
 
 

Protokół 

XIII posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 
w dniu 16 września 2021 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa 

 
Początek obrad godz. 11:30 

Porządek obrad: 
Obecnych 10 osób wg załączonej listy.  

Porządek obrad: 

1. Powitanie członków Rady i gości 

2. Powołanie protokolanta i przyjęcie porządku obrad 

3. Informacja o działalności między posiedzeniami Rady 

4. Odczytanie oraz przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Rady 

5. Informacja i dyskusja nt. przygotowań do obchodów Dnia Seniora 

6. Sprawy różne 

7. Zamknięcie posiedzenia  
 

1. 

1. Powitanie członków Rady i gości 

Otwarcia XIII posiedzenia Rady Seniorów dokonał Przewodniczący Piotr Kowalczyk, który 

przywitał członków Rady oraz gościa Magdalenę Pudzianowską - koordynatorkę usług 

opiekuńczych w OPS w Serocku.  

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził ważność obrad i zdolność Rady 

do podejmowania uchwał.  

 

2. Powołanie protokolanta i przyjęcie porządku obrad 

Na protokolanta wybrano kol. Mirosławę Sujkowską. 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. Kol. Elżbieta Dygasiewicz 

wniosła o uzupełnienie porządku obrad o plan budżetu Rady na 2022 r. Ustalono, że kwestia ta 

zostanie omówiona w p. 6 porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jak zapisano wyżej 

w protokole.  

 

3. Informacja o działalności między posiedzeniami Rady 

Przewodniczący Rady Seniorów poinformował zebranych o działalności prezydium Rady 

między posiedzeniami. Prezydium RS brało udział w 3 spotkaniach dotyczących następujących 

spraw: 

1. Spotkanie z przedstawicielami zarządu SAS i KAS w sprawie współpracy.  

 

2. Przebieg Ogólnopolskiego Zlotu Seniorów. 



 
Fundacja Nowa Wieś poprosiła Radę Seniorów o wsparcie przy organizacji 

Ogólnopolskiego Zlotu Seniorów w Serocku – Rada aktywnie wspierała jego organizację, 

Do bieżącej współpracy z ramienia Rady był oddelegowany kol. Roman Falkowski. 

Przedstawiciele Rady i innych organizacji seniorskich brali udział w spotkaniach, 

koncertach i wycieczkach. Zlot był udany i Serock godnie się zaprezentował. 

3. Spotkanie w sprawie obchodów Dnia Seniora z organizatorami tej uroczystości. 

 

4. Odczytanie oraz przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Rady 

Członkowie Rady zapoznali się w protokołem z poprzedniego posiedzenia Rady Seniorów 

umieszczonym na stronie internetowej RS. Nikt nie zgłosił uwag i protokół został przyjęty 

jednogłośnie.  

 

5. Informacja i dyskusja nt. przygotowań do obchodów Dnia Seniora 

Uroczystość z okazji Dnia Seniora odbędzie się w dniu 23 października 2021 o godz. 17 w 

Centrum Szkoleniowe Orange w Serocku ul. Wyzwolenia 57.  Zaplanowany został następujący 

przebieg uroczystości.  

• złożenie życzeń seniorom przez władze  

• uhonorowanie realizatorów Ogólnopolskiej Kartę Seniora, wręczenie statuetek, 

podziękowań i kwiatów.  

• koncert Katarzyny Żak 

• poczęstunek  

Na uroczystość z okazji Dnia Seniora, oprócz seniorów, będą zaproszeni przedstawiciele 18 

podmiotów realizujących Ogólnopolską Kartę Seniora. Zostaną oni zaproszeni wraz z osobą 

towarzyszącą, łącznie będzie to 36 osób. Prezydium Rady postanowiło zaprosić również 2 

osoby z fundacji Zaczyn, z którą Rada współpracuje. Imienne zaproszenia otrzymają 

członkowie Rady Seniorów, zarządu SAS oraz KAS. Pozostanie jeszcze do rozprowadzenia 

100 - 120 zaproszeń do odebrania w OPS.  

Rada Seniorów wstępnie zaakceptowała projekt statuetki, która będzie wręczona 

przedstawicielom podmiotów realizujących Ogólnopolską Kastę Seniora. Na statuetce 

postanowiono umieścić logo Karty Seniora, logo Rady Seniorów, logo Serocka oraz napis „Za 

działalność na rzecz seniorów”. Statuetki i podziękowania wręczy Burmistrz Miasta i Gminy 

Serock.  

Rada Seniorów postanowiła aktywnie włączyć się w dystrybucję zaproszeń dla zaproszonych 

podmiotów. Zostanie przygotowana lista podmiotów z telefonami. Po telefonicznym ustaleniu 

terminu wizyty, zespoły dwuosobowe RS odwiedzi podmiot, wręczy zaproszenia i zachęci do 

udziału w uroczystości. Jeśli przedstawiciele zaproszonego podmiotu nie będą na uroczystości 

ten sam zespół odwiedzi ponownie podmiot i wręczy statuetkę oraz podziękowanie.   

Zaproszenia powinny być wręczone do końca września lub w pierwszych dniach października.     

 



 
6. Sprawy różne 

Przewodniczący RS poinformował o spotkaniu z Burmistrzem w sprawie projektu „Serocka 

złota rączka”. Wejdzie on w życie prawdopodobnie w I kwartale 2022 r. 

 

Odnosząc się do kwestii budżetu na 2022 r. - w budżecie powinny być zaplanowane pieniądze 

na stronę internetową Rady Seniorów, Dzień Seniora, Informator Seniora i inne. Ustalono, że 

propozycje do budżetu Rady Seniorów na rok przyszły należy zgłaszać do kol. Elżbiety 

Dygasiewicz, która wraz ze Stefanem Woźniakiem opracują projekt budżetu Rady na 2022 r.  

Uzupełniony został również grafik dyżurów członków RS 

 

7. Zamknięcie posiedzenia 

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący obrad zamknął posiedzenie RS Miasta i 

Gminy Serock.  

 

 

Protokołowała        Przewodniczył   

 

Mirosława Sujkowska       Piotr Kowalczyk 
 


