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Protokół nr 2 
z II sesji Rady Seniorów Miasta Płońska 

z dnia 16 stycznia 2019 r. 
 

Miejsce posiedzenia: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk sala 117. 
Czas trwania posiedzenia: 11:00-13:05 
 
Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad sesji. 
2. Wystąpienie zaproszonych gości. 
3. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Seniorów Miasta Płońska. 
4. Zgłaszanie przez radnych interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi. 
5. Informacja dotycząca terminu otwarcia oraz działalności Klubu Seniora w Płońsku  

w ramach programu „Senior+”. 
6. Propozycja poprawek do Statutu Rady Seniorów Miasta Płońska. 
7. Opinie seniorów na temat podwyżki diet radnych Rady Miejskiej w Płońsku. 
8. Regulamin Ogólnopolskiej Karty Seniora i pozyskiwanie nowych przedsiębiorców. 
9. Sprawy różne. 
10. 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 (RS) Janusz Rosiak otworzył obrady II sesji Rady. 
Stwierdził kworum. Powitał obecnych oraz zaproszonych gości.  
 Poprosił obecnych o powstanie w celu uczczenia pamięci śp. Pawła Adamowicza 
(Prezydenta Gdańska). 
 Radni oraz obecni na sali minutą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta. 
 Przewodniczący Rady Seniorów (RS) przedstawił obecnym porządek obrad.  
 Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 
 Przewodniczący Rady Seniorów, w związku z nieobecnością podczas I sesji Rady 
Seniorów Miasta Płońska Radnej Haliny Szulczewskiej, poprosił o złożenie przez nią 
ślubowania. Odczytał treść roty: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. 
 Radna Halina Szulczewska złożyła ślubowanie wypowiadając słowa: „ślubuję, tak mi 
dopomóż Bóg”.  
  
Ad pkt 2. Wystąpienie zaproszonych gości. 
 Z-ca Burmistrza Teresa Kozera powitała obecnych na posiedzeniu Rady Seniorów 
Miasta Płońska. Wyraziła nadzieje na owocne obrady Rady Seniorów Miasta Płońska. 
  
Ad pkt 3. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 Przewodniczący RS poddał po głosowanie wniosek o odczytanie treści protokołu  
z obrad I sesji Rady Seniorów. 
 Przewodniczący RS poddał pod głosowanie wniosek o odczytanie protokołu z I sesji 
Rady Seniorów. 
 Rada, w głosowaniu – jednogłośnie – odrzuciła wniosek o odczytanie protokołu 
z I sesji RS / 8 radnych wzięło udział w głosowaniu. 
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 Radni, poprzez aklamację, zatwierdzili protokół z I sesji Rady Seniorów Miasta 
Płońska. 
 
Ad pkt 4. Zgłaszanie przez radnych interpelacji, wniosków i zapytań oraz odpowiedzi. 
 Radni nie zgłosili interpelacji, wniosków i zapytań. 
 
Ad pkt 5. Informacja dotycząca terminu otwarcia oraz działalności Klubu Seniora  
w Płońsku w ramach programu „Senior+”. 
 Przewodniczący RS poinformował, że Klub Seniora bezpośrednio podlega pod 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku (MOPS). Poprosił Panią Kierownik MOPS  
o omówienie funkcjonowania Klubu. 
 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku Maria Zembrzuska 
omówiła genezę zainicjowania nowego zadania dla MOPS w postaci: prowadzenia Klubu 
Seniora w Płońsku. Omówiła sposób finasowania oraz planowany sposób funkcjonowania 
Klubu. Poinformowała, że Klub będzie finansowany ze środków zaplanowanych w budżecie 
MOPSu oraz, że mają nadzieję na pozyskanie środków na ten cel w ramach projektu 
złożonego do Wojewody. Powiedziała, że przy tworzeniu tego miejsca zasięgała opinii 
przedstawicieli Rady Seniorów Miasta Płońska. Wyjaśniła, że pomieszczenia przeznaczone 
na Klub zostały wyremontowane, wybudowano podjazd dla osób poruszających się na 
wózkach. Zapowiedziała, że początkowo zaplanowano, aby spotkania odbywały się  
w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 11:00 do 18:00. Dodała, że po uruchomieniu 
Klubu będą otwarci na wszelkie sugestie i uwagi co do działalności Klubu. Poinformowała, że 
Klub ma aktywizować seniorów z terenu naszej gminy. Uczestnictwo w Klubie odbywać się 
będzie bez zapisów. Ponadto na tę chwilę nie planują żadnej odpłatności za korzystanie  
z pomieszczeń oraz wyposażenia Klubu. Dodała, że w związku z zapytaniami osób, które 
mają problem z poruszaniem się, planują zorganizowanie usługi wychodzącej naprzeciw ich 
potrzebom.  Wyjaśniła także, że w Klubie będzie zatrudniony pracownik MOPS, który będzie 
łącznikiem między seniorami i kierownictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Powiedziała, że od lutego planowane jest zatrudnienie również terapeuty – rehabilitanta, który 
będzie przeprowadzał podstawowe ćwiczenia. W dalszej kolejności będą organizowane także 
wyjścia do kina, wycieczki, do teatru (ewentualnie za drobną dopłatą). Zaprosiła na otwarcie 
Klubu Senior+ 22 stycznia 2019 r. na godzinę 11:00 (była siedziba Galerii P przy  
ul. Płockiej). 
 Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani XXXXXXXXXXXX oraz 
XXXXXXXXXX zaproponowały, aby korzystanie z Klubu wiązało się z jakąś symboliczną 
chociaż opłatą, co będzie wzbudzało większe poszanowanie mienia, z którego seniorzy będą 
korzystać. 
 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Zembrzuska przedstawiła 
wyposażenie Klubu (aneks kuchenny: z lodówką, zmywarką, kuchnią elektryczną, 
naczyniami, ponadto książki, gry planszowe, stoły, krzesła składane, szafy, nowe duże toalety 
przystosowane do osób niepełnosprawnych). Poprosiła o doposażanie jego pomieszczeń np. 
poprzez przynoszenie np. kwiatów w celu ocieplenia wnętrze Klubu. Dodała, że Klub jest 
przewidziany na 30 osób przebywających jednocześnie. Wyjaśniła, że listę obecności jako 
taką będą musieli zrobić w celu rozliczenia się z pozyskanych środków.  
 Przewodniczący RS poinformował, że Klub jest tak wyposażony, że będzie możliwość 
organizacji ćwiczeń (karimaty, składane krzesła). 
 
Ad pkt 6. Propozycja poprawek do Statutu Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 Przewodniczący RS poinformował, że włączył przedmiotowy punkt do porządku 
obrad II sesji Rady, w związku z dyskusją, jaka odbyła się w sprawie Statutu Rady Seniorów 
podczas I sesji Rady. Zgłosił nw. poprawki: 
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1) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Rady Seniorów trwa 5 lat,  
z zastrzeżeniem ust.4.” 

2) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Protokoły posiedzęń, listy obecności i inne 
dokumenty Rady przechowywane są w Biurze Rady Urzędu Miejskiego  
w Płońsku.” 

Radna Maria Tarasiuk-Wasilewska zgłosiła uwagi: 
1) W § 7 jako ust. 3 proponuje wprowadzić zapisy dotyczące złożenia ślubowania przez 

Radnych Rady Seniorów na I posiedzeniu Rady. Dotychczasowy ust. 3 stanie się  
ust. 4. 

 
 Kierownik Biura Rady Monika Kostulska-Maciak poinformowała, że nie ma regulacji 
na temat ewentualnego składania ślubowania przez Radnych Rady Seniorów. Zapytała, czy 
jeśli chodzi o zapisy w tej kwestii, mają one być analogiczne do regulacji przewidzianych dla 
rad gmin. 
 Przewodniczący RS potwierdził, że takie właśnie zapisy trzeba by uwzględnić  
w Statucie Rady Seniorów. 
 Radna Maria Tarasiuk-Wasilewska zapytała, czy analogicznie do propozycji zmiany  
w § 11 nie należałoby zmienić także zapisu § 15, że obsługę organizacyjno-techniczną Rady 
Seniorów Miasta Płońska zapewnia Biuro Rady. 
 Kierownik Biura Rady Monika Kostulska-Maciak poinformowała, że to, iż Biuro 
Rady współpracuje z Radą Seniorów wynika z zapisów regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Płońsku, natomiast odpowiedzialnym za zapewnienie obsługi jest Urząd 
Miejski w Płońsku. 
 Radna Maria Tarasiuk-Wasilewska zgłosiła jeszcze, aby w § 5 ust. 6 zapis „60. rok 
życia” zmienić na „60 rok życia”. 
 Mieszkanka Płońska (słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku) zapytała, czy są 
regulacje w Statucie umożliwiające odwołanie Rady w trakcie trwania kadencji.  
 Przewodniczący RS wskazał i odczytał § 6 ust. 2 Statutu.  
 Mieszkanka Płońska (słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku) zgłosiła wniosek, 
który poparły pozostałe obecne słuchaczki UTW, aby Radni wybierani byli po 2, 3 osoby,  
z każdego ugrupowania, z każdego podmiotu działającego na rzecz osób starszych, aby 
umożliwić reprezentację różnym środowiskom, w celu wyeliminowania sytuacji, gdy 
członkami Rady Seniorów będą członkowie jednego podmiotu. 
 Radna Wanda Jakóbiak zaproponowała, aby to było na przykład procentowo od ilości 
członków. Dodała, że osoby w wieku 60+ są mniej mobilne jeśli chodzi o docieranie do 
informacji. 
 Radna Rady Miejskiej Kadencji 2014-2018 XXXXXXXXXXXX powiedziała, że 
aktualnie funkcjonujące w Płońsku różne podmioty zrzeszające seniorów nie współpracują ze 
sobą. Wyraziła nadzieję na rozwinięcie współpracy środowisk senioralnych.  
 Przewodniczący RS stwierdził, że powstający Klub Seniora umożliwi nawiązanie 
współpracy między środowiskami. Poprosił przedstawicieli UTW o złożenie propozycji 
zapisów w tym zakresie na piśmie. 
 Przewodniczący RS poddał pod głosowanie wniosek o zmiany w Statucie. 
 
Rada, w głosowaniu – jednogłośnie – zdecydowała o konieczności wprowadzenia zmian  
w Statucie Rady Seniorów Miasta Płońska / 8 radnych wzięło udział w głosowaniu. 
 
Ad pkt 7. Opinie seniorów na temat podwyżki diet radnych Rady Miejskiej w Płońsku. 
 Przewodniczący RS powitał, przybyłego w trakcie posiedzenia,  
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Płońsku Antoniego Rączkowskiego. 
Poinformował, że włączył omawiany punkt do porządku obrad, ponieważ bardzo wielu 
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mieszkańców Płońska jest zbulwersowanych tą sytuacją. Dodał, że jest rencistą i wysokość 
jego renty nie przekracza 900,00 zł netto. Przedstawił obowiązujące stawki diet Radnych 
Rady Miejskiej w Płońsku: 
 

 Przewodniczący RM           - 1952,71 zł  
/97% maksymalnej diety przysługującej 
radnemu (2013,10 zł) 
 

 Wiceprzewodniczący RM         - 1 711,14 zł  
/85% maksymalnej diety przysługującej 
radnemu (2013,10 zł) 
 
 

 Przewodniczący Komisji RM        - 1 610,48 zł  
/80% maksymalnej diety przysługującej 
radnemu (2013,10 zł) 
 
 

 Wiceprzewodniczący Komisji RM       - 1 409,17zł  
/70% maksymalnej diety przysługującej 
radnemu (2013,10 zł) 
 
 

 Radny nie pełniący funkcji  
w organach       - 1 288,38 zł  
/64% maksymalnej diety przysługującej 
radnemu (2013,10 zł) 

 
 Inna mieszkanka Płońska (słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku) stwierdziła, że 
Radni Rady Miejskiej w Płońsku przyznali sobie najwyższą procentowo podwyżkę  
w stosunku do wszystkich innych grup zawodowych, które o swoje podwyżki walczyli 
głodowym strajkiem. Stwierdziła, że takie działanie jej zdaniem jest nieetyczne. 
 Z-ca Burmistrza Teresa Kozera poinformowała, że diety przysługujące ustawowo 
Radnym mają za zadanie zrekompensować radnym koszty, które ponoszą w związku  
z pełnieniem funkcji radnego. Radny, który uczestniczy w posiedzeniach sesji czy komisji jest 
zwalniany przez pracodawcę z pełnienia obowiązków służbowych – wówczas powinien mieć 
odliczoną kwotę od poborów za czas nieobecności w pracy, co ma zrekompensować dieta. 
Podała przykład, że w Mławie radni wszyscy mają maksymalną wysokość diety 
przysługującej radnemu. 
 Przewodniczący RS przedstawił także stawki diet Radnych Rady Miejskiej  
w Płońsku obowiązujące do 20 grudnia 2018 r.: 

 Przewodniczący RM / 65 %          - 1 308,52 zł  
maksymalnej diety przysługującej 
radnemu (2013,10 zł) 
 

 Wiceprzewodniczący RM / 55 %         - 1 107,21 zł  
maksymalnej diety przysługującej 
radnemu (2013,10 zł) 
 

 Przewodniczący Komisji RM / 45 %      - 905,90 zł  
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maksymalnej diety przysługującej 
radnemu (2013,10 zł) 
 

 Wiceprzewodniczący Komisji RM /          - 805,24 zł   
40 % maksymalnej diety przysługującej 
radnemu (2013,10 zł) 
 

 Radny nie pełniący funkcji w organach     - 704,59 zł  
RM / 35 % maksymalnej diety  
przysługującej  radnemu (2013,10 zł) 

  
 Radna Rady Miejskiej Kadencji 2014-2018 XXXXXXXXXX poinformowała, że 
poprzednia Rada na początku kadencji obniżyła stawki diet przysługujące radnemu. Dodała, 
że z tych diet radni opłacają wszystkie koszty związane z działalnością np. zakup wieńców, 
świec itp. 
 Obecny mieszkaniec Płońska zapytał, kto wyszedł z taką propozycją, aby na początku 
roku i kadencji wprowadzić tak duże podwyżki. 
 Przewodniczący RS skierował powyższe pytanie do obecnego Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Płońsku. 
 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku Antoni Rączkowski odpowiedział, że 
problem ten pojawił się w planie posiedzenia Rady. Stwierdził, że nie wie kto dokładnie 
wyszedł z taką propozycją. Dodał, że w okresie od 19 listopada do 20 grudnia 2018 roku był 
11 razy w Urzędzie Miejskim w Płońsku na posiedzeniach komisji i sesjach. 
 Obecni odbyli dyskusję na temat środków na usługę instruktora Nording Walking  
w ramach tzw. pożytku publicznego przez stowarzyszenie zwykłe. 
 Radna Rady Miejskiej Kadencji 2014-2018 XXXXXXXXXX (słuchaczka UTW) 
poinformowała, że Uniwersytet Trzeciego Wieku nie może ubiegać się o środki z tzw. 
pożytku publicznego ponieważ działa przy Miejskim Centrum Kultury. 
 Przewodniczący RS poinformował, że jedna Radna Rady Miejskiej w Płońsku 
przeznacza połowę diety na wsparcie osób potrzebujących ufundowała dwa obiady dla dzieci, 
których rodzice nie korzystają z funduszy MOPS oraz zadeklarowała refundowanie kosztów 
za leki jednej osobie starszej (wskazanej przez Polski Związek Emerytów Rencistów  
i Inwalidów, oddział w Płońsku).  
 Mieszkanka Płońska (słuchaczka UTW) poprosiła o przekazanie podziękowań radnej 
za jej postawę godną promowania. 
 Z-ca Burmistrza Teresa Kozera poinformowała, że kilkunastoosobowa grupa radnych 
Rady Miejskiej włącza się we wsparcie potrzebującym np. choremu nauczycielowi, młodej 
płońszczanki, dla której w ostatnim czasie organizowane jest liczne wsparcie.  
 Przewodniczący RS poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Płońsku 
Antoniego Rączkowskiego o mówienie o takich postawach na sesji Rady Miejskiej  
w Płońsku. Poinformował, że Rada Seniorów Miasta Płońska pracuje społecznie, nie pobiera  
żadnych pieniędzy. Wszystkie wyjazdy finansowane są z prywatnych środków Radnych Rady 
Seniorów. 
 
 Ad pkt 8. Regulamin Ogólnopolskiej Karty Seniora i pozyskiwanie nowych 
przedsiębiorców. 
 Przewodniczący RS poinformował, że w poprzedniej kadencji udało się pozyskać  
18 przedsiębiorców  z terenu miasta Płońska, z czego dwóch wycofało się. Dodał, że Karty 
wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Poinformował, że do tej pory wydano ich około 
500 sztuk. Poprosił o pozyskiwanie nowych przedsiębiorców do Ogólnopolskiej Karty 
Seniora. 
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Ad pkt 9. Sprawy różne. 
 Przewodniczący RS przedstawił obecnym sprawozdanie z prac Rady Seniorów, które 
ma zamiar złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płońsku Henryka 
Zienkiewicza. Zaproponował, aby je odczytać. 
 Zastępca Przewodniczącego RS Zbigniew Jaskłowski zgłosił wniosek formalny, aby 
nie odczytywać sprawozdania, ponieważ jest ono dostępne dla osób zainteresowanych  
w Biurze Rady.  
 Przewodniczący RS poddał pod głosowanie ww. wniosek. 
 
Rada, w głosowaniu – jednogłośnie – przyjęła wniosek Zastępcy Przewodniczącego RS / 8 
radnych wzięło udział w głosowaniu. 
 
 Przewodniczący RS poinformował, że jest możliwość skorzystania z bezpłatnych 
kursów językowych (angielski, niemiecki) oraz komputerowego (szczegóły na stronie Urzędu 
Miejskiego w Płońsku oraz w Wydziale Polityki Społecznej, pokój 203). 
 Z-ca Burmistrza Teresa Kozera uzupełniła, że kursy będą trwały od lutego bieżącego 
roku i będą trwały do lipca 2020 roku. Zachęciła do uczestnictwa  
w ww. kursach. 
 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że Klub Seniora 
jest także wyposażony w cztery komputery. 
 Obecni omówili protest zgłaszany przez członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, dotyczący zmiany regulaminu przyznawania 
statuetek „Płońskich Wież” w trakcie trwania konkursu (odczytał pismo przedstawicieli UTW  
z dnia 10 stycznia 2019 r. oraz odpowiedź w przedmiotowej sprawie z 16 stycznia 2019 r.). 
Zgodnie z odpowiedzią wszystkie kandydatury zgłoszone przed zmianą regulaminu tj. do dnia  
28 grudnia 2018 r. (w tym kandydatura Pani Elżbiety Wiśniewskiej w dziedzinie kultury) 
będzie rozpatrywana przez Kapitułę Płońskich Wież. 
 Z-ca Burmistrza Teresa Kozera poinformowała, że w związku z nieprzewidzianymi 
sytuacjami regulamin będzie musiał być jeszcze zmieniany. Dodała, że Kapituła stara się 
wybierać laureatów, którzy zasługują na to wyróżnienie i nie budzą żadnych społecznych 
kontrowersji. 
 Obecni poruszyli także w dyskusji kwestie termomodernizacji Miejskiego Centrum 
Sportu i Rekreacji, remontu/budowy dróg na terenie miasta Płońska oraz rewitalizacji terenu 
wokół akwenu Rutki. 
 Z-ca Burmistrza Teresa Kozera przekazała Radnym Rady Seniorów Miasta Płońska 
zdjęcia wykonane podczas I sesji Rady. 
 Przewodniczący RS poinformował, że jest pomysł na ukwiecenie miasta bez 
angażowania środków finansowych. 
 Obecni rozmawiali także na temat stworzenia w Płońsku miejsca, w którym 
mieszkańcy będą mogli  wypożyczać leżaki i spędzać czas wśród zieleni. 
 
 Ad pkt 10. Zamknięcie obrad sesji. 
 Przewodniczący RS Janusz Rosiak w związku z wyczerpaniem porządku obrad 
zamknął II sesję Rady Seniorów Miasta Płońska. 
 
Protokołował/sporządził: 
Kierownik Biura Rady 
Monika Kostulska-Maciak      Przewodniczący 

       Rady Seniorów Miasta Płońska 
       /~/ 

       Janusz Rosiak 


