
PROTOKÓŁ

z XVI posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

w dniu 24 marca 2022 r.

Obrady odbyły się w Klubie Aktywności Społecznej w Serocku. 
Początek obrad godz. 15
W zebraniu uczestniczyło 7 radnych z spośród 11 członków wg załączonej listy. 

Porządek obrad:

1. Powitanie członków Rady oraz Zaproszonych gości.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Powołanie protokolanta
4. Zatwierdzenie protokołu z XV posiedzenia Rady.
5. Informacja dotycząca pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie 
naszej gminy.
6. Informacja nt. działalności między posiedzeniami.
7. Główne  działania Rady w 2022:
* pilotowanie realizacji programu „Złota Rączka”
* prace przygotowawcze do wolontariatu
* zorganizowanie „Białej niedzieli”

8. Sprawy różne i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1, 2 i 3

Otwarcia XVI posiedzenia Rady Seniorów dokonał sekretarz RS Stefan Woźniak, który 
przywitał członków Rady i na podstawie załączonej listy stwierdził ważność obrad oraz 
zdolność Rady do podejmowania uchwał. 

Zaproponowany porządek obrad przedstawiony wyżej w protokole zebrani przyjęli bez 
uwag.  

Na protokolanta  wybrano  kol. Mirosławę Sujkowską.



Ad 4.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady oświadczyli, że zapoznali się w protokołem z 
poprzedniego XV posiedzenia Rady Seniorów umieszczonym na stronie internetowej 
RS https://radaseniorowserock.pl/. Nikt nie zgłosił uwag wobec tego  protokół został 
przyjęty jednogłośnie. 

Ad 5.

Przewidziana w porządku obrad informacja dotycząca pomocy uchodźcom z Ukrainy 
przebywającym na terenie naszej gminy została przełożona na następne zebranie. 
Przedstawiciel UMiG  nie mógł uczestniczyć w zebraniu Rady z powodu załatwiania 
pilnych spraw związanych z bieżącą pomocą uchodźcom. Na terenie naszej gminy 
znajdują się 3 ośrodki, w których zakwaterowano uchodźcy, ponadto niektórzy 
mieszkańcy naszej gminy udzieli schronienia w swoich domach.

Ad 6.

Sekretarz Rady poinformował zebranych o działalności prezydium Rady między 
posiedzeniami. W lutym z inicjatywy prezydium i Fundacji Zaczyn rozpoczęło się 24 
godzinne szkolenie z obsługi urządzeń cyfrowych, uczestniczyliśmy w inicjacji 
powstania nowej grupy teatralnej powstałej z m.in. z dawnej grupy Starszaki ponadto 
skupiała się na pilotowaniu programu „Złota Rączka”.

Ad 7.

1. Program „Złota Rączka” jest  obecnie jest dopracowywany i przygotowywany do 
realizacji przez KZB.

2. Dyskutowano również kwestie wolontariatu. Zebrani podkreślali że taka pomoc jest 
bardzo potrzebna. Na terenie gminy są seniorzy, którzy poza pomocą świadczoną przez
opiekunki działające społeczne w ramach OPS, wymagają dodatkowego wsparcia. Kol. 
Bożenna Zalewska podawała przykłady 3 osób z tereny osiedla Zegrze i przedstawiła 
ich trudną sytuację.

3. Prowadzący zebranie kol. Stefan Woźniak poinformował, że Rady Seniorów  z 
Mazowsza otrzymają prawdopodobnie z urzędu Marszałkowskiego wsparcie finansowe
na projekty w wysokości ok. 16 tys. zł. Prezydium RS zaproponowało aby ewentualnie 



tę kwotę  przeznaczyć na organizację „Białej Niedzieli”, co znalazło akceptację 
zebranych. W przygotowania do „Białej Niedzieli” radni  postanowili zwrócić się o 
pomoc w organizacji do  firmy Adamed oraz do  Goldenmed i SP ZOZ w Serocku. Kol. 
M. Sujkowska złożyła propozycję by do udziału w „Białej Niedzieli” zaprosić seniorów 
spośród uchodźców ukraińskich.  

Ad 8.

Dyskutowano kwestie uruchomienia domu dziennego pobytu dla seniorów. 
Zdaniem radnych istnieje taka potrzeba, znaczną część środków finansowych można 
pozyskać ze źródeł zewnętrznych.

 Kol. R. Falkowski poruszył kwestię  dofinansowania gimnastyki w wodzie. 

Uzupełniony został grafik dyżurów członków RS

Ad 9.

Zamknięcie posiedzenia

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący obrad zamknął  XVI posiedzenie RS
Miasta i Gminy Serock. 

Protokołowała Przewodniczył  

Mirosława Sujkowska Stefan Woźniak 


