
 

 

Propozycje środków finansowych na zadania i projekty Rady Seniorów w roku 2020 do 
budżetu Gminy Serock  
 
Przedstawione poniżej szacowane kwoty wydatków odnoszą się do realizacji przez Radę 
Seniorów Miasta i Gminy Serock obowiązującej "Strategii...", nowych projektów, jak również 
bieżącej działalności. 
 
Na podstawie § 2 Uchwały nr 438/XLVIII/2014 Rady Miasta z dnia 31 marca 2014 r. oraz 
Uchwały nr 313/XXIX/2017 Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2017 r zwracamy się do Pana 
Burmistrza z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2020 
związanych z działalnością Rady Seniorów na rzecz środowiska seniorów.  
 
 
1. Adaptacja i koszty przeniesienia dotychczasowej strony internetowej  3025 zł 
-  hosting roczny np. dhosting.pl (50GB)        –   200 zł 
- domena rocznie   .pl           –     75 zł 
- certyfikat SSL           –       0 zł 
- koszty przeniesienia danych i weryfikacja        –   250 zł 
-inne nieprzewidziane koszty z migracją i ewentualnym nowym projektem strony internetowej – 2500 zł 
 
 
2. Bieżące wydatki na działalność informacyjną, promocyjną     7 050 zł 
- wydanie informatora dla seniora (1000 szt.)       – 1000 zł 
- koszt druku ankiet, plakatów itp.         – 1000 zł 
- opracowanie materiału statystycznego (zlecenie firmie zewn.)    – 2000 zł 
- projekt logo i koszulek reprezentacyjnej Rady Seniorów 15*80     – 1200 zł 
- inne koszty reprezentacyjne          – 1000 zł 
- koszt autokaru + ubezpieczenie na VII Ogólnopolską Paradę Seniorów 2020 w Warszawie 
             –   850 zł 
 
 
3. Zorganizowanie spotkań integrujących organizacje działające na rzecz lokalnego 

środowiska senioralnego oraz organizacja balu integracyjnego z okazji Dnia Seniora
             7200 zł                                                                                         

- poczęstunki i organizacja sali spotkań          
- wynajem sali i jej przygotowanie na bal    
- koszt oprawy muzycznej           

 Spotkania integrująco – informacyjne mają na celu zapoznanie się z bieżącą sytuacją seniorów w 
poszczególnych sołectwach. Pozwoli to na wychwycenie i zapoznanie się z sytuacją wszystkich seniorów 
gminie, oraz opracowanie strategii pomocy najbardziej potrzebującym. Najłatwiej uzyskać takie informacje 
można w trakcie spotkań z działającymi na danym terenie organizacjami np. Koła Gospodyń Wiejskich  
          

 
4. Koncert i podziękowania dla przedsiębiorców honorujących Ogólnopolską Kartę 

Seniora z gminy Serock pt. "Pożegnanie lata"      6 500 zł 
- statuetki lub dyplomy dla przedsiębiorców honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora  
- koncert              
- poczęstunek            

 Podanie do publicznej wiadomości o uhonorowaniu przedsiębiorców może spowodować zwiększenie liczby 
przystępujących do programu co spowoduję obniżenie kosztów utrzymania seniorów. 

 



 

 

 
5. Projekt "Senior i Zdrowie"          1 000 zł 
- cykl spotkań i bezpłatnych badań kontrolnych dla seniorów (koszty prelekcji, materiałów 
informacyjnych i innych związanym z projektem)       
 
 
6. Promowanie talentów i pasji osób starszych naszej gminy    3 000 zł 
- cykl spotkań, wykładów i warsztatów        - 1000 zł  
- organizacja wystaw promujących pasje i talenty      - 2000 zł 

 Zacznijmy doceniać talenty osób starszych którzy powinni przekazywać młodszym pokoleniom swoje 
talenty i doświadczenie. Spotkania i wystawy są skierowane nie tyko do pokolenia seniorów ale uważamy 
że powinni w nich uczestniczyć osoby w różnym wieku. W cyklu spotkań i na wystawy powinny być 
zapraszane młodsze pokolenia aby mieć możliwość nawet rozmowy z osobami starszymi. Jest to również 
kształtowanie osobowości młodszych pokoleń. 

 
7. Zorganizowanie gimnastyki w wodzie                                    8 000 zł 
- gimnastyka w wodzie /2 grupy po 15 osób/, częściowo odpłatne 

 W kwocie 8000 zł nie uwzględniono częściowej odpłatności uczestników. 
Razem 35 775 zł 
 
 

W zakończeniu dodajemy, że zamierzamy poczynić starania aby skorzystać ze środków z Wojewódzkiego 
Programu Polityki Senioralnej. 
 
Wznowić współpracę z Fundacją ZACZYN oraz z innymi podmiotami działającymi na rzecz seniorów. 


