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PROTOKÓŁ  

 

z dnia 20 listopada 2017 r. 
 

  

W dniu  20 listopada 2017 roku, o godz. 13:00 w budynku Urzędu Miejskiego w 

Raciążu odbyło się VIII posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu. 

Lista obecności uczestników VIII posiedzenia stanowi  załącznik  do protokołu.  

 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Miejskiej Rady Seniorów według załączonej listy 

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

 

Ad – 1 

Otwarcie VIII posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu. 

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Seniorów witając członków Rady. 

Przedstawiała także porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podsumowanie zadań ujętych w harmonogramie pracy MRS na 2017 r.  

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia MRS. 

 

Ad – 2 

Członkowie rady jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia. 

Ad – 3 

Członkowie rady jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 

 

Ad – 4 

Następnie przewodnicząca podsumowała zadania ujęte w harmonogramie pracy MRS na 

2017 r. Poinformowała, że mimo, iż nadal nie ma możliwości pozyskania stałego, 

przydzielonego miejsca na potrzeby klubów senioralnych to z pomieszczeń znajdujących się 

w MCKSiR kluby te mogą dowolnie, po wcześniejszej rezerwacji, korzystać.  

Natomiast w miesiącu maju 2017 r. koledzy z Rady zaproponowali trasę ścieżki spacerowo- 

rekreacyjnej dla seniorów, obejmującą 11 km. W okresie od maja do lipca 2017 r. seniorzy 
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cyklicznie zbierali się i uczestniczyli w wycieczkach rowerowych. Warto również podkreślić, 

iż Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu podjęło działania zmierzające 

do zorganizowania wycieczek krajoznawczych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu grypy 

seniorów w 2017 r zwiedziły Malbork, Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz Kudowę Zdrój, Polanicę 

Zdrój, Pragę. Uruchomione zostały także w MCKSiR różne koła zainteresowań emerytów wg 

deklaracji z przeprowadzonych w 2016 r. ankiet. Zorganizowane też były szkolenia przy 

współpracy zespołu inicjatywnego mazowieckiego porozumienia rad seniorów, którzy 

otrzymali dofinansowanie od Zarządu Województwa Mazowieckiego. Do tego projektu 

zgłoszone były trzy osoby. Niestety tylko jedna osoba skorzystała ze szkolenia pn. Senior-to-

Pasja. Zorganizowano też szkolenia z pierwszej pomocy i szkolenie połączone z warsztatami 

w zakresie zdrowego żywienia. Podjęto także współpracę z Fundacją Zaczyn i skorzystano z 

zaproszenia do Drobina na Festyn Aktywności Senioralnych  w dniu 1 lipca 2017 roku. Z 

kolei sprawa „siłowni pod chmurką” będzie miała swój finał w 2018 r, ponieważ to wtedy 

przy bloku na ul. Jana Pawła II powstanie baza rekreacyjna dla całych rodzin. Z oferty tej 

będą mogli korzystać także seniorzy, dla których też powstanie odpowiednie do wieku 

wyposażenie. 

 

 

Ad – 5 

W wolnych wnioskach i zapytaniach Przewodnicząca poinformowała pozostałych członków o 

otrzymanym zaproszeniu na V Kongres Regionalnych Organizacji Senioralnych, mający się 

odbyć 24.11.2017 r. w Drobinie. Kongres ten jest organizowany przez Fundację Zaczyn oraz 

Stowarzyszenie Nasz Drobin. Po krótkiej dyskusji podjęto decyzję, iż 5 członków rady 

skorzysta z zaproszenia i będzie uczestniczyło w konferencji na temat kształtowania polityk 

senioralnych na Mazowszu. 

 

Ad – 6 

Po wyczerpaniu porządku VIII posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu 

Przewodnicząca zakończyła spotkanie. 

 

Protokołowała : 

Renata Kujawa                        Przewodnicząca  

Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu 

 

Maria Chyczewska 


