
 
 

PROTOKÓŁ z IV posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock  
w dniu 17 września 2019 r. 

 
 
Obrady odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy Serock. 
Początek posiedzenia o godz. 10:00. 
Obecnych, 12 osób, wg załączonej listy. 
 
Porządek obrad: 

1. Przywitanie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia Rady Seniorów. 
3. Informacja o działalności między posiedzeniami. 
4. Informacja kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku dotycząca adaptacji pomieszczeń 

po sklepie w Woli Kiełpińskiej na potrzeby seniorów. 
5. Prezentacja propozycji środków finansowych na potrzeby Rady Seniorów w roku 2020 do budżetu 

Miasta i Gminy Serock. 
6. Dyskusja. 
7. Podjęcie uchwały „Wniosek Rady Seniorów do budżetu Miasta i Gminy Serock”. 
8. Dyskusja nad propozycjami tematyki posiedzeń Rady Seniorów. 
9. Ustalenie grafiku dyżurów członków Rady Seniorów w Klubie Aktywności Społecznej do końca 

bieżącego roku 
10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
1. 

Przywitanie i przyjęcie porządku obrad 
 
Posiedzenie Rady Seniorów otworzył i przywitał zebranych przewodniczący Rady Seniorów Piotr Kowalczyk. 
Następnie przedstawił porządek obrad który został przyjęty jednogłośnie. 
 
 

  2. 
Przyjęcie protokołu z II posiedzenia Rady Seniorów 

 
Przewodniczący Rady Seniorów, p. Piotr Kowalczyk, odczytał protokół z III posiedzenia Rady Seniorów. 
Protokół został przyjęty bez uwag jednogłośnie. 
 

3. 
Spotkania między posiedzeniami 

 
Informacja o działalności między posiedzeniami. 
Przewodniczący Rady Seniorów poinformował o działalności prezydium między posiedzeniami: 

 że sprawozdanie z realizacji „Serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorów do 2020 roku” 
za okres od 30.01.2017 do końca 2018 roku przedstawił burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 
Burmistrz przekazał sprawozdanie kierownikowi OPS w Serocku.  



 
 Burmistrz zaakceptował wniosek dotyczący zorganizowania debaty w celu podjęcia dyskusji o 

potrzebach i oczekiwaniach seniorów oraz oferowanych im rozwiązań zaspokajania tych potrzeb. 
Rozważy zorganizowanie debaty jesienią podczas sesji Rady Miasta.  

 Zespół pod kierownictwem Stanisławy Wroniak opracował ankietę, której celem jest 
zdiagnozowanie problemów i oczekiwań osób starszych na terenie gminy Serock. 

 Podziękował członkom Rady Seniorów za udział w uroczystościach państwowych organizowanych 
na terenie Miasta i Gminy Serock 

 
  

4. 
Adaptacja pomieszczeń w Woli Kiełpińskiej na potrzeby seniorów 

 
Informację o adaptacji pomieszczeń po sklepie w Woli Kiełpińskiej na potrzeby seniorów przedstawiła 
kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku Anna Orłowska. Poinformowała, że odbył się już 
przetarg na adaptację obiektu, inwestycja ma być zakończona do końca bieżącego roku. Adaptacja obiektu 
na Klub Dziennego Pobytu Seniora jest realizowana w ramach programu Senior +. W klubie będą 
realizowane dla dwudziestoosobowej grupy seniorów: trzy razy w tygodniu po sześć godzin zajęcia z 
gimnastyki, wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania oraz 
będą udzielane porady psychologiczne. W ramach programu Senior+ gmina planuje objąć 
czterdziestoosobową grupę seniorów teleopieką oraz uruchomić „mieszkanie chronione”. 
-Maria Wal zapytała o możliwości wykorzysta obiektu w Izbicy na potrzeby seniorów. 
-Pani Orłowska poinformowała, że obiekt w Izbicy jest własnością sołectwa Izbica i wymaga remontu. Są 
prowadzone rozmowy co do jego przeznaczenia i uzyskania środków na modernizację. 
-Czy nadal będą realizowane usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne w ramach programu współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej który kończy się we wrześniu br. 
-Pani A. Orłowska, program zgodnie z unijnymi przepisami będzie realizowany przez kolejne dwa lata, ale 
ze środków własnych gminy w mniejszym zakresie. 
 
 

5. 
Prezentacja propozycji środków finansowych na potrzeby Rady Seniorów w roku 2020 do budżetu 

Miasta i Gminy Serock 
 

Prezentację propozycji środków finansowych na potrzeby Rady Seniorów w roku 2020 do budżetu Miasta i 
Gminy Serock przedstawiła Elżbieta Dygasiewicz. 
 
 

6. 
Dyskusja 

 
W wyniku dyskusji po niewielkich zmianach projekt został przyjęty przez Radę Seniorów zgodnie z 
załącznikiem do protokołu. 
 

7. 
Podjęcie uchwały „Wniosek Rady Seniorów do budżetu Miasta i Gminy Serock” 

Rada Seniorów podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 5/IV/2019 Wniosek Rady Seniorów do budżetu Miasta i 
Gminy Serock na rok 2020. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 
 



 
8. 

Dyskusja nad propozycjami tematyki posiedzeń Rady Seniorów 
Dyskusja nad tematyką posiedzeń Rady Seniorów odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Rady. 
 
 

9. 
Ustalenie grafiku dyżurów członków Rady Seniorów w Klubie Aktywności Społecznej do końca bieżącego 

roku 
 

Grafik dyżurów członków Rady w Klubie Aktywności Społecznej został przyjęty zgodnie z załącznikiem. 
 
 

10. 
Sprawy różne 

 
- Bożenna Zalewska poinformowała, że w Klubie Aktywności Społecznej nie ma „Kopert życia”, o które 
prosili ją seniorzy w czasie dyżuru. 
-Mirosława Sujkowska zapytała, dlaczego nie można nawiązać połączenia ze stroną Rady Seniorów. Stefan 
Woźniak poinformował, że interweniował w tej sprawie w Fundacji Zaczyn, ale nie otrzymał do obecnej 
chwili odpowiedzi. 
-Stefan Woźniak przedstawił propozycję Komendanta Policji w Serocku zorganizowanie spotkania z 
seniorami na temat bezpieczeństwa osób starszych proponowany termin 26 października. 
-Stefan Woźniak zaproponował, by na jedne z kolejnych posiedzeń Rady zaprosić przedstawiciela Fundacji 
Zaczyn by porozmawiać o możliwościach współpracy z fundacją Zaczyn. 
 

11. 
Zamknięcie posiedzenia 

Przewodniczący Rady Seniorów P. Piotr Kowalczyk stwierdził wyczerpanie porządku i zamknął I posiedzenie 
Rady Seniorów.  
 
Załączniki: 

1. Uchwała Nr 5/IV/2019 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania i projekty Rady 
Seniorów w roku 2020 w budżecie Gminy Serock 

2. Propozycje środków finansowych na zadania i projekty Rady Seniorów w roku 2020 do budżetu 
Gminy Serock, załącznik do Uchwały Nr 5/IV/2019 

3. Grafik dyżurów Rady Seniorów wrzesień 2019-styczeń 2020 
 
 
 
Protokołowała       Przewodniczący Rady Seniorów 

Janina Osińska      Piotr Kowalczyk 

 

Korekta i przepisanie z rękopisu 

Stefan Woźniak 

 


