
PROTOKÓŁ 

XXIV posiedzenia Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

w dniu 2 marca 2023 r. godz. 11:00

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 gości i członków Rady
2. Powołanie protokolanta
3. Przyjęcie porządku XXIV posiedzenia Rady
4. Zatwierdzenie protokołu  z XXIII posiedzenia Rady
5. Informacja nt. działalności między posiedzeniami Rady
6. Informacja o realizacji uchwał Rady w sprawie programu Urzędu Marszałkowskiego „Mazowsze dla 
seniorów 2023”
7. Przyjęcie harmonogramu działań i przydział zadań związanych z projektem „Biała sobota 2023”
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 oraz Panią Magdalenę Pudzianowską, pełnomocniczka burmistrza
ds. Rady Seniorów,

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 XXIII 
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 :

1. Zespół roboczy w osobach:
Kol. Piotr Kowalczyk;
Kol. Elżbieta Dygasiewicz;
Kol. Stefan Woźniak;
Kol. Mirosława Sujkowska 

odbył trzy spotkania, na których opracowano wniosek skierowany do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w sprawie pozyskania środków pomocowych do uczestnictwa w 
programie dot. strategii "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów" -  
"Mazowsze dla seniorów 2023".

2. Kol. Piotr Kowalczyk poprosił osoby uczestniczące w posiedzeniu o spostrzeżenia ze spotkania,
które odbyło się 28 lutego 2023r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ul. Pułtuskiej 35 w
Serocku. W spotkaniu zaprezentowano rekomendacje do projektu „Seroccy Seniorzy budują
Strategię”.

W dyskusji zwrócono uwagę, że spotkanie powyższe cieszyło się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców Serocka i gminy Serock. 
Kol. Piotr Kowalczyk pozytywnie ocenił fakt chęci uczestniczenia w szkoleniach seniorów powyżej 80 
roku życia.
Kol. Janina Osińska stwierdziła, że ankiety zostały zdiagnozowane bardzo skrupulatnie i rzetelnie 
przedstawiają sytuację seniorów Miasta i Gminy Serock.
Kol. Elżbieta Dygasiewicz wyraziła przekonanie, że każda próba statystyczna obarczona jest błędem 
dlatego też należy wynik wypośrodkować - ustalić średnią statystyczną. Zwróciła uwagę że dane 
wskazują pewne kierunki – np. wyższe dochody społeczności gminy Serock. Jej zdaniem wpływ na ten 
trend ma wyższe wykształcenie mieszkańców oraz migracja z dużych miast do miejscowości 
podmiejskich. Osoby te częściej wyrażają  także chęć uczestniczenia w życiu społeczności gminnej.
Podsumowując dyskusję kol. Piotr Kowalczyk dostrzega dużą rolę jaką spełniają Koła Gospodyń 
Wiejskich funkcjonujące na terenie gminy Serock.
Na 300 rozdanych ankiet w środowisku Miasta i Gminy Serock dane statystyczne  pozyskano z 200  
ankiet.

6.

Informacja o realizacji uchwał Rady w sprawie programu Urzędu Marszałkowskiego „ Mazowsze dla
seniorów 2023”

Zespół roboczy w osobach:
Kol. Piotr Kowalczyk;
Kol. Elżbieta Dygasiewicz;
Kol. Stefan Woźniak;
Kol. Mirosława Sujkowska 



opracował wniosek o dofinansowanie projektu, w ramach którego zaplanowano zorganizowanie 
konferencji dla seniorów podsumowującej działania Rady Seniorów, prezentację Strategii 2023-2027 
oraz Dni Seniora. Konferencję zaplanowano na październik 2023r. Projekt realizowany będzie poprzez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Planowane jest także złożenie drugiego wniosku o dofinansowanie projektu dot. zorganizowania w 
końcu sierpnia br. na stadionie miejskim w Serocku zawodów dla seniorów z Serocka, jak również 
drużyn z zaprzyjaźnionych środowisk senioralnych (Marki, Nasielsk, Legionowo) pt. „Olimpiada 
wiecznie młodych” Projekt realizowany byłby poprzez Serockie Inwestycje Samorządowe.

7.

Przyjęcie harmonogramu działań i przydział zadań związanych z projektem „Biała sobota 2023”

Kol. Piotr Kowalczyk rozpoczął dyskusję nad programem i zakresem działań związanych z projektem 
„Biała sobota 2023”.
W dyskusji zastanawiano się nad zakresem programu z dziedziny medycyny w tym profilaktyki  
senioralnej, rehabilitacji oraz rodzajami i tematyką stoisk wystawienniczych.
Przydzielono poszczególnym członkom Rady Seniorów zadania dot. pozyskania instytucjonalnej 
pomocy medycznej w zorganizowaniu „Białej soboty 2023r.” z powiatu legionowskiego i pułtuskiego.

8. 

Sprawy różne i wnioski

Podsumowanie działań członków Rady w zakresie wyznaczonych zadań nastąpi na kolejnym 
posiedzeniu w kwietniu br. 

9. 

Zamknięcie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIV posiedzenie Rady Seniorów. 

Protokołowała Przewodniczący Rady Seniorów

Małgorzata Bońkowska Piotr Kowalczyk


