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Protokół nr 5 
z V sesji Rady Seniorów Miasta Płońska 

z dnia 20 lipca 2017 r. 
 

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk sala 117. 
Czas trwania posiedzenia: 12:00-14:30 
 
Planowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Wystąpienie zaproszonych gości. 
3. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Seniorów Miasta Płońska. 
4. Informacje międzysesyjne. 
5. Zgłaszanie przez radnych interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi. 
6. Udzielenie informacji przez osobę odpowiedzialną z Urzędu Miejskiego w Płońsku za 

sytuację zdrowotną mieszkańców miasta i o wydatkach na ten cel z budżetu miasta. 
7. Informacja dotycząca możliwości zabezpieczenia w budżecie Miasta środków na 

sfinansowanie bezpłatnych szczepień przeciw grypie i żółtaczce dla seniorów 60+  
z terenu Miasta Płońska. 

8. Informacje na temat Dziennego Domu Seniora. 
9. Sprawozdanie Radnego Zbigniewa Kaniaka ze spotkania szkoleniowego  

w Konstancinie-Zdroju w dniu 7 lipca 2017 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zapraszania przez radnych Rady Seniorów Miasta Płońska 

punktów usługowych, handlowych i innych świadczących usługi dla posiadaczy 
Ogólnopolskiej Karty Seniora. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji Senioraliów i przydziale czynności dla 
członków Rady Seniorów Miasta Płońska. 

12. Wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Udział w posiedzeniu wzięły osoby zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik 
do protokołu. 
 
Ad pkt 1) Otwarcie obrad sesji. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak otworzył obrady V sesji Rady Seniorów Miasta 
Płońska. Powitał zebranych oraz odczytał porządek obrad. 
 
Ad pkt 6) Udzielenie informacji przez osobę odpowiedzialną z Urzędu Miejskiego  
w Płońsku za sytuację zdrowotną mieszkańców miasta i o wydatkach na ten cel  
z budżetu miasta. 
 Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik przypomniał, że kwestie odpowiedzialne za 
zdrowie mieszkańców pozostają w gestii powiatów, województw oraz państwa. Omówił 
działania Miasta mające na celu poprawę jakości zdrowia mieszkańców Miasta. 
 
Ad pkt 7) Informacja dotycząca możliwości zabezpieczenia w budżecie Miasta środków 
na sfinansowanie bezpłatnych szczepień przeciw grypie i żółtaczce dla seniorów 60+  
z terenu Miasta Płońska. 
 Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik poinformował, że samorządy przeważnie włączają 
się w szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy dla dziewczynek oraz w szczepienia 
przeciwko grypie.  
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Dodał, że propagował akcję szczepienia w Urzędzie, jednak większość pracowników nie 
chciała zaszczepić się. Powiedział, że nie zna skali potrzeb i ile osób zaszczepi się, lecz jest 
wniosek, więc należy rozmawiać na ten temat.  

Przytoczył, że był wniosek na duże pieniądze tj. kilkaset tysięcy złotych na 
szczepienia dla dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy. Wiadomym jest, że przy 
wyrażeniu zgody na dofinansowanie należałoby objąć cały jeden rocznik. Miasta nie było stać 
na ten wydatek. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak podał informację dotyczącą dofinansowania 
szczepień przeciwko grypie i żółtaczce dla seniorów, które finansowało Miasto: 

 Bydgoszcz: 4 przychodnie przystąpiły do programu; zaszczepiono 7 500 osób; kwota 
dofinansowania 250 000,00 zł; 

 Warszawa: 175 przychodni przystąpiło do programu; brak pozostałych danych; 
 Wrocław: 4 przychodnie przystąpiło do programu; 5 000 osób zaszczepionych; kwota 

dofinansowania 175 000,00 zł; 
 Płock: 20 przychodni przystąpiło do programu; brak pozostałych danych. 

Dodał, że we większości miast jako seniorów rozumie się grupę wiekową 65+, zaś we 
Wrocławiu 60+. 

Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik wskazał, że są to miasta na prawach powiatu, czyli 
kompetencje powiatu przypisane do miasta. 
 
Ad pkt 8) Informacje na temat Dziennego Domu Seniora. 

Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik oznajmił, że Miasto nie pozyskało środków na 
Dzienny Dom Seniora. Wniosek o te środki będzie składany w przyszłym roku. Poruszył 
temat zaadaptowania budynku po Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie wymaga to dużych 
nakładów finansowych, trzeba będzie tylko zapłacić za koszty funkcjonowania, czyli 
ogrzewanie, energia elektryczna, woda. Lokal trzeba też odmalować i kupić sprzęt. Ponadto 
prawdopodobnie należy odgrzybić pomieszczenie po archiwum. Budynek ten mógłby 
funkcjonować jesienią, ponieważ latem jest mniejsze zapotrzebowanie na miejsce spotkań. 
 Poinformował, że Urząd nie otrzymał odpowiedzi na temat wniosku o dofinansowanie 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 
 
Ad pkt 2) Wystąpienie zaproszonych gości. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak poruszył temat organizacji Senioraliów oraz 
formy promocji tego wydarzenia. 
 Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik zaproponował, aby zamiast plakatów była strona 
informująca w miejskiej gazecie, na stronie Płońska oraz w mediach społecznościowych. 
Będzie zaproszenie dla osób, które chcą włączyć się w organizację Senioraliów. Poprosił, aby 
Przewodniczący Rady skontaktował się z Referatem Promocji Urzędu. 
 Radna Lucyna Bogucka zaproponowała, aby w miejscach publicznych np. powiesić 
ogłoszenia. 
 Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik wyjaśnił, że nie jest to impreza komercyjna, tylko 
impreza skierowana do określonej grupy mieszkańców. Do tej grupy najlepiej dotrą sami 
seniorzy, zaś wszyscy pozostali zostaną poinformowani za pomocą gazety. Podał pomysł, że 
proboszczowie w swoich ogłoszeniach mogą odczytać informację lub zamieścić w gazetce. 
 Następnie Burmistrz omówił najaktualniejsze wydarzenia z życia Miasta:  

 podpisanie emisji obligacji na kwotę 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę 
dróg; 

 zaległości w opłatach w zasobach komunalnych należących do Miasta; 
 budowa ul. Związku Walki Młodych; 
 przetarg na zagospodarowanie terenu Rutki; 
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 przekazanie gruntu pod drogę serwisową do trasy nr 7; 
 negocjacje z Bankiem Gospodarki Krajowej dotyczące budowy bloku na wynajem 

przy ul. Padlewskiego; 
 dofinansowania dla Miasta na remont szkół; 
 wykorzystanie środków unijnych oraz rynek wykonawcy; 
 przyjęcie dzieci z Litwy i Ukrainy w Płońsku; 
 rozdysponowanie środków z pożytku publicznego; 
 organizacja Dni Płońska. 

 
Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej i Regionalnej oraz Pozyskiwania 

Środków Finansowych Anna Piekarczyk omówiła wnioski o pozyskanie środków na budowę 
ścieżek rowerowych oraz remont części wspólnych budynków komunalnych – kamienic 
objętych w miejskim programie rewitalizacji. 
 Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Grażyna Pietrzak przedstawiła swoją osobę. 
 Radna Maria Ziółkowska zapytała o EKOBUS. Na jakim etapie jest ta sprawa. 
 Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik odpowiedział, że sprawa stanęła. Dowie się co 
dzieje się w tej sprawie. 
 
Ad pkt 3) Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 Sekretarz Miasta Barbara Walter odczytała protokół z IV sesji Rady Seniorów Miasta 
Płońska. 
 Nikt z zebranych nie zgłosił uwag do protokołu. Rada zatwierdziła protokół. 
 
Ad pkt 4) Informacje międzysesyjne. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak poinformował o działaniach w okresie 
międzysesyjnym: 

 projekt Lokalnej Grupy Działania o dofinansowanie; 
 warsztaty organizowane przez Radę Seniorów Zielonka; 
 kwestia zapraszania przez stowarzyszenia i instytucje (zaproszenie do kina; 

zaproszenie na pierwsze posiedzenie Rady Seniorów i Rady Pożytku Publicznego  
w Przasnyszu; kurs komputerowy); 

 posiedzenie Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów; 
 funkcjonowanie domów seniora w innych miastach; 
 podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Płońsk a Stowarzyszeniem 

MANKO. 
 

Ad pkt 9) Sprawozdanie Radnego Zbigniewa Kaniaka ze spotkania szkoleniowego  
w Konstancinie-Zdroju w dniu 7 lipca 2017 r. 
 Radny Zbigniew Kaniak przedłożył sprawozdanie ze spotkania szkoleniowego  
w Konstancinie-Zdroju, które odbyło się 7 lipca 2017 r. Szkolenie dziennikarsko-
marketingowe było prowadzone przez Prezesa Stowarzyszenia MANKO  
Łukasza Salwarowskiego. 
 
Ad pkt 5) Zgłaszanie przez radnych interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi. 
 Zastępca Przewodniczącego Elżbieta First zawnioskowała, aby wyznaczać gremialnie 
osoby do uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak powiedział, że gdy przychodzi informacja do 
Biura Rady to często jest prośba o udzielenie odpowiedzi dziś lub jutro. Wtedy nie ma 
możliwości, aby zwołać Radę Seniorów.  
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Dlatego też Pan Michał Żółtowski w rozmowie telefonicznej konsultuje z członkami Rady 
czy mogą wziąć udział oraz w miarę możliwości przesyła informacje mailowe. To nie jest tak, 
że Przewodniczący Rady sam kogoś wybiera. Gdy jest czas, to jest przekazywana informacja 
i członkowie Rady podejmują decyzję. 
 Inspektor ds. obsługi Biura Rady Michał Żółtowski wskazał, że często jest odwrotna 
sytuacja. Teraz jest okres wakacyjny i przy informowaniu członków Rady jest jedna osoba 
chętna do wzięcia udziału na dziewięć. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Radna Halina Szulczewska będzie nieobecna 
na posiedzeniu. Jej nieobecność została zgłoszona wcześniej i została usprawiedliwiona. 

W dalszej kolejności członkowie Rady omówili organizację Senioraliów. 
Przewodniczący Rady Janusz Rosiak rozdał zebranym formularz zgłoszenia do 

programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Zaproponował, aby członkowie Rady włączyli się  
w pozyskiwanie partnerów. Jeżeli każdy z radnych seniorów pozyskał dwa punkty w mieście, 
to byłby znakomity początek. Podał przykłady zniżek oferowanych przez usługodawców  
z innych miast. Omówił obchody Senioraliów, w tym części uroczystej oraz części 
rozrywkowej. 

Ponownie poinformował, że 17 lipca br. Podpisane zostało porozumienie pomiędzy 
Gminą Miasto Płońsk a Stowarzyszeniem MANKO w sprawie wdrożenia Ogólnopolskiej 
Karty Seniora w mieście. Miasto zabezpieczyło środki na zakup 500 sztuk kart. Przekazał 
członkom Rady do wglądu egzemplarz porozumienia. 

Członkowie Rady dyskutowali w sprawie m.in. wyboru zespołu, który będzie 
zapewniał oprawę muzyczną w trakcie Senioraliów; rodzaju poczęstunku oraz przekazywania 
Ogólnopolskiej Karty Seniora podczas imprezy. 

 
Ad pkt 10) Podjęcie uchwały w sprawie zapraszania przez radnych Rady Seniorów 
Miasta Płońska punktów usługowych, handlowych i innych świadczących usługi dla 
posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada w głosowaniu – jednogłośnie – podjęła uchwałę nr 7 w sprawie zapraszania przez 
radnych Rady Seniorów Miasta Płońska punktów usługowych, handlowych i innych 
świadczących usługi dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora / 8 radnych wzięło udział 
w głosowaniu. 
 
Ad pkt 11) Podjęcie uchwały w sprawie organizacji Senioraliów i przydziale 
czynności dla członków Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak zaproponował następujący podział obowiązków: 
1) Elżbieta First - opieka nad gośćmi; 
2) Janusz Rosiak - opieka nad gośćmi; 
3) Barbara Danilewicz - sprzedaż płyt; 
4) Henryka Kwiatkowska - sprzedaż płyt; 
5) Lucyna Bogucka - zabezpieczenie i nadzór nad żywnością; 
6) Zbigniew Kaniak - zabezpieczenie i nadzór nad żywnością. 
 
 Członkowie Rady wyrazili zgodę na powyższy podział czynności. 
 Sekretarz Rady Seniorów Barbara Walter zgłosiła chęć pomocy przy zabezpieczeniu  
i prowadzeniu nadzoru nad żywnością. 

Przewodniczący Rady Janusz Rosiak poddał pod głosowanie projekt uchwały, wraz  
z przyjętym podziałem czynności. 
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Rada w głosowaniu – jednogłośnie – podjęła uchwałę nr 8 w sprawie organizacji Senioraliów 
i przydziale czynności dla członków Rady Seniorów Miasta Płońska / 8 radnych wzięło udział 
w głosowaniu. 
 
Ad pkt 12) Wolne wnioski. 
 Członkowie Rady nie zgłosili uwag. 
 
Ad pkt 13) Zamknięcie obrad sesji. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak w związku z wyczerpaniem porządku obrad 
zamknął V sesję Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 

      Przewodniczący 
      Rady Seniorów Miasta Płońska 

       
      Janusz Rosiak 


