
Protokół nr 3 
z III sesji Rady Seniorów Miasta Płońska 

z dnia 29 marca 2017 r. 
 

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk sala 119,  
Czas trwania posiedzenia: 11:00-13:00 
 
Planowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady Seniorów Miasta Płońska. 
4. Zgłaszanie propozycji do planu pracy Rady Seniorów Miasta Płońska. 
5. Sprawy różne. 
6. 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 III sesji Rady Seniorów Miasta 
Płońska. Odczytał porządek obrad. 
 
Ad pkt 2) Informacja o działalności w okresie międzysesyjnym. 
 Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik poinformował zebranych o jego działalności  
w okresie międzysesyjnym: 

1. sprawa wniosku o dofinansowanie domu pomocy środowiskowej i klubu seniora; 
2. inwestycje realizowane w Płońsku m.in. obszar wokół akwenu Rutki, ul. Grunwaldzka, 

ul. Młodzieżowa, ul. Padlewskiego (drogi i parkingi), dokończenie ulic na osiedlu 
Sadyba poprzez asfaltowanie, remont ul. Związku Walki Młodych na odcinku od  
ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej, budowa dróg osiedlowych; 

3. emisja obligacji, jako forma uzyskania środków na budowę dróg osiedlowych oraz na 
budowę bloku; 

4. polityka mieszkaniowa i problem z zadłużeniem lokatorów; 
5. wyniki Płońska w kategoriach ekologia oraz wzrost gospodarczy; 
6. niskie bezrobocie w Płońsku oraz brak wzrostu bezrobocia od 1990 r.; 
7. przyczyny braku realizacji inwestycji obwodnicy zachodniej. 

 
Radna Rady Miejskiej w Płońsku Maria Ziółkowska poruszyła temat tzw. „pudełka 

życia”, w którym przechowywane są wszystkie niezbędne dane na temat zdrowia osoby. 
Zaproponowała rozpoczęcie podobnej akcji w Płońsku. 

Burmistrz Miasta powiedział, że Płońsk chętnie włączyłby się w tę akcję. 
Następnie członkowie Rady zabrali głos w sprawach: działek przy ul. Wieczorków, 

dworca kolejowego, a także lokalu Bajka. 
 Przewodniczący Rady przekazał informacje o działalności prezydium Rady w okresie 
międzysesyjnym: 

1. informacja na temat sytuacji wniosku o dofinansowanie domu pomocy środowiskowej 
i klubu seniora (wyposażenie, różnice w projektach, etaty); 

2. uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  
w Warszawie 27 lutego 2017 r. (Przewodniczący Janusz Rosiak); 



3. uczestnictwo w Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego 30 marca 2017 r. 
(Przewodniczący Janusz Rosiak); 

4. uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Płońsk oraz Rady Miejskiej w Płońsku 30 marca 
2017 r. (Wiceprzewodnicząca Elżbieta First); 

5. sprawa pozyskania i wprowadzenia ogólnopolskiej karty seniora w Płońsku przy 
pomocy Stowarzyszenia MANKO; 

6. sprawa współpracy z Fundacją Zaczyn. 
 

Przewodniczący Rady Janusz Rosiak zaapelował, aby organizacje pozarządowe 
dokonały wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, co umożliwi im uczestnictwo np. przy 
składaniu wniosków o dofinansowanie. 

Prezes Stowarzyszenia Love to Be Active Jakub Nowak przedstawił działalność 
stowarzyszenia, przekazał kopię statutu swojej organizacji członkom Rady. Poinformował, że 
stowarzyszenie posiada osobowość prawną i chętnie podejmie współpracę z Radą Seniorów, 
jako partner. Obecnie stowarzyszenie posiada 10 członków, m.in. Pan Zbigniew Kaniak. 
 
Ad pkt 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Rady Seniorów Miasta 
Płońska. 
 Radny Zbigniew Kaniak zgłosił kandydaturę Radnej Barbary Walter na Sekretarza 
Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 Radna Barbara Walter wyraziła zgodę. 
 Przystąpiono do procedury wyboru Sekretarza Rady Seniorów Miasta Płońska. 
Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Elżbieta First (przewodnicząca komisji),  
Halina Szulczewska i Henryka Kwiatkowska (członkowie komisji). Po przeprowadzonym 
głosowaniu stwierdzono, że Radna Barbara Walter objęła funkcję Sekretarza Rady Seniorów 
Miasta Płońska zdobywając 9 głosów „za”. 
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, wraz z kandydaturą 
Radnej Barbary Walter. 
 
Rada w głosowaniu – jednogłośnie – podjęła uchwałę nr 5 w sprawie wyboru Sekretarza 
Rady Seniorów Miasta Płońska / 9 radnych wzięło udział w głosowaniu. 
 
Ad pkt 4) Zgłaszanie propozycji do planu pracy Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak poprosił zebranych o zgłaszanie propozycji do 
planu pracy Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 Zgłoszono następujące tematy do planu pracy Rady Seniorów Miasta Płońska:  

1. klub seniora; 
2. karta zdrowia oraz ogólnopolska karta seniora - wystąpienie do Burmistrza o patronat; 
3. pozyskiwanie usług;  
4. współpraca z Radą Miejską w Płońsku - zgłaszanie uwag do projektów uchwał Rady 

Miejskiej w Płońsku, w tym aktów prawa miejscowego i programów senioralnych, 
konsultacje; 

5. zgłaszanie wniosków do budżetu Miasta na 2018 rok; 
6. działania na rzecz rozwoju i opieki lekarskiej nad seniorami – 60+ darmowe 

szczepienia przeciwko grypie oraz żółtaczce; 
7. współpraca z organizacjami pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi  

w ramach tworzenia planów; 
8. wydzielenie lekarza obsługującego seniorów oraz dodatek dla lekarzy pierwszego 

stopnia. 
 



Ad pkt 5) Sprawy różne. 
 Przewodniczący Rady Janusz Rosiak poinformował zebranych o wpływie pisma 
Prezesa Stowarzyszenia MANKO z 22 marca 2017 r. Odczytał pismo. 
 Członkowie Rady odbyli dyskusję w sprawie pisma. 
 
Ad pkt 6) Zamknięcie obrad sesji. 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Janusz Rosiak 
zamknął obrady. 
 

      Przewodniczący 
      Rady Seniorów Miasta Płońska 

      /~/ 
      Janusz Rosiak 


