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Protokół nr 4 
z IV sesji Rady Seniorów Miasta Płońska 

z dnia 10 maja 2017 r. 
 

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk sala 117. 
Czas trwania posiedzenia: 12:00-13:15 
 
Planowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Zgłoszenie wniosków do protokołu obrad. 
3. Wystąpienie zaproszonych gości. 
4. Sprawa Fundacji MANKO – Ogólnopolska Karta Seniora. 
5. Zatwierdzenie planu pracy Rady Seniorów Miasta Płońska. 
6. Informacje międzysesyjne. 
7. Sprawy różne, wolne wnioski i odpowiedzi. 
8. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Udział w posiedzeniu wzięły osoby zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik 
do protokołu. 
 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na 
nagrywanie sesji. 
  
Rada w głosowaniu, „za” – 4 głosy, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymało się” – nie było, 
zdecydowała, aby sesje Rady Seniorów Miasta Płońska zostały nagrywane (Przewodniczący 
Rady skorzystał z uprawnienia do głosu decydującego „za” w przypadku równej liczby 
głosów). 
 
Ad pkt 1) Otwarcie obrad sesji. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak otworzył obrady IV sesji Rady Seniorów Miasta 
Płońska. Powitał zebranych oraz odczytał porządek obrad. Poinformował, że Radny  
Ryszard Piotrowski będzie nieobecny na posiedzeniu. Jego nieobecność została zgłoszona 
wcześniej i została usprawiedliwiona. 
 
Ad pkt 5) Zatwierdzenie planu pracy Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak w związku z brakiem uwag poddał pod 
głosowanie plan pracy Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 
Rada w głosowaniu – jednogłośnie – przyjęła plan pracy Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 
Ad pkt 2) Zgłoszenie wniosków do protokołu obrad. 
 Członkowie Rady nie zgłosili wniosków do protokołu obrad. 
 
Ad pkt 3) Wystąpienie zaproszonych gości. 
 Kierownik Biura Rady Monika Kostulska-Maciak poinformowała, że 2 maja  
w Urzędzie Miejskim w Płońsku zaczął funkcjonować nowy regulamin organizacyjny. 
Przypomniała, że w statucie Rady Seniorów jest zapis, że Burmistrz Miasta wskaże komórkę 
organizacyjną odpowiadającą za obsługę organizacyjno-techniczną. W związku z tym Biuro 
Rady zostało wskazane przez Burmistrza Miasta do obsługi Rady Seniorów, a bezpośrednio, 
w pierwszej kolejności Inspektor ds. obsługi Biura Rady Michał Żółtowski. Zaprosiła 
członków Rady Seniorów do współpracy z wszystkimi pracownikami Biura Rady  
w przypadku wystąpienia problemów lub potrzeb. 
 Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik powitał zebranych i podziękował za zaproszenie. 
Oznajmił, że wyznaczył Biuro Rady i konkretnie z imienia i nazwiska Michała Żółtowskiego. 
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Nastąpiło to na wniosek Przewodniczącego Rady Seniorów. Dodał, że Michał Żółtowski jest 
pracownikiem Biura Rady i podlega służbowo Pani Monice Kostulskiej-Maciak. W związku  
z tym wszystkie kwestie formalne przechodzą przez tę komórkę organizacyjną. Dodał, że 
instytucją, z którą Rada Seniorów najwięcej będzie współpracować to Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Płońsku, a także Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego  
w Płońsku. 
 
 W dalszej kolejności Burmistrza Miasta Andrzej Pietrasik poinformował o: 

1. rozmieszczeniu w parkach na terenie Płońska 25 koszy na odpady pozostawiane po 
psach; 

2. podpisaniu umowy na budowę ulicy Związku Walki Młodych 9 maja 2017 r.; 
3. podpisaniu umowy na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Henryka Sienkiewicza  

i Żołnierzy Wyklętych; 
4. planowanej budowie ul. Warszawskiej od „zielonego rynku” do ulicy Żołnierzy 

Wyklętych; 
5. planowanej budowie ul. Płockiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do granic Płońska 

przy trasie nr 10; 
6. planowanej budowie ścieżek rowerowych w Płońsku; 
7. wykorzystaniu emisji obligacji z przeznaczeniem na inwestycję utwardzenia dróg 

lokalnych; 
8. rozstrzygnięciu konkursu Lech Starter, do którego przystąpiła Fundacja Pracy 

Narodów. Płońsk w rankingu zajął IV miejsce i wygrał EKObus. 
9. wydarzeniach organizowanych przez samorząd Miasta Płońska, które w najbliższym 

czasie odbędą się w Płońsku. 
 

Inspektor ds. kontaktów z mediami Filip Przedpełski przybliżył zebranym zasady  
i przebieg konkursu Lech Starter. 

Kierownik Referatu ds. Promocji, Konsultacji i Inicjatyw Społecznych  
Izabela Zabłocka przekazała informację w jakich miejscach mieszkańcy Płońska mogą 
dowiedzieć się o organizowanych imprezach miejskich. 

Przewodniczący Rady Janusz Rosiak poinformował o rozmowie z Prezesem Fundacji 
Pracy Narodów Sebastianem Szczepaniakiem, podczas której poruszony został temat 
wykorzystywania pojazdu EKObus przez seniorów. Ten środek transportu byłby przydatny 
dla seniorów, którym trudność sprawia pójście do lekarza czy na zakupy. 

Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej, Regionalnej i Pozyskiwania Środków 
Finansowych Andrzej Bogucki poinformował, że wniosek o dofinansowanie budowy klubu 
seniora nie przeszedł oceny formalnej. Nie wpłynęło jeszcze pismo ze wskazaniem braków 
formalnych. 

Przewodniczący Rady Janusz Rosiak zabrał głos w sprawie braku sfinalizowania 
współpracy z Fundacją Zaczyn informując, że program szkoleniowy oferowany przez 
Fundację nie będzie realizowany w Płońsku. Dodał, że wpływ na to miało powołanie Rady 
Seniorów dość późno tj. 30 stycznia 2017 r. 

Inspektor ds. obsługi Biura Rady Michał Żółtowski poinformował, że spotkanie 
organizacyjne z Fundacją Zaczyn zaplanowane zostało na 26 kwietnia 2017 roku. Krótko 
przed spotkaniem zostało ono odwołane z uwagi na inne zobowiązania Prezesa Fundacji  
w tym terminie. Zaproponowano kolejny termin 10 maja 2017 r., lecz przedstawiciel Fundacji 
poinformował, że rozpoczął się już program przez nich realizowany i jest za późno, aby Rada 
Seniorów Miasta Płońska do niego przystąpiła. Poproszono, aby Fundacja utrzymała kontakt 
z Radą Seniorów w przyszłości np. w formie szkoleń indywidualnych. 
 
Ad pkt 4) Sprawa Fundacji MANKO – Ogólnopolska Karta Seniora. 

Przewodniczący Rady Janusz Rosiak omówił ideę funkcjonowania Ogólnopolskiej 
Karty Seniora, sposób pozyskania Karty oraz obszar obowiązywania. 



3 
 

Ponownie zaapelował, aby organizacje pozarządowe dokonały wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego, przez co uzyskają osobowość prawną umożliwiającą uczestnictwo  
np. przy składaniu wniosków o dofinansowanie. 

Przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Miejskim Centrum Kultury  
w Płońsku/asystent europosła Julii Pitery Teresa Przyborowska poprosiła o szczegółowe 
informacje dotyczące Karty. 

Przewodniczący Rady Janusz Rosiak przekazał, że więcej informacji znajduje się  
w publikacji Stowarzyszenia MANKO „Głos Seniora”, który został rozdany na dzisiejszym 
posiedzeniu. 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku Maria Zembrzuska 
poinformowała, że dystrybucję Kart będzie prowadził MOPS w Płońsku. Zaznaczyła, że 
obecnie jest to na etapie uzgodnień. Porozumienie Gminy Miasto Płońsk ze Stowarzyszeniem 
MANKO nie zostało jeszcze podpisane. 

Mieszkaniec terenu spoza Płońska zabrała głos w sprawie odbioru Kart wydawanych  
w Płońsku przez osoby spoza Płońska. 

Przewodniczący Rady Janusz Rosiak odpowiedział, że Karty będą wydawane seniorom 
z terenu Płońska, lecz ich obowiązywanie obejmuje zasięg Płońska jak i całej Polski. 
Poinformował, że jest możliwość uzyskania Karty bezpośrednio od Stowarzyszenia MANKO. 
Wystarczy wysłać do nich formularz, który jest dostępny w publikacji „Głos Seniora” wraz  
z znaczkiem pocztowym i kopertą zwrotną. Stowarzyszenie nieodpłatne odeśle Kartę do 
wnioskodawcy. 

Pani Teresa Przyborowska zapytała, czy Rada Seniorów Miasta Płońska posiada adres 
mailowy. 

Inspektor ds. obsługi Biura Rady Michał Żółtowski odpowiedział, że korespondencję 
do Rady Seniorów Miasta Płońska można przesyłać na adres mailowy 
radaseniorow@plonsk.pl bądź biurorady@plonsk.pl. 
 
Ad pkt 6) Informacje międzysesyjne. 

Przewodniczący Rady Janusz Rosiak poinformował, że w lipcu w Płońsku odbędzie się 
festyn dla seniorów finansowany przez Stowarzyszenie MANKO.  

Następnie oznajmił, na jego prywatny adres mailowy wpłynęło zaproszenie ze Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie na spotkanie z profesorem Leszkiem Balcerowiczem –  
15 maja 2017 r. sala główna SGH o godz. 17:10. Zaproszenie to nie wpłynęło na skrzynkę 
Rady Seniorów. Poinformował o spotkaniu prosząc o przekazanie tej informacji dalej, 
zwłaszcza do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 
Ad pkt 7) Sprawy różne, wolne wnioski i odpowiedzi. 
 Nikt z zebranych nie zgłosił chęci zabrania głosu. 
 
Ad pkt 8) Zamknięcie obrad sesji. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak odczytał cytat z gazety parafialnej wydawanej 
przez Parafię pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku: „Szufladkujemy ludzi. 
Jesteśmy my lepsi i oni gorsi. Przyzwyczajamy się do ogólnie panujących opinii i ocen. To 
dlatego macocha jest zawsze zła i nikczemna, a teściowa złośliwa i wścibska. Warto 
pomyśleć o swoich uprzedzeniach i zweryfikować siebie. Czy to, że kogoś nie lubię ma 
istotną przyczynę, jest uzasadnione, a może go nie lubię z zasady. Tak po prostu. Nie, bo nie.” 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Janusz Rosiak 
zamknął obrady IV sesji Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 

      Przewodniczący 
      Rady Seniorów Miasta Płońska 

      /~/ 
      Janusz Rosiak 


