
 
Protokół 

X posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 

dniu 24 czerwca 2020 r. 

Obrady odbyły się w Klubie Aktywności Społecznej  

Obecnych 14 osób wg załączonej listy.  

Początek posiedzenia o godz. 12:00.  

 

Porządek obrad: 

 

1. Przywitanie członków Rady i Gości.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Rady Seniorów. 

4. Informacja o działalności między posiedzeniami. 

5. Zapoznanie się z treścią i podjęciem uchwały o skierowaniu do dalszych prac (uzyskanie 

opinii UMiG i jednostek organizacyjnych gminy) projektu Poradnika Seniora Miasta i 

Gminy.  

6. Podsumowanie marcowej debaty z Komisją Spraw Obywatelskich oraz wypracowanie 

wniosków do działań Rady Seniorów. 

7. Sprawy różne. 

* Uzupełnienie grafiku dyżurów radnych Rady Seniorów w Klubie Aktywności Społecznej 

na drugie półrocze 2020 r. 

* Informacje o agresywnej napaści na przedstawiciela Rady Seniorów. 

* Informacja o Dniu Sportu dla Seniora, który odbył się w dniu 10 czerwca 

8. Zamknięcie posiedzenia.  

1. 

Przywitanie członków Rady 

Posiedzenie Rady Seniorów otworzył Piotr Kowalczyk - Przewodniczący Rady Seniorów, po 

czym przywitał zebranych członków i pełnomocniczkę Burmistrza ds. Rady Seniorów p. 

Magdalenę Pudzianowską2. 

Przyjęcie porządku obrad 

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



 
3. 

Odczytanie i przyjęcie protokołu z VII I IX posiedzenia Rady Seniorów 

Przewodniczący Piotr Kowalczyk odczytał protokół z VIII posiedzenia Rady Seniorów. Protokół 

został przyjęty bez uwag, jednogłośnie. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Rady Seniorów 

przełożono na następne spotkanie. 

4. 

Informacja o działalności między posiedzeniami 

W związku z zaistniałą Pandemią zostały wstrzymane wszystkie spotkania, tylko 

informowaliśmy się telefonicznie na temat pomocy samotnym mieszkańcom naszej gminy.  

5. 

Zapoznanie się z treścią i pojęciem uchwały o skierowanie do dalszych prac  

(uzyskanie opinii UMiG i jednostek organizacyjnych gminy)  

projektu Poradnika Seniora Miasta jednostek Gminy. 

W dyskusji na temat poradnika dla Seniorów wzięli wszyscy członkowie Rady Seniorów. Padła 

propozycja, aby skrócić papierowy poradnik a rozszerzony w całości dać w formie cyfrowej na 

stronie Rady Seniorów i Gminy. Ale wspólnie doszliśmy do wniosku, że jednak w całości będzie 

w formie papierowej jak i w cyfrowej. Ponieważ ponad połowa seniorów nie potrafi 

posługiwać się Internetem. Doszliśmy do wniosku, że poradnik po poprawkach, które wszyscy 

zaakceptowali będzie przedstawiony do oceny p. Burmistrzowi i po przyjęciu przez Burmistrza 

zostanie oddany do druku. Na zakończenie prac nad poradnikiem przewodniczący Piotr 

Kowalczyk odczytał projekt uchwały w sprawie poradnika dla Seniorów, opracowany wraz  

z sekretarzem Stefanem Woźniakiem. Uchwała została przyjęta 13 głosami przy jednym 

wstrzymującym się.  Ewentualne poprawki przez p. Burmistrza będą przesłane na adres 

internetowy Rady Seniorów. 

6. 

Podsumowanie marcowej debaty z Komisją Spraw Obywatelskich  

oraz wypracowanie wniosków do działań Rady Seniorów. 

Rada z przykrością stwierdza, że nie obserwuje podjęcia działań zmierzających do tworzenia 

nowej Strategii działania na rzecz seniorów. W związku z tym, że Strategia jest dokumentem 

gminnym członkowie Rady uważają, że prace nad nim powinien zainicjować Burmistrz, a Rada 

Seniorów aktywnie włączyć się jego tworzenie. 

 

 



 
7. 

Sprawy różne. 

* Uzupełnienie grafiku dyżurów radnych Rady Seniorów w Klubie Aktywności Społecznej na 

drugie półrocze. 

W miesiące wakacyjne (lipiec i sierpień) dyżurów w K.A.S. nie będzie. Jeśli ktoś będzie 

miał problem i potrzebował pomocy skontaktuje się z Radą telefonicznie. Od września do 

końca roku grafik uzupełniony.  

* Informacja o agresywnej napaści słownej na przedstawiciela Rady Seniorów.  

Pani Elżbieta Dygasiewicz zdała relacje z tego zdarzenia mające miejsce na zajęciach 

gimnastycznych, w których uczestniczyła. Agresja dotyczyła ankiet anonimowych 

opracowanych przez Rade Seniorów a mianowicie agresywnie krzyczała osoba atakująca, że 

Rada Seniorów  

w związku z ankietami nic nie robi. Jako wniosek wynikający z tego zajścia Rada Seniorów 

uznała, że powinniśmy skuteczniej informować społeczność lokalną o działaniach Rady oraz o 

jej kompetencjach. 

* Informacja o Dniu Sportu, dla Seniorów który odbył się w dniu 10 czerwca 2020 r.  

 Elżbieta Dygasiewicz, Mirosława Sujkowska i Stefan Woźniak uczestniczyli w tym 

wydarzeniu. Były tego dnia różne atrakcje sportowe dla seniorów. Organizacja tego 

wydarzenia przeszła wszelkie oczekiwania, była wzorowo zorganizowana. Zaproponowano 

też, aby odbył się spływ kajaków, nie podano jeszcze terminu.  

* Ela Dygasiewicz podniosła też problem Pandemii, chodzi głownie o zorganizowanie testów 

dla Seniorów.  

 

Protokołowała     Przewodniczący Rady Seniorów 

 

  Maria Wal      Piotr Kowalczyk 

 


