
PROTOKOL z XXVll posiedzenia Rady Seniorow w dn. 1 marca 2017 r. 

Obrady odbyty sic w Klubie Aktywnoici Spotecznej 
Poczqtek posiedzenia o godz. 16:30 
Obecnych 8 osob, wg zatqczonej listy 
Porzqdek obrad: 
1. Przywitanie i przyjecie porzqdku obrad 
2. Sprawy osobowe - wybor zastepcy przewodniczqcego Rady Seniorow 
3. Przyjecie nw. Zadan do realizacji z serockiego Programu Strategicznego na rzecz Seniorow: 

a - 5.1 Ip. 1 Uruchomienie programu ,,Koperta iycia" 
b - 5.1 Ip. 3 Zorganizowanie dwuzmianowej rehabilitacji 
c -5 .1  Ip. 5 Zorganizowanie biegu Nordic Walking z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi 

4. Wolne wnioski 

XXVll posiedzenie Rady Seniorow otworzyt przewodniczqcy Rady Seniorow p. Zdzistaw Hirsz, 
poinformowat ie w posiedzeniu bierze udziat 8 cztonkow Rady i przedstawit porzqdek 
posiedzenia. Nie byto uwag do treici porzqdku posiedzenia. 

2. 
Sprawy osobowe. 
Przystqpiono do wyboru zastqpcy przewodniczqcego Rady Seniorow. 
Pani Elibieta Dygasiewicz zaznaczyta ze nie bqdzie kandydowai i wkrotce w ogole zrezygnuje 
z cztonkostwa w Radzie Seniorow. 

Zgtoszono nastepujqce kandydatury: 
1. Pani Teresa Dqbrowska - nie wyrazita zgody na kandydowanie 
2. Pani Elibieta Korec-Paczuska - nie wyrazita zgody na kandydowanie 
3. Pani Maria Wal - wyrazita zgode na kandydowanie 
4. Pani Bozenna Zalewska - nie wyrazita zgody na kandydowanie 

Wybrano komisje skrutacyjnq: pp. Teresq Dqbrowskq i Matgorzate Kuiniewicz-Czerko 
Sporzqdzono karty do gtosowania w iloSci 8 sztuk z nazwiskiem pani Marii Wal. PrzekreSlenie 
nazwiska oznaczato sprzeciw, bez skreilenia oznaczato za. 
Gtosow oddano 8 (cab sktad Rady Seniorow) 
Wyb6r Zastepcy Przewodniczqcego zostat przyjety przy 7 gtosach za-, przeciw - 1 gtos. 
W zatqczeniu karty do gtosowania. 

3a. 
5.1 Ip. 1 Uruchomienie programu ,, Koperta zycia" 
P. Stefan Woiniak przedstawit wydruki projektu ktore wszyscy cztonkowie Rady otrzymali 
pocztp elektronicznq do zapoznania i ewentualne uwagi. 
P. Teresa Dqbrowska zapytata kto poniesie koszty wykonania i bedzie odpowiedzialny 
P. S. Woiniak wyjainit i e  zaproponowany projekt musi zatwierdzit Burmistrz a v~ykonanie 
powierzy swoim pracownikom, my jako Rada Seniorow mozemy pomoc w rozpropagowaniu 
projektu. 
P. M. Kuiniewicz-Czerko zaproponowata spotkanie w/w sprawie z Burmistrzem, SP ZOZ, OPS 
i p.Karpinskim 
P. S. Woiniak odczytat przygotowany wniosek do Burmistrza, po drobnym poprawieniu 
koncowki wniosku przez p. M. Kuiniewicz-Czerko. 
Uchwata zostata przyjqta przy 7 gtosach za-, przeciw 0 gtosow. 



3b. 
5.1 Ip. 3 Zorganizowanie dwuzmianowej rehabilitacji 
P. Z. Hirsz wyjaSnit ze dwuzmianowa rehabilitacja zostanie uruchomiona w niedtugim czasie, 
juz sp zapisy, bedzie informacja w lnformatorze Gminnym i na stronie www.serock.pl 

3c. 
5.1 Ip. 5 Zorganizowanie biegu Nordic Walking z okazji 600-lecia nadania praw miejskich 
Serockowi 
P. 2. Hirsz wyjainit jest propozycja OsiR aby bieg Nordic Walking odbyt sie 7 maja wraz z 
Biegiem Wojciechowym. Szczegoly zostanq omowione z OSiR-em 

4. 
Wolne wnioski. 

a) na wniosek p. M. Kuiniewicz-Czerko posiedzenia Rady Seniorow bedq odbywai sie w 
Ratuszu w drugq irode miesiqca o godz. 10:OO 

b) S. Woiniak przybliiyt i omowit kalendarz uroczystych obchodow 600-lecia nadania 
praw miejskich Serockowi 

c) Do 8 maja trzeba zgtosid CKiC swoje uczestnictwo w korowodzie. Ustalono ze na 
nastepnym posiedzeniu omowimy nasze uczestnictwo i ustalenie stroju w 
korowodzie. 

d) Pisma p. E.Dygasiewicz zostanq omowione na nastqpnym posiedzeniu. 
e) P. M. Kuiniewicz-Czerko prosi aby zwrocid sic na pijmie o informowanie Rade 

Seniorow o imprezach gminnych. 

f) Ustalono, ze na posiedzeniach Rady Seniorow mogq uczestniczyC tylko czlonkowie 
Rady Seniorow a goJcie tylko jezeli zostanq zaproszeni 

5. 
Przewodniczqcy Rady Seniorow podziekowat za udziaj w posiedzeniu i zamknpt XXVll obrady 
Rady Seniorow Miasta i Gminy Serock. 

Sekretarz Y d y  Seniorow 

Zd %/  1st w irsz 


