
 
 

PROTOKÓŁ 
 

XIV posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 
w dniu 20 października 2021 r. w Klubie Aktywności Społecznej  

 
 

 

Początek obrad godz.11:30 
Porządek obrad: 
1. Przywitanie członków Rady i Gości. 
2. Powołanie protokolanta i przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja o działalności Rady między posiedzeniami. 
4. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Rady. 
5. Organizacja i zadania dla członków Rady Seniorów związanych z Dniem Seniora. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad 1. 
Otwarcia XIV posiedzenia Rady Seniorów dokonał przewodniczący Rady Piotr Kowalczyk.  
który przywitał członków Rady oraz gościa Grażynę Staniszewską - wiceprezes SAS 

 
Ad 2. 
Na protokolanta posiedzenia powołano kol. Stefana Woźniaka. Kol. Piotr Kowalczyk 

przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Na podstawie listy obecności 

Przewodniczący Rady stwierdził ważność obrad i zdolność Rady do podejmowania uchwał.  

Ad 3.  
Przewodniczący Rady Seniorów poinformował zebranych o działalności prezydium Rady między 

posiedzeniami. Prezydium RS brało udział w kilku spotkaniach dotyczących zaplanowanych na 

23 października uroczystości Dnia Seniora m.in. związanych z przygotowaniem zaproszeń, 

plakatu czy projektu statuetki oraz wizji lokalnej w Centrum Szkolenia Orange, uzgodniono 

porządek przebiegu imprezy.  

Kol. Elżbieta Dygasiewicz poinformowała, że brała udział 29 września organizowanym z 

inicjatywy p. R. Biskupskiego przewodniczącego Prezydium Mazowieckich Rad Seniorów w 

spotkaniu organizowanym w Legionowie. Na spotkaniu obecnych było 12 osób reprezentujące 

RS: Legionowo, Serock, Łomianki, Wesoła Szydłowiec, Warszawa Ochota i Bemowo. Zebranych 

przywitała pani sekretarz UM Legionowa, dalej prowadzenie objął p. Biskupski. Poinformował, 

że Mazowieckie Porozumienie RS uzyskało środki finansowe na działalność i wspieranie RS na 

Mazowszu. W województwie mazowiecki jest 314 gmin a 54 gminach działają Rady Seniorów. 

W ramach Mazowieckiej Akademii Seniora działającej przy Stowarzyszeniu Pomocy 

Potrzebującym "Nadzieja" będą organizowane spotkania z każdą gminą i przeprowadzane 

szkolenia dot. dalszej pracy poszczególnych RS. Następnie p. Biskupski mówił o strategii 

senioralnej Legionowa, która zakończyła się w ub. roku i o uzyskaniu kwoty 300 tys. zł na 



 
zbudowanie nowej strategii, która będzie opracowana w ciągu roku. Spotkanie zakończyło się 

bez żadnej dyskusji. 

Przekazała także że Rada Seniorów została poinformowana e-mailowo przez Fundację Zaczyn z 

którą współpracujemy od kilku lat, że wraz z Fundacją Dialogu Społecznego zaczęli realizację 

projektu skierowanego do Rad Seniorów finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności. W 

projektu będzie można uzyskać: szkolenia o dowolnej tematyce, doradztwo merytoryczne 

dotyczące RS, realizację mikroprojektu do kwoty 2500 zł na działania angażujące lokalną 

społeczność i członków Rady np. organizacja imprezy, organizację wizyty studyjnej itp. 

Ad 4. 
Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Seniorów został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad 5. 
Kol. Piotr Kowalczyk przedstawił wstępny harmonogram organizacyjny Dnia Seniora. W 
przeddzień imprezy zespół w składzie P. Kowalczyk, R. Falkowski, S. Woźniak i E. Dygasiewicz 
przygotują: rozstawienie statuetek, folderów i gadżetów. W dniu imprezy witanie i pomoc 
gościom (M. Sujkowska, R. Falkowski), przy publikacjach i gadżetach (M. Wal, B. Zalewska, E. 
Gołaś), przy statuetkach i dyplomach (E. Dygasiewisz i S. Woźniak)   
 
Ad 7. 
Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący obrad zamknął XIV posiedzenie RS Miasta 
i Gminy Serock.  
 
 

Protokołował       Przewodniczył  
 

Stefan Woźniak       Piotr Kowalczyk 

 
 


