
Protokół

z posiedzenia Wołomińskiej Rady Seniorów odbytego w dniu 8 sierpnia 2017r.

Posiedzenie składało się z dwóch części:

I – spotkanie studyjne z przedstawicielami organizacji senioralnych z powiatu żyrardowskiego

II – część robocza

Posiedzeniu  –  spotkaniu  przewodniczyła  Teresa  Wosińska,  która  w  imieniu  własnym  i
członków Wołomińskiej Rady Seniorów gorąco i serdecznie powitała na ziemi wołomińskiej
około 40-sto  osobową delegację  reprezentantów organizacji  i  grup  senioralnych  powiatu
żyrardowskiego,  zastępce  Burmistrza  Wołomina  Roberta  Makowskiego  oraz  Krzysztofa
Łebkowskiego z Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów.

Celem przyjazdu delegacji  żyrardowskiej do Wołomina było zapoznanie się z dzialalnością
Wołomińskiej  Rady  Seniorów  oraz  wymiana  doświadczeń.  Przewodnicząca  Rady  Teresa
Wosińska, dokonując prezentacji omówiła najważniejsze nasze dokonania oraz zamierzenia
na przyszły okres.  

Z kolei Krzysztof Łebkowski scharakteryzował działania oraz przedstawił plany na 2018 rok
Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów. Następnie wywiązała się dyskusja i zadawanie
pytań, na które odpowiadali Teresa Wosińska i Krzysztof Łebkowski. Spotkanie zakończyło się
wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

W  drugiej  (roboczej)  części  posiedzenia  WRS  Przewodnicząca  Teresa  Wosińska
zaproponowała  zgłoszenie  kandydatury  Burmistrz  Wołomina  Elżbiety  Radwan  do  tytułu
Kobiety Sukcesu Mazowsza 2017.

Po krótkim uzasadnieniu zgłoszonej kandydatury wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie
Wołomińskiej  Rady  Seniorów  jednomyślnie  poparli  kandydaturę  Burmistrz  Wołomina
Elżbiety Radwan do tytułu Kobiety Sukcesu Mazowsza 2017.

Kolejno powrócono do sprawy członkowska w Radzie przez Grażynę Radomską,  która od
początku kadencji nie uczestniczyła w żadnym posiedzeniu. 

Wyjaśnień w tej  sprawie udzieliła Jolanta Pęgier z  Urzędu Miejskiego.  Poinformowała,  że
udało się jej (po wielokrotnych próbach) rozmawiać telefonicznie z zainteresowaną, która
definitywnie stwierdziła, że w żadnym z zaproponowanych terminów (dni tygodnia) nie może
uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

W tej sytuacji postanowiono o przedstawieniu wniosku  do Burmistrz Miasta o odwołanie
Grażyny Radomskiej z członka WRS.



Przewodnicząca  Rady  Teresa  Wosińska  poinformowała,  że  w  dniach  11-13  września
organizowane jest w Zegrzu szkolenie dla Zarządów Rad Seniorów. Z uwagi na to, że w w/w
terminie  Sekretarz  Rady  Jerzy  Turek  jest  zakwalifikowany  do  przeprowadzenia
specjalistycznych  badań  lekarskich,  chęć  uczestnictwa  w  tym  przedsięwzięciu  wyraziła
Elżbieta Lasota. Ponadto w szkoleniu weźmie udział Łukasz Marek z Urzędu Miejskiego.

Kończąc  obrady  Przewodnicząca  Teresa  Wosińska  przypomniała,  że  następne  zebranie
odbędzie  się  w  ustalonym  wcześniej  terminie  tj.  25  września  o  godzinie  10.00  w  sali
konferencyjnej UM.

Sekretarz WRS

Jerzy Turek


