
Protokół

z XX posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

w dniu 31 sierpnia 2022r.

Obrady odbyły się w Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ul. Pułtuskiej 35 w Serocku. 

Początek posiedzenia godz. 12:00.

Obecnych  osób 10 osób, nieobecna 1 osoba i 1 zaproszony gość  wg załączonej listy. 

Porządek obrad:

1. Powitanie członków Rady i zaproszonych gości

2. Powołanie protokolanta 

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Zatwierdzenie protokołu z XIX posiedzenia Rady

      5. Informacja o działalności między posiedzeniami Rady

6. Harmonogram działań. Przygotowania do realizacji projektu „Biała sobota 2022” 

7. Udział Rady Seniorów w imprezie sportowej dla seniorów. 

8. Sprawy różne i wnioski 

7. Zamknięcie posiedzenia 

1.

Powitanie członków Rady i gości

Otwarcia XX posiedzenia Rady Seniorów dokonała Wiceprzewodnicząca Elżbieta Dygasiewicz, która
przywitał członków Rady i prowadziła zebranie Rady. 

Na podstawie  listy  obecności  Przewodnicząca zebrania  stwierdziła  ważność obrad oraz zdolność
Rady do podejmowania uchwał. 

2.

Powołanie protokolanta

Na protokolanta  wybrano  kol. Mirosławę Sujkowską.

3.

Przyjęcie porządku obrad

Zaproponowany przez przewodniczącą Rady porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.



4.

Zatwierdzenie protokołu z XIX posiedzenia Rady

Obecni  na  posiedzeniu  członkowie  Rady  oświadczyli,  że  zapoznali  się  z  protokółem  z  XIX
posiedzenia Rady. Nikt nie zgłosił uwag - protokół został przyjęty jednogłośnie. 

5.

 Informacja o działalności między posiedzeniami Rady

Kol.  Elżbieta  Dygasiewicz  poinformowała  zebranych  o  działalności  prezydium  Rady  między
posiedzeniami przekazując następujące informacje:

1. Odbyły się 3 spotkania zespołu roboczego dotyczące organizacji „Białej soboty”.

2. Wszystkie zaproszone do udziału w „Białej sobocie” podmioty i osoby potwierdziły swój udział w
tym wydarzeniu. 

3.  Zespoły  robocze  Rady  Seniorów  zajmowały  dopracowaniem  szczegółów  organizacyjnych  i
technicznych pikniku. 

4.  Plakat  i  notatka  zwiastująca  wydarzenie  ukazała  się  w  sierpniowym  numerze  Informatora
Gminnego. Na posiedzeniu Rady Seniorów zaprezentowane zostały wydrukowane banery, plakaty i
ulotki. Plakaty będą przekazane sołtysom na najbliższej sesji Rady Miejskiej.  

5. Prezydium Rady Seniorów przekazało apel do członków Rady o udział w „Święcie Darów Ziemi” w
Woli Kiełpińskiej w dniu 3 września i zaangażowanie w promowaniu  „Białej soboty” - informowanie i
rozdawanie ulotek w stoisku gminy oraz na placu. 

Przedstawiciel prezydium Rady kol. Stefan Woźniak uczestniczył w spotkaniu w  sprawie dnia sportu
seniora, organizowanym przez SIS w dniu 6 września 2022r. 

6.

Harmonogram działań. Przygotowania do realizacji projektu „Biała sobota 2022”

Przewodnicząca zebrania zaapelowała do członków Rady Seniorów o wcześniejszą obecność w dniu
10 września 2022 r. oraz pomoc przy rozstawieniu namiotów. Zaplanowano, że na terenie parkingu
przy  CKiCz  w  Serocku  zlokalizowane  będzie  miasteczko  namiotowe  z  13  stanowiskami.  Do
dowiezienia i  rozłożenia namiotów zobowiązał się p. Adam Pawlak przy pomocy kolegów z Rady
Seniorów. 

Harmonogram przewiduje m.in: 

-  godz. 12 otwarcie pikniku „Biała sobota” 

-  godz  12:45  -  13:30  cykl  pokazów:  ćwiczenia  gimnastyczne  dla  osób  starszych  w  wykonaniu
seniorów z Serockiej Akademii Seniora, pokaz udzielania pierwszej pomocy przeprowadzony przez
Straż Pożarną oraz profilaktyka chorób piersi zaprezentowana prze Legionowski Klub Amazonek   

- godz.  14:45 - 15:30 powtórzenie  cyklu w powyższym układzie

- godz.16 zakończenie wydarzenia i podziękowanie uczestnikom 



Członkowie  Rady  będą  pomagać  przy  rozwiązywaniu  wszelkich  bieżących  problemów
organizacyjnych oraz służyć niezbędnymi informacjami uczestnikom pikniku. 

7.

Udział Rady Seniorów w imprezie sportowej dla seniorów.

W dniu 6 września odbędzie się „Dzień sportu dla seniorów” organizowany przez Serockie Inwestycje
Samorządowe, w który oprócz serockich seniorów wezmą udział seniorzy z Nasielska, z Legionowa
oraz z Marek. 

Prezydium Rady Seniora zaapelowało do członków Rady o udział w tym wydarzeniu. Przekazana
została prośba o wystąpienie w koszulkach Rady by godnie reprezentować serocką społeczność oraz
zająć się zaproszonymi gośćmi. .  

8.

Sprawy różne i wnioski 

Kol. Piotr Kowalczyk przypomniał o obchodzonej w dniu 1 września 83 rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej. Na uroczystości składania kwiatów przed tablicą pomięci nie powinno zabraknąć członków
Rady Seniorów. 

9.

Zamknięcie posiedzenia

Porządek obrad został wyczerpany. Przewodnicząca zamknęła XX posiedzenie RS Miasta i Gminy 
Serock. 

Protokołowała Przewodniczyła   

Mirosława Sujkowska Elżbieta Dygasiewicz 


