
PROTOKÓŁ

z XXI posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 

w dniu 29 września 2022 roku

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

Początek posiedzenia o godz. 11,00 

Obecnych, 9 osób, wg załączonej listy.

Porządek obrad:

1.Powitanie członków Rady i zaproszonych gości.

2. Powołanie protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XX posiedzenia Rady.

5. Informacja z działalności Rady między posiedzeniami.

6. Informacja z realizacji projektu „Biała sobota 2022”

7.  Przygotowanie  propozycji  środków  finansowych  na  zadania  i  projekty  RS  na  rok  2023  do  budżetu  
     Gminy Serock (uchwała)

8. Sprawy różne i wnioski.

9.  Zamknięcie posiedzenia.

1.

Przywitanie członków Rady i zaproszonych gości.

Posiedzenie Rady Seniorów otworzył Kol. Piotr Kowalczyk – przewodniczący Rady Seniorów po czym przywitał
zebranych członków Rady i Gości w osobie Sławomira Jackowskiego -  Prezesa Serockiej Akademii Seniora.

Kol. Kowalczyk stwierdził także ważność obrad oraz zdolność Rady do podejmowania uchwał.

2.

Powołanie protokolanta

Na protokolanta wybrano Kol. Małgorzatę Bońkowską.

3.

Przyjęcie porządku obrad

Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad  został przyjęty jednogłośnie.

4.



Zatwierdzenie protokołu z XX posiedzenia Rady.

Obecni na posiedzeniu członkowie Rady oświadczyli, że zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia
Rady. Uwag do przedmiotowego protokołu nie zgłoszono. Zatem protokół z XX - tego posiedzenia Rady został
przyjęty jednogłośnie.

5.

Informacja o działalności Rady  między posiedzeniami.

Kol.  Piotr  Kowalczyk  poinformował  zebranych  o  działalności  prezydium  Rady  między  posiedzeniami
przekazując informacje o:

 reprezentowaniu Rady Seniorów przez jej prezydium podczas  obchodów 83 rocznicy wybuchu II wojny
światowej w dniu 01 września 2022r. ;

 udziale  członków  Rady  w   imprezie  zorganizowanej  w  dniu  06  września  2022r.  przez  Serockie
Inwestycje Samorządowe „Dzień sportu dla seniorów”.

 otrzymaniu zaproszenia od Mareckiej Akademii Seniora dla członków Rady na spotkanie, które ma się
odbyć w dniu 4.10.2022r. w Markach.

6.

Informacja z realizacji projektu „Biała sobota 2022”.

Kol.  Piotr Kowalczyk podzielił  się wrażeniami z  realizacji  projektu „Biała sobota 2022” przez poszczególne
podmioty (organizacje) i członków Rady.

Kol. Piotr Kowalczyk skierował szczególne podziękowania do Prezesa Serockiej Akademii Seniora Sławomira
Jackowskiego  za  bezinteresowne  zaangażowanie  się  członków  SAS  w  organizację  pikniku  „Biała  Sobota”
poprzez:

 cykl pokazów: ćwiczenia gimnastyczne w wykonaniu seniorów z Serockiej Akademii Seniora oraz
pokaz  z  profilaktyki  chorób  piersi  współorganizowany  przy  udziale  Legionowskiego  Klubu
Amazonek.

 zorganizowanie bufetów spożywczych z własnych środków – społecznie.

Kol.  Janina  Osińska  i  Kol.  Maria  Wal  nadmieniły  o  pozytywnym  odbiorze  osób  odwiedzających  
i  uczestniczących  w  imprezie,  zadowoleniu  seniorów  i  pozytywnym  wrażeniu  osób  które  skorzystały  
z bezpłatnych porad udostępnionych w ramach „Białej soboty 2022”

Kol.  Elżbieta  Dygasiewicz  podsumowując  stwierdziła,  że  nieocenioną  pomoc w organizacji  pikniku  udzielili
pracownicy i kierownictwo Centrum Kultury i Czytelnictwa, dzięki czemu impreza odbyła się bezkolizyjnie.

Dodała także, że podziękowania należą się kierownictwu i pracownikom Golden Med.-u  za zaangażowanie w
organizację bezpłatnych porad i  diagnostyki.  Z uzyskanych informacji  dużym zainteresowaniem cieszyły się
badania diagnostyczne takie jak np.:

1. badanie poziomu cukru, 
2. badanie wzroku,
3. badanie słuchu 
4. badanie EKG itp.

a w szczególności porady fizjoterapeutyczne. 



W dalszej  dyskusji  na  temat  zrealizowanego projektu  „Białej  soboty  22  ”  Prezes  SAS  Sławomir  Jackowski
poinformował,  że  członkowie  Serockiej  Akademii  Seniora  spontanicznie  zaangażowali  się  
w pieczenie ciast, chlebów i innych wyrobów z własnych prywatnych środków, celem pomocy logistycznej w
organizacji  bufetów  konsumpcyjnych  na  pikniku.  Zdeklarował  także  pomoc  
w zorganizowaniu podobnego projektu na wiosnę następnego roku.

Podsumowując tą część spotkania Kol. Piotr Kowalczyk wspomniał o  negatywnych incydentalnych zdarzeniach
zakłócania porządku na imprezie.  Zdaniem Przewodniczącego i  członków Rady  przy organizacji  tak licznej
imprezy nie da się tego typu zdarzeń uniknąć i w przyszłości  należy podjąć szersze działania  zabezpieczające.

7.

Przygotowanie  propozycji  środków  finansowych  na  zadania  i  projekty  RS  na  rok  2023  do  budżetu  
     Gminy Serock (uchwała)

Kol.  Elżbieta  Dygasiewicz  przedstawiła  propozycję  wydatków  na  kwotę  30.000  zł  na  zadania  związane  z
działalnością Rady Seniorów na rzecz środowiska seniorów na rok 2023. 

Kol.  Piotr  Kowalczyk  odczytał  projekt  uchwały  nr  12/XXI/2022  Rady  Seniorów  Miasta  i  Gminy  Serock  
z dnia 29 września 2022 r przyjęty przez członków Rady jednogłośnie.

Propozycje środków finansowych na zadania i projekty Rady Seniorów w roku 2023 do budżetu Gminy Serock
oraz uchwała nr 12/XXI/2022 Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock z dnia 29 września 2022 roku stanowią
załączniki nr 1 i 2 do protokołu z posiedzenia.

8.

Sprawy różne i wnioski.

1. Kol. Piotr Kowalczyk poinformował, ze z okazji Dnia Seniora władze gminy Serock poprzez Centrum Kultury i
Czytelnictwa  w  Serocku  organizują  w  dniu  22  października  2022r   o  godz.  17-tej  program  kabaretowy
Sławomira  Hollanda.  Zaproszenia  będą  dostępne  od  10.10.2022r.  w  sekretariacie  CKiCZ  
w Serocku. 

2.  Kol.  Piotr  Kowalczyk  poinformował,  że Rada  Seniorów  przy  Gminie  Serock  otrzymała  zaproszenie  od
Mareckiej  Akademii  Seniora  na  spotkanie  które  odbędzie  się  w  dniu  04.10.2022r  w  Markach.  Prośba  do
członków Rady o zdeklarowanie udziału w spotkaniu.

9.

Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad został wyczerpany. Kol. Piotr Kowalczyk dokonał zamknięcia XIX posiedzenia Rady Seniorów.

        Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Seniorów

Małgorzata Bońkowska                                                                                    Piotr Kowalczyk

 


