
Protokół nr 2 
z II sesji Rady Seniorów Miasta Płońska 

z dnia 17 lutego 2017 r. 
 

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk sala 119,  
Czas trwania posiedzenia: 10:00-11:50 
 
Planowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do udziału w opracowywaniu, 

wnioskowaniu lub realizowaniu wybranych rekomendowanych programów 
Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Rady Seniorów Miasta 
Płońska. 

4. Sprawy różne. 
5. 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 II sesji Rady Seniorów Miasta 
Płońska. Zaproponował, aby rozpocząć posiedzenie od punktu nr 3. 
 
Ad pkt 3) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Rady Seniorów 
Miasta Płońska. 
 Członkowie Rady zostali zapoznani przez Przewodniczącego Rady z propozycją 
zmian w Statucie. 
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Rada w głosowaniu – jednogłośnie – podjęła uchwałę nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian  
w statucie Rady Seniorów Miasta Płońska / 7 radnych wzięło udział w głosowaniu. 
 
Ad pkt 2) Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do udziału w opracowywaniu, 
wnioskowaniu lub realizowaniu wybranych rekomendowanych programów 
Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów. 
 Zgłoszono następujących członków Rady Seniorów do prac w zespole:  
Lucyna Bogucka, Elżbieta First, Janusz Rosiak. 
 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, wraz ze zgłoszonymi 
kandydaturami. 
 
Rada w głosowaniu – jednogłośnie – podjęła uchwałę nr 4 sprawie powołania zespołu do 
udziału w opracowywaniu, wnioskowaniu lub realizowaniu wybranych rekomendowanych 
programów Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów / 7 radnych wzięło udział  
w głosowaniu. 
 
Ad pkt 4) Sprawy różne. 
 Burmistrz Miasta przedstawił swoje doświadczenia w składaniu wniosków  
o dofinansowanie z zewnątrz oraz poinformował o obecnych jak i przyszłych planach co do 
wniosków o dofinansowanie. 



 Członkowie Rady dyskutowali o uruchomieniu w Płońsku karty seniora. 
 Przewodniczący Rady zaproponował, aby kolejna sesja odbyła się 21 marca 2017 r.  
o godz. 10:00. 
 
Ad pkt 5) Zamkni ęcie obrad sesji. 
 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady. 
 

      Przewodniczący 
      Rady Seniorów Miasta Płońska 

      /~/ 
      Janusz Rosiak 


