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PROTOKÓŁ  

 

z dnia 31 maja 2017 r. 
 

  

W dniu  31 maja 2017 roku, o godz. 13:00 w budynku w Miejskiego Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Raciążu odbyło się VII posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w 

Raciążu. 

Lista obecności uczestników VII posiedzenia stanowi  załącznik  do protokołu.  

 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Miejskiej Rady Seniorów według załączonej listy 

obecności, co stanowi quorum i Rada może podejmować prawomocne decyzje.  

 

Ad – 1 

Otwarcie VII posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu. 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Seniorów witając członków Rady                        

i zaproszonych gości. Przedstawiała także porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przedstawienie możliwości otrzymania dofinansowania na zadania z zakresu 

działalności Polityki Senioralnej. 

5. Dyskusja na temat przeprowadzonego rozeznania trasy ścieżki spacerowo 

rekreacyjnej. 

6. Przedstawienie informacji na temat działań w kierunku utworzenia „siłowni pod 

chmurką” na terenie naszego miasta. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie posiedzenia MRS. 

 

Ad – 2 

Członkowie rady jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia. 

Ad – 3 

Członkowie rady jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 
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Ad – 4 

Następnie głos oddano zaproszonemu Przemysławowi Wiśniewskiemu – Prezesowi Fundacji 

Zaczyn, który przedstawił możliwości otrzymania dofinansowania na zadania z zakresu 

działalności Polityki Senioralnej. Poinformował, że w tym momencie możliwe byłoby 

przystąpienie do projektu Senior, Obywatel, Radny – dofinansowanego ze środków 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie wszystkie działania podejmowane w 

programie byłyby dla uczestników bezpłatne. Program trwa od marca do listopada 2017 r. W 

ramach programu mogą być organizowane  warsztaty i szkolenia, wizyty studyjne, wiosenna 

lub letnia Szkoła Rady Seniorów oraz wsparcie finansowe dla rady, w zależności od potrzeb 

Rady. Proponował także następujące aktywności dla Seniorów: 

1) Wizyta studyjna w Górze Kalwarii lub Pruszkowie w tamtejszej Radzie. Prezentacja, sesja 

zapoznawcza, spotkanie z burmistrzem/prezydentem, moderowana dyskusja o tym czego 

nowa rada może nauczyć się od starszej. Wyjazd mikrobusem dla maks. 18 osób. 

2) Zaproszenie do Drobina na Festyn Aktywności Senioralnych -1 lipca 2017, sobota, Drobin. 

Dla dowolnej ekipy. Przejazd z projektu.  

3) Wyjazd na Paradę Dojrzałych Wspaniałych do Warszawy w dniu 2 września 2017 r. 

4) 3-4 szkolenia punktowe w okresie czerwiec-wrzesień.  

5) Seria spotkań dla seniorów, w Domu Kultury, według zapotrzebowania, np. nordic-

walking. 

6) Udział całej rady w V Kongresie Mazowieckich Organizacji Senioralnych – listopad 2017 

r. 

 

Ad – 5 

 

W następnej części posiedzenia przewodnicząca MRS przedstawiła rezultat 

przeprowadzonego rozeznania trasy ścieżki spacerowo rekreacyjnej dokonanego przez 

członka Rady p. Ryszarda Wąsiewskiego. Postanowiono też o wspólnych wyjazdach 

przygotowaną trasą w każdy poniedziałek. Przewodnicząca dodała, że zaproszenie i 

informację o wycieczkach rowerowych zamieści w najbliższym numerze Pulsu. 
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Ad – 6 

Następnie członek Rady Renata Kujawa przedstawiła informacje na temat działań w kierunku 

utworzenia „siłowni pod chmurką” na terenie naszego miasta. Poinformowała 

zgromadzonych o planowanym utworzeniu w przyszłym roku siłowni zewnętrznej przy bloku 

Jana Pawła II.  

Ad – 7 

 

W wolnych wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.  

 

Ad – 8 

Po wyczerpaniu porządku VII posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu 

Przewodnicząca zakończyła spotkanie. 

 

Protokołowała : 

Renata Kujawa                        Przewodnicząca  

Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu 

 

Maria Chyczewska 


