
PROTOKÓŁ

z XXII posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock 

w dniu 14 grudnia 2022 roku

Obrady odbyły się w Klubie Aktywności Społecznej ul. Kościuszki 8a w Serocku.

Początek posiedzenia o godz. 12:00 

Obecnych, 8 osób, wg załączonej listy.

Porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
2. Powołanie protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XXI posiedzenia Rady.
5. Informacja o działalności Rady między sesjami.
6. Działalność Rady w 2022r. prezentacja najważniejszych wydarzeń.
7. Dyskusja na temat głównych kierunków działań Rady w 2023r.
8. Sprawy różne i wnioski.
9. Życzenia świąteczne i noworoczne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.
 XXII posiedzenie Rady Seniorów otworzył przewodniczący Rady Piotr Kowalczyk.
Przywitał członków Rady i zaproszonych Gości.
W posiedzeniu Rady oprócz radnych uczestniczyli:
- Artur Borkowski, burmistrz Miasta i Gminy Serock,
- Marek Bąbolski, z-ca burmistrza,
- Mariusz Rosiński, przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku,
- Renata Mulik, dyrektorka CKiCz w Serocku,
- Anna Orłowska, kierowniczka OPS w Serocku,
- Magdalena Pudzianowska, pełnomocniczka burmistrza ds. Rady Seniora,
- Sławomir Jackowski, prezes SAS w Serocku.

Ad. 2. 
Przewodniczący Rady stwierdził ważność obrad oraz zdolność Rady do podejmowania
uchwał.
Na protokolanta została powołana Kol. Janina Osińska.

Ad. 3. 



Zaproponowany przez przewodniczącego Rady porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. 
Obecni na posiedzeniu radni oświadczyli, że zapoznali się z protokołem z XXI posiedzenia 
Rady. Nikt nie zgłosił uwag.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5. 
O działalności prezydium Rady między posiedzeniami poinformował przewodniczący 
Rady Piotr Kowalczyk.
4 października członkowie prezydium Rady uczestniczyli, na zaproszenie Mareckiej Rady 
Seniorów, w konferencji pn. Kierunek. Aktywność. 
11 listopada , z okazji Narodowego Święta Niepodległości, członkowie prezydium Rady 
uczestniczyli w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku oraz w apelu pamięci.
W wydarzeniach tych uczestniczyła także nasza kol. Mirosława Sujkowska, która za 
działalność społeczną na rzecz seniorów otrzymała Medal za Zasługi dla Miasta i Gminy 
Serock.
Kol. Mirosława Sujkowska przez dwie kadencje pełniła funkcję prezesa Serockiej Rady 
Seniorów.
15 listopada członkowie prezydium Rady uczestniczyli w szkoleniu zainicjowanym przez 
Fundację Zaczyn i Marecką Radę Seniorów na temat roli rad seniorów w zmianie wizerunku 
seniorów w społeczeństwie, ich aktywizacji i zaspokajaniu podstawowych potrzeb i 
oczekiwań. Szkolenie odbyło się w Serockim ratuszu.
28 listopada w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo odbył się IV Mazowiecki 
Konwent Rad Seniorów, którego celem była integracja mazowieckich rad seniorów, wymiana 
doświadczeń i prezentowanie dobrych praktyk. 
Na 314 gmin na Mazowszu, tylko w 73 zostały powołane rady seniorów.
W konwencie uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych i wojewódzkich zajmujących się
polityką senioralną, prezydent Legionowa, reprezentanci miejskich i gminnych rad seniorów, 
przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz innych organizacji 
pozarządowych działających na rzecz seniorów.
Naszą Radę reprezentowali: Piotr Kowalczyk, Elżbieta Dygasiewicz i Stefan Woźniak.
Na temat doświadczeń i działalności Naszej Rady zabrał głos kol. Piotr Kowalczyk.
Podczas spotkania padł wniosek o powołaniu powiatowych rad seniorów.

Ad. 6. 
Sprawozdanie z działalności Rady w 2022r. przedstawiła kol. Elżbieta Dygasiewicz.
W lutym z inicjatywy fundacji Zaczyn przeprowadzono 24-godzinne szkolenie dla seniorów 
z obsługi urządzeń cyfrowych. 
Za zorganizowanie szkoleń Rada otrzymała laptop.
W marcu zajmowano się opracowaniem regulaminu "Złotej Rączki".
W kwietniu poczyniono szereg działań w celu uzyskania pomocy finansowej z budżetu 
Mazowsza. Niestety gminny wniosek o uzyskanie pomocy finansowej na potrzeby 
działalności Rady został przez Urząd Marszałkowski odrzucony.
W lipcu i sierpniu opracowano harmonogram działań i dokonano podziału obowiązków dla 
radnych w związku z organizacją "Białej Soboty".
10 września przy CKiCz w Serocku odbyła się Biała Sobota-60+, w której aktywnie 
uczestniczyli oprócz radnych członkowie SAS dużą pomoc uzyskaliśmy od Centrum Kulrury i 
Czytelnictwa oraz od Centrum Medycznego Goldenmed.



 W związku z organizacją "Białej Soboty" było mnóstwo pracy, ale też satysfakcji. Frekwencja
seniorów korzystających z usług personelu medycznego przerosła nasze oczekiwania.
We wrześniu radni wspólnie z seniorami z Nasielska i Marek brali udział w Dniu Sportu 
Seniora zorganizowanym przez Serockie Inwestycje Samorządowe.

22 października odbył się Serocki Dzień Seniora, w którym także uczestniczyli 
przedstawiciele Naszej Rady.

Ad. 7. 
W 2023r. Serocka Rada Seniorów planuje:
- zorganizować "Białą Sobotę" w dn. 10 lub 17 czerwca,
- śledzić możliwość uzyskania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego dla potrzeb 
 aktywizacji działalności rad seniorów,
- zorganizować spotkanie rad seniorów z gmin wokół Zalewu Zegrzyńskiego w celu integracji 
i wymiany doświadczeń,
- zorganizować szkolenia cyfrowe z obsługi smartfona/laptopa,
-zmobilizować odpowiednie służby do wprowadzenie w życie "Złotej Rączki", 
- włączyć się do opracowania Gminnej Strategii Senioralnej na lata 2023-2027.

Ad. 8. 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock podziękował radnym za zaangażowanie w inicjowaniu 
działań na rzecz seniorów, integrowanie środowiska senioralnego oraz prace, które mają 
wpływ na poprawę jakości życia osób starszych na terenie Miasta i Gminy Serock, życząc 
jednocześnie wytrwałości i dalszych sukcesów.

Ad. 9. 
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku wszyscy 
uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia 
świąteczne i noworoczne.

Ad. 10. 
Porządek posiedzenia Rady został wyczerpany. Przewodniczący Rady zamknął XXII 
posiedzenie Rady Seniorów.

  Protokołowała                                                                               Przewodniczący Rady Seniorów

Janina Osińska                                                                         Piotr Kowalczyk


