
 
 

PROTOKÓŁ 
 

XII posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 
w dniu 23 czerwca 2021 r. w Klubie Aktywności Społecznej  

 
 

 

Początek obrad godz.11:00 

Porządek obrad: 

1. Przywitanie członków Rady i Gości. 

2. Powołanie protokolanta i przyjęcie porządku obrad. 

3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Rady oraz chwilą wspomnień o naszych 

Kolegach. 

4. Informacja o działalności Rady między posiedzeniami. 

5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. 

6. Dyskusja i przyjęcie regulaminu "Serocka Złota Rączka" oraz podjęcie uchwały o 

skierowanie regulaminu do Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie skierowania do dalszych prac projektu "Koszulki 

Rady Seniorów". 

8. Dyskusja na temat form i tematyki prac Rady w dobie pandemii. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 1. 

Otwarcia XII posiedzenia Rady Seniorów dokonał przewodniczący Rady Piotr Kowalczyk.  

Przywitał członków Rady i zaproszonych Gości.  

Goście: 

Sławomir Jackowski - prezes SAS 

Jadwiga Jackowska - członek zarządu SAS 

Magdalena Pudzianowska - koordynator usług opiekuńczych OPS w Serocku. 

 

Ad 2. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził ważność obrad i zdolność 

Rady  do podejmowania uchwał. 

Na protokolanta posiedzenia powołano Kol. Janinę Osińską.  

Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 3.  

Uczczono minutą ciszy zmarłych członków Rady:  

9 lutego 2021 r. w wieku 81 lat zmarł Kol. Sylwester Skośkiewicz,  

1 kwietnia 2021 r. w wieku 72 lat zmarł Kol. Kazimierz Niziński. 

 

Kol. Sylwester Skośkiewicz to lokalny działacz społeczny. Brał czynny udział w budowie 

świetlicy przy Szkole  Podstawowej w Stanisławowie,  w budowie wodociągu wiejskiego w 

latach 1968-70. Był czynnym strażakiem OSP Stanisławowo od 1960 r. aż do przejścia w stan 

spoczynku. W czasie swojej służby w OSP pełnił funkcje prezesa, a także sekretarza w latach 

1970-90. OSP w Stanisławowie w tym czasie oprócz zadań statutowych organizowała zabawy 

taneczne, dzień dziecka, dzień kobiet itp. uroczystości. W czasie  działalności w OSP był 



 
kilkakrotnie odznaczany za ofiarną służbę. Był członkiem Rady Nadzorczej Gminnej 

Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Serocku. Po przejściu na emeryturę czynnie 

uczestniczył w pracach na rzecz seniorów i jako członek Rady Seniorów.  

 

Kol. Kazimierz Niziński od najmłodszych lat oddawał się z pasją nauce, pracy zawodowej i 

społecznej. Po szkole oficerskiej i studiach cybernetycznych na WAT-cie przez 30 lat 

związany był z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Łączności w Zegrzu, gdzie piął się po 

szczeblach wojskowej kariery: major, podpułkownik, pułkownik, starszy wykładowca 

teleinformatyki, szef oddziału szkolenia. Zajmował stanowiska dowódcze oraz dydaktyczne. 

Gdy przeszedł do rezerwy, z powodzeniem odnalazł się w nowym miejscu pracy - 

Telekomunikacji Polskiej. 

Był przewodniczącym Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock  I kadencji i członkiem III 

kadencji. Brał czynny udział w opracowaniu raportu o diagnozie potrzeb seniorów. To pod 

jego przewodnictwem został opracowany pierwszy Poradnik Seniora. 

 

Ad 4.  

Przewodniczący Rady Piotr Kowalczyk stwierdził, że z powodu pandemii od 30 września 

2020 r. działalność Rady Seniorów była ograniczona. Niemniej 5.10.2020 r. został złożony 

projekt budżetu Rady Seniorów na 2021 r. Nadal pod przewodnictwem Kol. K. Nizińskiego 

trwały prace związane z opracowaniem i wydaniem Poradnika Seniora, który można było 

otrzymać bezpłatnie już od 4 stycznia 2021 r. Wydrukowano 1000 egz., rozprowadzono 

ponad 700. Pod kierownictwem Kol. M. Sujkowskiej został opracowany projekt regulaminu 

"Serocka Złota Rączka".  

 

W dniach 21.10.i 18.11.2020 r. W Klubie Aktywności Społecznej członkowie Rady Seniorów 

uczestniczyli w szkoleniu cyfrowym, które zostało zrealizowane przez Fundację Zaczyn 

dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego. W lutym 

2021r. członkowie prezydium Rady Seniorów spotkali się z Burmistrzem MiG Serock 

Arturem Borkowskim i zaproponowali skład osobowy do opracowania Serockiego Programu 

Strategicznego na rzecz Seniorów na kolejne lata. Członkowie prezydium spotkali się też 2-

krotnie z przedstawicielami Fundacji Nowa Wieś, która jest organizatorem Ogólnopolskiego 

Zlotu Seniorów w dn.19 -23 sierpnia 2021 r. W okresie między posiedzeniami Rady 

Seniorów miały miejsce tak ważne dla seniorów wydarzenia jak: Walne Zebranie 

Sprawozdawczo - Wyborcze Członków SAS i Dzień Sportu Seniora.  

 

Ad 5. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Seniorów został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad 6. 

Kol. M Sujkowska przedstawiła projekt regulaminu "Serocka Złota Rączka". W wyniku 

dyskusji projekt został przyjęty.  

Za przyjęciem Uchwały nr 9-XII-2021 w sprawie skierowania do dalszych prac projektu 

regulaminu "Serocka Złota Rączka" głosowało 10 osób, przeciw - 0, wstrzymało się -0. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 7. 

W wyniku dyskusji został przyjęty projekt: Koszulki Rady Seniorów. Za przyjęciem Uchwały 

nr 10-XII-2021 o skierowanie do dalszych prac projektu  "Koszulki Rady Seniorów" 

głosowało 10 osób, przeciw - 0, wstrzymało się -0. 

Uchwała została podjęta. 



 
 

 

Ad 8. 

Proponowana tematyka posiedzeń Rady Seniorów do końca 2021 r.: 

- informacja o programach zdrowotnych realizowanych zarówno przez Gminę jak i Powiat 

- placówki opieki dziennej dla seniorów na terenie MiG Serock 

- analiza zagrożeń dla osób starszych 

- założenia do planu pracy RS na 2022 r. 

 

Ad 9 

Powołano zespół do zbierania opinii, uwag  i wniosków do nowej edycji Poradnika Seniora w 

składzie: M. Bońkowska, S. Wroniak i J. Osińska. Kol. S. Woźniak poinformował, że postał 

profil na facebooku Rady Seniorów, który prowadzi wraz z kol. Marią Wal. 

Poinformował także, że Fundacja Zaczyn która m.in. utrzymywała stronę Serockiej Rady 

Seniorów przestaje funkcjonować z końcem czerwca dlatego należy poczynić starania by 

stronę utrzymać. 

Przyjęto też grafik dyżurów radnych RS do końca 2021 r., w okresie wakacyjnym pełniony 

jest dyżur telefoniczny przez członków prezydium RS. 

 

Ad 10 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący obrad zamknął XII posiedzenie RS 

Miasta i Gminy Serock.  

 

Protokołowała                                                            Przewodniczył  

Janina Osińska                                                           Piotr Kowalczyk 

 
 


