 
Padła propozycja spotkania z Radą Miejską, a także z sołtysami kończącymi swoją kadencję  
w maju. Piotr Kowalczyk zaproponował spotkanie z sołtysami już w czerwcu i przekazaniu ankiety stworzonej przez 
zespół do jej opracowania dotyczącej statystyki seniorów potrzebujących pomocy oraz chętnych do pomocy. 
Janina Osińska poinformowała, że Serocka Akademia Seniora się rozrosła, ale jest potrzeba współpracy z Dyrektorem 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 
Zapytała także do kiedy zgłaszać wnioski do działalności, jeśli chodzi o budżet. 
 
 
 

    6.  
Powołanie zespołów roboczych do realizacji przyjętych zadań. 
 

 Przewodniczący zaproponował powołanie trzech zespołów roboczych:  
Audytu, ankiety dla sołtysów i strony internetowej. 
 
 

 Audytu, o Serockim Programie Strategicznym na rzecz Seniorów do 2020 r. 
Janina Osińska - przewodnicząca zespołu roboczego,   
Elżbieta Dygasiewicz,  
Mirosława Sujkowska,  
Maria Wal,  
Stefan Woźniak. 



 
 Stworzenie ankiety dla sołtysów o potrzebujących pomocy osobach w sołectwach. 

Stanisław Wroniak - przewodnicząca zespołu roboczego,  
Małgorzata Bońkowska,  
Eugeniusz Gołaś,  
Sylwester Skośkiewicz, 
Krystyna Wszołek. 

 
 Strony internetowej w celu ustalenia zakresu działania, odpłatności za domenę. 

Kazimierz Niziński - przewodniczący zespołu roboczego, 
Roman Falkowski,  
Mirosława Sujkowska,  
Maria Wal,  
Stefan Woźniak. 

 
29.05 2019 r. odbędzie się spotkanie Zespołu ds. opracowania tzw. audytu z Prezydium Rady Seniorów  w sprawie 
zapoznania się i przyjęcie zaproponowanego teksu ich sprawozdania. 
12.06.2019 r. odbędzie się spotkanie Zespołu opracowania ankiety dla sołtysów z Prezydium Rady Seniorów  w 
sprawie zapoznania się i przyjęcie zaproponowanego teksu pytań ankietowych. 
 
 
 

7.  

Opracowanie grafiku dyżurów radnych Rady Seniorów w Klubie Aktywności Społecznej 
 
Ustalono grafik dyżurów na pierwsze półrocze, w środę w godzinach 12:00-14:00, 
 klucze Rady Seniorów do Klubu Aktywności Społecznej będą przechowywane w OPS:  
24.04 – Maria Wal 
08.05 – Małgorzata Bońkowska 
15.05 – Stanisława Wroniak 
22.05 – Eugeniusz Gołaś 
29.05 – Kazimierz Niziński 
05.06 – Janina Osińska 
12.06 – Krystyna Wszołek 
19.06 – Małgorzata Bońkowska 
26.06 – Bożenna Zalewska 
03.07 – Roman Falkowski 
 
07.05 o godz 15:00 jest spotkanie organizacyjne korowodu San Serock 
25. 05 Rada Seniorów uczestniczy w korowodzie, elementem wyróżniającym członków RS będą białoczerwone szarfy 
z napisem Rada Seniorów 
 
 
                                                           
Protokołowała       Przewodniczący Rady Seniorów 

Krystyna Wszołek        Piotr Kowalczyk 

 

Korekta i przepisanie 

Stefan Woźniak 

 


