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Protokół nr 3 
z III sesji Rady Seniorów Miasta Płońska 

z dnia 10 lipca 2019 r. 
 

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk sala 119. 
Czas trwania posiedzenia: 10:00-11:15 
 
Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Wystąpienie zaproszonych gości. 
3. Zatwierdzenie protokołu z II sesji Rady Seniorów Miasta Płońska. 
4. Zgłaszanie przez radnych interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi. 
5. Sprawa Senioraliów (24 sierpnia 2019 r.). 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie obrad sesji. 

 
Udział w posiedzeniu wzięły osoby zgodnie z załączoną listą obecności, stanowiącą załącznik 
nr 1 do protokołu. 
 
Ad pkt 1. Otwarcie obrad sesji. 
 Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Płońska Janusz Rosiak (Przewodniczący RS)  
powitał osoby obecne na sali. Odczytał porządek sesji. Wobec braku uwag przekazał 
prowadzenie obrad Zastępcy Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Płońska Zbigniewowi 
Jaskłowskiemu (Zastępcy Przewodniczącego RS).  
  
Ad pkt 2. Wystąpienie zaproszonych gości. 

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Aneta Drążkiewicz uzasadniła nieobecność 
Burmistrza Miasta oraz jego zastępców, jak również Sekretarza Miasta podczas sesji. 
Poinformowała, że uczestniczy w obradach w ich zastępstwie. Wyraziła nadzieję na owocne 
obrady Rady Seniorów Miasta Płońska. 

Kierownik MOPS Maria Zembrzuska opowiedziała o realizacji Programu 
Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz funkcjonowaniu Klubu Seniora w Płońsku. 

Zastępca Przewodniczącego RS poinformował, że Prezes Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koła w Płońsku Wiesława 
Zalewska wyraziła swoje zadowolenie z działania Klubu Seniora w Płońsku. 

 
Ad pkt 3. Zatwierdzenie protokołu z II sesji Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 Zastępca Przewodniczącego RS poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu 
z II sesji Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 Radni, poprzez aklamację, zatwierdzili protokół z II sesji Rady Seniorów Miasta 
Płońska / 8 radnych wzięło udział w głosowaniu. 
 
Ad pkt 4. Zgłaszanie przez radnych interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi. 
 Radna Wanda Jakóbiak wyraziła swoje zaniepokojenie ograniczeniem dostępności 
zajęć w Klubie Seniora dla  niektórych osób (podała przykład dwóch pań). 
 Kierownik MOPS Maria Zembrzuska poinformowała, że jedynym ograniczeniem jest 
liczba osób przebywających w klubie jednocześnie – 30. Dodała, że obecność na 
spotkaniach/zajęciach jest dobrowolna i nie ma stałej listy członków klubu, który z kolei jest 
otwarty dla wszystkich. 

Radna Wanda Jakóbiak wspomniała o możliwości wspierania i odwiedzania starszych  
i ograniczonych ruchowo seniorów przez tych sprawniejszych. Dodała, że z tego typu 
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pomysłami spotkała się podczas udziału w zajęciach w Mazowieckiej Szkole Rad Seniorów  
w dniach 5-7 czerwca br. 

Kierownik MOPS Maria Zembrzuska opowiedziała o wolontariacie i działaniach 
aktywizujących w zakresie wspierania relacji – seniorzy seniorom. Podała przykłady ciągłego 
wzmacniania takich działań.     

Radna Wanda Jakóbiak poinformowała, że w niektórych urzędach są usytuowane 
skrzynki, gdzie seniorzy mogą wrzucać kartki ze swoimi propozycjami/rozwiązaniami 
istotnymi dla danego miasta, gminy, itd. Wspomniała o „białych sobotach” i „białych 
weekendach”, które są organizowane w niektórych miastach.  

Zastępca Przewodniczącego RS powiedział, że powyższe propozycje wiążą się  
z kosztami. 

Radna Wanda Jakóbiak zaproponowała, aby powyższe zadania zostały sfinansowane 
w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. 
 Kierownik Biura Rady Monika Kostulska-Maciak wyjaśniła, że budżet obywatelski  
w roku 2020 nie będzie realizowany. 
 
Ad pkt 5. Sprawa Senioraliów (24 sierpnia 2019 r.). 

Zastępca Przewodniczącego RS poprosił Przewodniczącego RS o zrelacjonowanie 
ustaleń co do tegorocznych Senioraliów.  

Przewodniczący RS poinformował, że termin Senioraliów został ustalony  
na 24 sierpnia br. Powiedział, że zespół i miejsce tego wydarzenia również zostały ustalone, 
jednak sprawa cateringu nie w zupełności. Dodał, że kwota 3 500,00 zł powinna wystarczyć. 
Poprosił członków Rady Seniorów (ze względu na swoją dłuższą nieobecność)  
o zorganizowanie, kierowanie i nadzorowanie wszelkich pozostałych spraw związanych  
z płońskimi Senioraliami. Wspomniał o swoich wyjazdach zagranicznych i poprosił 
Kierownika MOPS Marię Zembrzuską o umożliwienie współpracy (i ewentualnej wymiany) 
płońskich seniorów z zagranicznymi w zakresie wydarzeń organizowanych dla seniorów. 

Kierownik Biura Rady Monika Kostulska-Maciak powiedziała, że Miejskie Centrum 
Kultury w Płońsku zapewni grilla. 

Przewodniczący RS przypomniał, że zespół i sala zostały zarezerwowane. 
Radna Barbara Walter zaproponowała, aby na dania grillowe zostały przygotowane 

kartki, tak jak rok temu. 
Kierownik Biura Rady Monika Kostulska-Maciak zapytała o plakat promujący 

omawiane wydarzenie. 
Przewodniczący RS powiedział, że wszelkie kwestie dotyczące powyższego plakatu 

będą ustalane z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego w Płońsku.  
Radna Grażyna Peczyńska zaproponowała, aby ogłoszenia dotyczące Senioraliów były 

zamieszczane również w radio. Powiedziała, że każdy partner Programu Ogólnopolskiej 
Karty Seniora powinien umieścić na budynku swojej firmy logo, które to potwierdza. 

Radna Maria Dadan odniosła się do powyższej wypowiedzi, podkreślając że na 
większości budynków takie logo widnieje. 

Radna Grażyna Peczyńska poprosiła, aby logo potwierdzające udział danej firmy  
w Programie Ogólnopolskiej Karty Seniora było umieszczane na jej budynku. 

Zastępca Przewodniczącego RS Zbigniew Jaskłowski powiedział, że wykaz 
partnerów, którzy przystąpili do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora jest dostępny. 

Kierownik MOPS Maria Zembrzuska dodała, że omawiany wykaz jest udostępniany  
przy wydawaniu Karty Seniora. 

Radna Grażyna Peczyńska poprosiła o udostępnianie aktualnego wykazu osobom 
zainteresowanym. 

Zastępca Przewodniczącego RS, Kierownik MOPS Maria Zembrzuska oraz 
Przewodniczący RS potwierdzili, że wykaz partnerów, którzy przystąpili do Programu 
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Ogólnopolskiej Karty Seniora był i jest dostępny w Biurze Rady, natomiast logo programu 
widnieje na większości budynków/lokali.  

Przewodniczący RS przypomniał, że w przypadku aptek, zniżki (przy okazaniu Karty 
Seniora) dotyczą leków, które nie są wydawane na receptę. Poprosił chętnych członków Rady 
Seniorów o zgłaszanie się do udziału w pracach zespołu zajmującego się organizacją 
płońskich Senioraliów.     

Do udziału w pracach ww. zespołu zgłosili się Radni: Barbara Walter, Maria Dadan, 
Grażyna Peczyńska. 

Przewodniczący RS poprosił członków powyższego zespołu o kontakt z Miejskim 
Centrum Kultury w Płońsku oraz Biurem Promocji Urzędu Miejskiego w Płońsku  
w sprawach organizacyjnych dotyczących Płońskich Senioraliów. 

Zastępca Przewodniczącego RS oraz Radna Wanda Jakóbiak wyrazili chęć 
ewentualnej pomocy w tym przedsięwzięciu, natomiast pozostali członkowie Rady Seniorów 
Miasta Płońska poinformowali, że włączą się w przygotowania doraźnie, w miarę 
możliwości. 
 
Ad pkt 6. Sprawy różne. 
 Zastępca Przewodniczącego RS opowiedział o Krajowym Systemie Samorządowej 
Teleopieki Domowej, polegającym na wyposażeniu seniorów w opaskę z przyciskiem,  
po naciśnięciu którego zgłasza się dyspozytor numeru 112. Dodał, że dyspozytor uruchamia 
służby ratunkowe jeżeli z osobą, która użyła przycisku nie ma kontaktu. 
 Przewodniczący RS oraz Kierownik MOPS Maria Zembrzuska poinformowali  
o kosztach, usługach opiekuńczych oraz wadach i zaletach rozwiązań wynikających  
z zastosowania procedur Krajowego Systemu Samorządowej Teleopieki Domowej na terenie 
zarówno miasta Płońsk, jak i Solecznik czy Płocka. 
 Zastępca Przewodniczącego RS i Przewodniczący RS zapytali, kto wyraża chęć 
wzięcia udziału w VI Ogólnopolskich Senioraliach, które odbędą się 19 września br.  
w Krakowie. 
 Radni: Grażyna Peczyńska, Wanda Jakóbiak, Maria Tarasiuk-Wasilewska, Barbara 
Walter, Maria Dadan i Zbigniew Jaskłowski.  

Radna Wanda Jakóbiak opowiedziała o funkcjonowaniu Klubów Seniora w innych 
miastach. 

Zastępca Przewodniczącego RS zrelacjonował swój pobyt (wraz z Radną Wandą 
Jakóbiak) w Białobrzegach podczas zajęć w Mazowieckiej Szkole Rad Seniorów w dniach  
5-7 czerwca br. Wyraził swoje zadowolenie z szerokiej oferty skierowanej do członków Rady 
Seniorów Miasta Płońska (załącznik nr 2 do protokołu).  

Kierownik MOPS Maria Zembrzuska przypomniała o zajęciach gimnastycznych 
organizowanych dla seniorów. 

Radna Wanda Jakóbiak powiedziała, że murale, jakie można zauważyć już w wielu 
miastach pozytywnie wpływają na wygląd danego miasta. 

Radna Grażyna Peczyńska zapytała, czy Płońskie Senioralia mógłby zapoczątkować 
wykład okolicznościowy. 

Zastępca Przewodniczącego RS stwierdził, że lepszym rozwiązaniem byłby występ 
zespołu, gdyż nie wszyscy byliby zainteresowani takim wykładem. 

Kierownik MOPS Maria Zembrzuska poparła stanowisko Zastępcy Przewodniczącego 
RS. 

Członkowie Rady Seniorów Miasta Płońska ustalili termin spotkania roboczego  
w sprawie Płońskich Senioraliów – 12 lipca 2019 r., godz. 10:00. 
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 Ad pkt 7. Zamknięcie obrad sesji. 
 Zastępca Przewodniczącego RS w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął  
III sesję Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 
 
 
Protokołowała/sporządziła: 
Paulina Bodalska 
Pomoc administracyjna        
 

Przewodniczący     Przewodniczący 
 

Rady Seniorów Miasta Płońska    Rady Seniorów Miasta Płońska 
  /~/                           /~/ 
       Zbigniew Jaskłowski     Janusz Rosiak 


