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PROTOKÓŁ 
 

VII posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 
w dniu 12 lutego 2020 r. 

 
 

Obrady odbyły się w Klubie Aktywności Społecznej 
Początek posiedzenia o godz. 12:00.  
Obecnych, 13 osób, wg załączonej listy. 
Porządek obrad:  

1. Przywitanie członków Rady i Gości  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Rady Seniorów.  
4. Informacja o działalności między posiedzeniami m.in.  
5. Wybór reprezentantów Rady Seniorów do Zespołu ds. realizacji Programu Strategicznego 

na rzecz Seniorów reprezentujących nasze środowisko. 
6. Sprawy różne. 

 Uzupełnienie grafiku dyżurów radnych Rady Seniorów w Klubie Aktywności Społecznej 

na pierwsze półrocze 2020 r.,  
 

1.  
Przywitanie członków Rady  

Posiedzenie Rady Seniorów otworzył Piotr Kowalczyk - Przewodniczący Rady Seniorów po czym 
przywitał zebranych członków i koordynatorkę z opieki społecznej w Serocku p. Magdalenę 
Pudzianowską. 

2. 
Przyjęcie porządku obrad 

Kol. Piotr Kowalczyk przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.  
 

3. 
Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Rady Seniorów 

Kol. Piotr Kowalczyk odczytał protokół z VI posiedzenia Rady Seniorów. Protokół został przyjęty bez 
uwag, jednogłośnie.  
 

4. 
Informacja o działalności między posiedzeniami 

Przewodniczący Rady Seniorów Piotr Kowalczyk poinformował radę o spotkaniu 6 lutego na temat   
uczestnictwa na radzie gminnej które ma odbyć się 6 marca 2020 r. w Ratuszu o godz. 14.30    
 
Ela Dygasiewicz zdała radzie sprawozdanie ze spotkania z sołtysami, była zadowolona z tego 
spotkania, została ciepło przyjęta. Do 19 lutego wszyscy sołtysi mają dostać zaproszenie o temacie 
spotkania na 6 marca 2020 r.    
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Mirosława Sujkowska zdała relacje z otwarcia 5 lutego 2020 r. Klubu Seniora+. Otwarcie klubu 
odbyło się bardzo uroczyście z przecięciem wstęgi i zwiedzeniem pomieszczeń.  Z działalności 
Klubu skorzystają osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia, zamieszkujące teren 
Miasta i Gminy Serock. Dla seniorów przygotowana została oferta prozdrowotna, edukacyjna, 
kulturalna, rekreacyjna oraz opiekuńcza. W działalność placówki włączone zostaną grupy seniorów, 
działające na terenie gminy Serock. W uroczystości udział wzięło wielu honorowych gości, z 
Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na czele. Burmistrz Miasta i Gminy Serock w 
swoim przemówieniu podkreślał jak ważne jest zwrócenie uwagi na potrzeby różnych grupy 
społecznych oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających realizację tych potrzeb. Burmistrz też 
obiecał, że w przyszłości będzie otwarty podobny klub dla seniorów w Izbicy.  

 
5. 

Przygotowanie i wybór tematów dla członków Rady Seniorów na   spotkanie z Komisją 
Spraw Obywatelskich w dniu 6 marca 2020 r.    

Kol. Piotr Kowalczyk zaproponował przygotowanie tematów o problemach seniorów  

 Przygotowanie się do nowej strategii 

 Działania i zadania w bieżącym roku 

 Uświadomienie i uczulenie sołtysów o problemach osób starszych 

  Informacja o opiece nad osobami starszymi, o barierach w przestrzeni publicznej, o 
wykluczeniu ekonomiczny, ale także niesprawność fizyczna czy psychiczna i innych 

  
Na spotkanie z Komisją Spraw Obywatelskich 6 marca 2020 r. mamy przygotować nw. tematy: 

1. Wprowadzenie i przedstawienie członków Rady Seniorów – Piotr Kowalczuk 
2. Podstawa prawna, zadania i czym zajmuje się Rada Seniorów – Stefan Woźniak 
3. Informacja o ulgach i uzyskaniu pomocy – Krystyna Wszołek i Janina Osińska 
4. Demografia w naszej gminie – Elżbieta Dygasiewicz 
5. Informacja o organizacjach senioralnych i innych skupiających seniorów – Mirosława 

Sujkowska i Małgorzata Bońkowska 
6. Polityka senioralna i system wsparcia dla osób starszych – Kazimierz Niziński 

 
6. 

Sprawy różne 
Grafik dyżurów został częściowo uzupełniony przez obecnych na sali Członków Rady 
 

7. 
Zamknięcie posiedzenia 

Porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady Seniorów zamknął VII posiedzenie Rady 
Seniorów Następne spotkanie zostało zaplanowane na 26 lutego, aby omówić przygotowania do 
spotkania 

 
 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Rady Seniorów  
 

Maria Wal      Piotr Kowalczyk 
 


