
 
PROTOKÓŁ 

XI posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 

 w dniu 30 września 2020 roku 

 

Obrady odbyły się w Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki 8a w Serocku. 

Początek posiedzenia o godz. 12:00  

Obecnych, 9 osób, wg załączonej listy. 

Przewodniczący Rady Seniorów Pan Piotr Kowalczyk zaproponował zmianę porządku obrad.  

Porządek obrad: 

1.Przywitanie członków Rady i Gości. 

2. Powołanie protokolanta i przyjęcie porządku obrad. 

3. Prezentacja uwag Urzędu Miasta i Gminy w Serocku i jednostek organizacyjnych gminy do 

zaproponowanego projektu „Poradnika Seniora” 

4. Dyskusja i podjęcie decyzji o dalszych pracach nad „Poradnikiem” 

5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z IX i X posiedzenia Rady Seniorów z 06.03.2020 i 

24.06.2020 r. 

6. Informacja o działalności między posiedzeniami. 

7. Składanie wniosków i dyskusja nad propozycjami Rady Seniorów do budżetu Miasta i Gminy 

Serock na 2021 r. 

8. Sprawy różne. 

Uzupełnienie grafiku dyżurów radnych Rady Seniorów w Klubie Aktywności Społecznej na 

drugie półrocze 2020r. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 

1. 

Przywitanie członków Rady i Gości 

Posiedzenie Rady Seniorów otworzył Kol. Piotr Kowalczyk – przewodniczący Rady Seniorów po 

czym przywitał zebranych członków Rady i Gości w osobach: 

 Beata Roszkowska – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej 

 Magdalena Pudzianowska – Pełnomocniczka Burmistrza ds. Rady 

 

 

 



 
2. 

Przyjęcie porządku obrad 

Kol. Piotr Kowalczyk zaproponował zmianę porządku obrad i przedstawił nowy porządek 

obrad, który został przyjęty jednogłośnie. 

3. 

Prezentacja uwag Urzędu Miasta i Gminy w Serocku i jednostek organizacyjnych gminy do 

zaproponowanego projektu „Poradnika Seniora” 

Tematem głównym były uwagi do projektu „Poradnika Seniora” zaprezentowane przez Panią 

Beatę Roszkowska –koordynatora ds. „Poradnika…” z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Serock. 

Pani Beata Roszkowska pozytywnie oceniła projekt „Poradnika…” a zgłoszone uwagi nie 

dotyczyły merytoryki zagadnień zawartych w „Poradniku…” ale sposobu prezentacji bloków 

tematycznych. W „Poradniku…” zostały zaprezentowane materiały i informacje w formie 

informacyjnej. Zdaniem Pani Roszkowskiej sam tytuł projektu dokumentu wskazuje na jego 

charakter i sposób prezentacji materiału – to mają być porady.  

4. 

Dyskusja i podjęcie decyzji o dalszych pracach nad „Poradnikiem” 

Dyskusja szczegółowa dotyczyła poszczególnych bloków tematycznych m.in. z 

przewodniczącym zespołu redakcyjnego do opracowania „Poradnika Seniora” Kol. 

Kazimierzem Niwińskim, który koordynuje tekst poradnika i na bieżąco nanosi poprawki i 

uwagi do opracowywanego projektu dokumentu. 

Zdaniem Pani Beaty Roszkowskiej w „Poradniku…” zawarto m.in. za mało porad w bloku 

„Muzea i Teatry” natomiast blok „Turystyka” winien przyjąć nazwę „Turystyka i Rekreacja”. 

Ponadto blok „Zdrowie i Opieka” i inne należy zaktualizować i uzupełnić o materiał aktualny 

tj. o uwzględnienie dokonujących się zmian organizacyjnych i tematycznych. Pani Beata 

Roszkowska poruszyła także sprawę sfinansowania wydatków związanych z publikacją 

„Poradnika…” Przewodniczący Rady Seniorów Kol. Piotr Kowalczyk stwierdził, że środki w tym 

zakresie są zabezpieczone w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej. Podsumowując 

swoją wypowiedź dot. zgłoszonych uwag zaakcentowała, że „Poradnik Seniora” ma być 

dokumentem przedstawiającym poszczególne bloki tematyczne w formie porad a nie 

informacji. Dokument ten w jej ocenia wymaga skrócenia treści, to ma być poradnik bardziej 

skondensowany i jest potrzebny dla seniorów. 

Przewodniczący komisji ds. opracowania „Poradnika Seniora” Kol. Kazimierz Niziński 

podziękował za sugestie i krytykę konstruktywną opracowywanego dokumentu, która 

pozytywnie wpłynie na budowę poradnika. W dalszej części wypowiedzi stwierdził, że nie 

jesteśmy w stanie stworzyć szybko taki dokument. Dodał także że koordynacja treści trafiła we 

właściwe ręce i zależy nam na współpracy z organizacjami, którym leżą potrzeby osób 

starszych. 



 
Należy rozwijać pomoc, żeby seniorzy byli dumni, że mieszkają w gminie Serock, której leży na 

sercu los seniorów gminy. 

Pani Beata Roszkowska stwierdziła także, że strona Urzędu Miasta i Gminy Serock jest 

prowadzona na bieżąco i można materiały w niej zawarte wykorzystać do poradnika w formie 

„linków”. Poradnik musi także zawierać datę wydania. Data ta będzie wskazywać jaki jest w 

dniu wydania stan prawny z jakiego okresu pochodzą dane w nim zawarte. 

Kol. Piotr Kowalczyk zadał pytanie dot. jak kształtują się w przybliżeniu koszty związane z 

wydaniem takiego dokumentu celem zabezpieczenia środków w tym zakresie. Odpowiedź – 

uzależnione jest to od ilości egzemplarzy, jakości papieru, wielkości (formatu)poradnika, 

grafiki itp. Na koniec Kol. Piotr Kowalczyk podziękował za uczestnictwo w obradach 

posiedzenia Rady Seniorów. 

5. 

Odczytanie i przyjęcie protokołu z IX i X posiedzenia Rady Seniorów z 06.03.2020 i 

24.06.2020 r. 

Przewodniczący Rady Seniorów Kol. Piotr Kowalczyk poinformował, że protokół ze wspólnego 

posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich i Rady Seniorów z dnia 06 marca 2020 r. znajduje 

się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Serock BIP zakładka Komisja Spraw Obywatelskich; 

Protokoły z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 06 marca 2020 r. Protokół 

zostanie także umieszczony na stronie Rady Seniorów z tytułem „Protokół IX posiedzenia Rady 

Seniorów Miasta i Gminy Serock z Komisją Spraw Obywatelskich”. 

Ponadto przewodniczący Rady Seniorów Kol. Piotr Kowalczyk odczytał protokół z VIII 

posiedzenia Rady Seniorów. Protokół po zgłoszonych zmianach przez Przewodniczącego Rady 

został odczytany i przyjęty jednogłośnie. 

6. 

Informacja o działalności między posiedzeniami. 

Kol. Elżbieta Dygasiewicz poinformowała, że członkowie Rady Seniorów w osobach Elżbiety 
Dygasiewicz i Stefana Woźniaka wystąpili z wnioskiem do Fundacji „Zaczyn” o udzielenie 
grantu na kwotę ~2.500 zł. Beneficjentem środków pieniężnych była grupa teatralna 
„Starszaki”, która powstała w październiku ubiegłego roku z inicjatywy seniorów z miasta i 
gminy Serock. Zespół działa przy Stowarzyszeniu Kulturalny Serock. Uzyskane środki finansowe 
pozwoliły grupie na wzięcie udziału w dniu 16 września 2020 r. w VI KONKURSIE „PTA-K” 
PUŁTUSKICH TEATRACH AMATORSKICH –pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta 
Pułtusk. Uzyskany grant pozwolił na sfinansowanie scenariusza przedstawienia, pokrycie 
kosztów dojazdu na warsztaty teatralne do Pułtuska i Starego Szelkowa oraz inne drobne 
wydatki. Grupa „Starszaki” przygotowała spektakl o Jerzym Szaniawskim z okazji 50-tej 
rocznicy śmierci dramaturga, którego losy związane były z Zegrzynkiem koło Serocka. W dniu 
09.10. br. w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku będzie można 
zobaczyć ponownie widowisko. 



 
2. Kol. Piotr Kowalczyk odczytał ofertę otrzymaną z Fundacji „Zaczyn” zawierającą informację 

dotyczącą możliwości przeprowadzenia przez fundację nieodpłatnych szkoleń dedykowanych 

do Rady Seniorów w tym także do serockich seniorów, w ramach oferty szkoleń rozwojowych 

dla Rad Seniorów realizowanych przez Fundację Zaczyn w projekcie Senior, Radny, Obywatel - 

edycja 2020, finansowanym ze środków Urzędu Województwa Mazowieckiego. Warunkiem 

przeprowadzenia zajęć jest spełnienie warunków lokalowych i technicznych, a także 

dokonania wyboru tematów - w terminie do dnia 10.10.br. Rada Seniorów upoważniła 

Prezydium Rady do dokonania wyboru tematów oraz uzgodnień logistycznych w tym zakresie.  

Wstępne propozycje tematów zgłoszone podczas obrad to: 

1. Szkolenie cyfrowe. Video konferencje, przeprowadzane na poziomie zaawansowanym 

w dwóch grupach po 6 osób. 

2. Szkolenie cyfrowe. Aplikacje na telefon dla Rady Seniorów 

3. Ewaluacja działań Rady Seniorów. 

7. 

Składanie wniosków i dyskusja nad propozycjami Rady Seniorów do budżetu Miasta i 

Gminy Serock na 2021 r. 

Kol. Elżbieta Dygasiewicz poinformowała uczestników obrad, że mija termin składania 

wniosków do budżetu gminy o środki finansowe na rok 2021. Z zabezpieczonych środków na 

rok 2020: tj. m.in. adaptacja strony internetowej, bieżące wydatki, organizacja dwóch spotkań 

integracyjnych na rzecz środowiska – zabezpieczono 35.000 zł w budżecie Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Nadmieniła także, że ze względu na pandemię COVID-19 nie skorzystano 

dotychczas z tych środków. Nadmieniła także, że fundacja „Zaczyn” wyraziła zgodę na 

korzystanie nadal nieodpłatnie ze strony internetowej.  

Członkowie Rady uczestniczący w obradach upoważnili Prezydium Rady do przygotowania 

zmian w planie finansowym Rady na 2020r. i opracowania budżetu na rok 2021. 

8. 

Sprawy różne. 

1. Kol. Piotr Kowalczyk przekazał informację, że Kol. Krystyna Wszołek złożyła pismo o 

rezygnacji z członkostwa w Radzie Seniorów. Poinformował także, że Przewodniczący Rady 

Seniorów nie jest organem kompetentnym do przyjmowania tego typu dokumentów, 

albowiem członków Rady powoływał Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 

2. Kol. Piotr Kowalczyk poinformował uczestników obrad o zdarzeniu z członkami Teatru 

„Starszaków” polegającym na wysuwaniu pod adresem Rady żądań o finansowanie 

działalności teatru. Dodał także, że poinformował uczestników zdarzenia, że Rada Seniorów 

jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Rady Seniorów m.in. 

opiniują uchwały dotyczące osób starszych i ich spraw, współpracują z podmiotami 

działającymi na rzecz osób starszych, a finansowanie tego typu działalności leży w gestii 



 
organu, przy którym działa dany zespół - Teatr „Starszaków” działa przy stowarzyszeniu 

„Kulturalny Serock”. 

3. Kol. Piotr Kowalczyk poinformował, że na jego ręce przekazano plakat agitujący do udziału 

w koncercie pt. „Chwytaj Dzień” - dla seniorów posiadających Serocką Kartę Seniora 

nieodpłatnie -w Hotelu „Narvil” w dniu 10 października br. przez Urząd Miasta i Gminy Serock, 

Centrum Kultury i Czytelnictwa, Hotel Narvil i Teatr Miejski Leszno. Zdaniem 

Przewodniczącego Rady forma zaproszenia do udziału w koncercie była niewłaściwa, a sprawy 

dedykowane do seniorów (w tym: organizowane imprez kulturalnych) winny być 

konsultowane i opiniowane z Prezydium Rady Seniorów. Dodał także, że w dobie pandemii w 

plakacie winny być także zawarte informacje dot. form zabezpieczeń przed COVID-19. 

9. 

Zamknięcie posiedzenia. 

Porządek obrad został wyczerpany. Kol. Piotr Kowalczyk dokonał zamknięcia XI posiedzenia 

Rady Seniorów. 

 

 

Protokołowała     Przewodniczący Rady Seniorów 

 

Małgorzata Bońkowska    Piotr Kowalczyk 

 


