
PROTQKO~ z XXV posiedzenia Rady Seniorow w dn. 1 lutego 2017 r. 

Obrady odbyiy sie w Klubie Aktywnoici Spoiecznej 
Poczqtek posiedzenia o godz. 11:30 
Obecnych 6 osob, wg zaiqczonej listy 
Porzqdek obrad: 
1. Omowienie zatoien Strategii - praktyczna realizacja 
2. Sprawy personalne 
3. Koperta ~ y c i a  - strategia postepowania 
4. Wolontariat 
6. 600-lecie nadania praw miejskich - strategia organizacji biegu Nordic Walking, oraz wtqczenie siq czynnie w inne 
imprezy organizowane na terenie miasta 
7. Srodowe dyiury cztonk6w Rady Miasta w siedzibie Klubu AS 
8, lnicjacja klub6w: brydiowego i fotograficznego 
9. Propozycje rozbudowania strony internetowej http://radaseniorowserock.pl 
10. Wolne wnioski 

1. 
Posiedzenie Rady Seniorow otworzyt przewodniczqcy Rady p. Zdzisiaw Hirsz, poinformowat 
ze dnia 30 stycznia 2017 r. Rada Miejska jednogtoinie przyjqia uchwatq nr 313/XXIX/2017 
projekt ,,Serockiego Programu Strategicznego na rzecz seniorow do 2020 roku", poniewaz 
temat ten wymaga znacznego czasu na omowienie, zostai przeniesiony na nowy termin i 
bedzie omawiany sukcesywnie na poszczegolnych posiedzeniach Rady. 

2. 
P. Stanistaw Wroniak ziozyia pismo o odwoianie jej z cztonka Rady Seniorow. 
Gtosowanie: 
Uchwaia zostaia przyjeta przy 4 gtosach za-, przeciw 0 giosow 1 gios wstrzymujqcym. 

Wniosek o przywrocenie do skiadu Rady p. Teresq Wierzbickq ( odwotanq z powodu ponad 
trzech nieobecnoici na posiedzeniach Rady). Wnioskujqc o ponowne powotanie przez 
Burmistrza. 

P. Elzbieta Dygasiewicz wniosia zastrzezenia: 
1. dotyczqce powoiania i odwoiania, prezentuje inny poglqd, mianowicie, ze Burmistrz 

zatwierdza uchwaiy w sprawach personalnych i my jako Rada Seniorow nie mozemy 
podjqC takiej uchwaiy. 

2. Zostai t e i  przywotany 5 8 Statutu Rady Seniorow o wyborze Prezydium Rady 
Seniorow w gtosowaniu tajnym zwykiq wiqkszoiciq giosow przy obecnoici co 
najmniej % skiadu Rady. Wobec powyiszego nie dokonano prawidiowo wyboru 
Zastqpcy Przewodniczqcego Rady i wybory trzeba powtorzyd. 

3. 
P. Stefan Woiniak omowii strategie postepowania i przygotowanie projektow w sprawie 
,,Koperta zycia". Przedstawit wstepne projekty dokumentow do koperty i plakaty 

4. 

Sprawa wolontariatu jest tematem trudnym, nalezatoby przeprowadzid specjalistyczne 
szkolenie. 



5. 
Podano propozycjq organizacji 600-lecia przez seniorow wspolnie organizacjami 
z pozarzqdowymi-temat do szczegotowego omowienia w kolejnych posiedzeniach. 

6. 
Ustalono co tygodniowe dyzury cztonkow RS w jrody od godz. 12.00 do 14.00 w Klubie 
Aktywnoici Spotecznej w Serocku. 

7. 
Zainicjowano powstanie Klubu brydzowego i klubu fotograficznego dla chetnych seniorow z 
miasta i gminy Serock. Poczqtkowo w kaidy piqtek od 16-tej do 20-tej w Klubie A.S. 

8. 
Stefan Woiniak zaproponowat, ie rozbuduje strone internetowq, prosi o sugestie i 
propozycje jak uatrakcyjnid naszq stronq http//radaseniorowserock.pl. 

9. 
E. Dygasiewicz wnosi aby kaide posiedzenie rozpoczynato siq odczytaniem protokotu z 
poprzedniego posiedzenia. 
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