
PROTOKÓŁ

z XVIII posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

w dniu 29 czerwca 2022 r.

Obrady odbyły się w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Początek obrad godz. 11:00

W zebraniu uczestniczyło 9 osób zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek obrad:

1. Powitanie członków Rady i zaproszonych gości.
2. Powołanie protokólanta.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzeniu protokółu z XVII posiedzenia RS z dn. 20.04.2022r.
5. Informacja z działalności Rady między posiedzeniami.
6. Informacja o wynikach projektu "Biała sobota 2022".
7. Dyskusja /w tym o tematyce kolejnego projektu/.
8.Sprawy różne i wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Otwarcia XVIII posiedzenia Rady Seniorów dokonał Przewodniczący Rady Piotr Kowalczyk.
Przywitał członków Rady, stwierdził ważność obrad oraz zdolność Rady do podejmowania 
uchwał.

Ad. 2.

Na protokólanta wybrano kol. Janinę Osińską.

Ad.3.

Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.

Ad.4.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady oświadczyli, że zapoznali się z protokołem



z poprzedniego posiedzenia Rady. Nikt nie zgłosił uwag. Zatem protokół z XVII posiedzenia 
Rady został przyjęty jednogłośnie.

Ad.5.

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z działalnością Prezydium Rady między 
posiedzeniami. W maju przewodniczący Rady brał udział w dwóch spotkaniach w związku z 
obchodami Dni Patrona Serocka i Dni Samorządu Terytorialnego.
Przewodniczący Rady z przykrością stwierdził, że w korowodzie z okazji Wojciechowego
Świętowania wzięło udział tylko 6 członków tj. 50% rady, a więc jako Rada Seniorów nie 
zaprezentowaliśmy się zbyt dobrze.
Odbywały się też spotkania członków Rady w związku z przygotowaniem projektu do Urzędu 
Marszałkowskiego o wsparcie finansowe na organizację Białej Soboty-2022.
W spotkaniach uczestniczyła oprócz członków Prezydium kol. Mirosława Sujkowska.
Natomiast projekt pomógł zredagować, radny Rady Miejskiej w Serocku Krzysztof Bońkowski.

Ad.6.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt złożony przez UMiG Serock do Urzędu 
Marszałkowskiego o wsparcie finansowe w celu zorganizowania z inicjatywy naszej Rady 
"Białej Soboty 60+" został odrzucony przez wykazane w projekcie koszty usług medycznych.
Koleiny konkurs na składanie wniosków o wsparcie finansowe na pokrycie projektów
złożonych przez gminy z inicjatywy Rad Seniorów ma być ogłoszony w lipcu. Rada Seniorów, 
po wysłuchaniu opinii wszystkich członków, zrezygnowała ze składania wniosku w drugim 
terminie.
Rada postanowiła nie rezygnować z instrumentów finansowych Urzędu Marszałkowskiego
wspierających rady seniorów. Prezydium Rady będzie mobilizować serockie władze 
samorządowe do złożenia ewentualnego kolejnego projektu w przyszłym roku. Rada 
Seniorów postanowiła zorganizować „Białą sobotę 60+” we własnym zakresie, korzystając ze 
środków zaplanowanych projekcie budżetu Rady Seniorów na rok 2022 złożonym do budżetu 
gminy, a zaplanowanych przez Gminę na realizację projektu w pierwotnej wersji.

Rada zgodnie z podjętą inicjatywą zajmie się stroną organizacyjną.

Ad.7.

Kol. Elżbieta Dygasiewicz  zaproponowała by nawiązać kontakt ze stowarzyszeniem "Zaczyn",
czy nie włączyliby się do organizacji "Białej Soboty 60+". Stowarzyszenie to chętnie z nami 
współpracuje. Ostatnio przekazali nam laptop, bez którego trudno nam było funkcjonować.



Ad.8.

Przewodniczący Rady poinformował, że na kolejnym posiedzeniu Rady, musimy podjąć 
decyzję odnośnie udziału Rady w organizacji Gminnego Dnia Seniora. Poinformował także, że 
"Dzień Sportu dla Seniora" zostanie zorganizowany przez Serockie Inwestycje Samorządowe 
w dniu 6 września. W wydarzeniu oprócz serockich seniorów wezmą udział seniorzy z Marek, 
Nasielska i Legionowa.

Kol. Stefan Woźniak poinformował, że z inicjatywy Prezydenta RP, 3 czerwca ruszył projekt 
"Zdrowe Życie" poświęcony profilaktyce zdrowotnej, skierowany także do seniorów.
Należałoby się dowiedzieć, czy SPZOZ w Serocku bierze udział w realizacji tego projektu.

AD.9.

Porządek obrad został wyczerpany.
Przewodniczący Rady zamknął XVIII posiedzenie Rady Seniorów Serock.

Protokołował Przewodniczył 

Janina Osińska Piotr Kowalczyk


