
SPRAWOZDANIE 

z posiedzenia Wołomińskiej Rady Seniorów w dniu 5 lutego 2018 r

1.Lista obecności i porządek obrad, z którym zapoznała p-ca Teresa Wosińska – w załączeniu.

2. Łukasz Marek – zdał relację ze wszystkich programów jakie zostały wdrożone w ubiegłym roku:
karty seniora, koperty życia, spotkań, szkoleń, wyjazdów do innych rad seniorów. Bardzo wysoko
została oceniona akcja „złotej rączki” tj. program Remont dla Seniora – p. Mirosław zdobył duże
uznanie, jako osoba bardzo kompetentna, a przy tym kulturalna i niezwykle uczciwa – podkreślali 
w wypowiedziach członkowie WRS.

3.  Teresa  Wosińska  –  przedstawiła  prezentację  z  działalności  Wołomińskiej  Rady Seniorów za
ubiegły  rok.  Prezentacja  zakończona  informacją  o  zwycięskich  projektach  w  ramach
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 – 9 projektów na łączną sumę 528 883 zł,  które
opracowali seniorzy.

Wnioski i prośba członków WRS o uzupełnienie tej prezentacji o następujące informacje:

- podać bliższe informacje o projektach (czego dotyczyły, i kto wnosił)

- załączyć informację i zdjęcia ze spotkania opłatkowego z p.Burmistrz

- podać informację o uzupełnieniu składu WRS – data i nazwiska osób

- ławki na przystankach – akcja rozpoczęta przez WRS

4. Łukasz Marek – uzupełnił informacje o programie „Ławka”. Poinformował, że 19 lutego 2018 r.
o godz. 17.00 w Bibliotece Miejskiej odbędzie się spotkanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego –
konsultacje. Przez marzec-kwiecień 2018 r będą przyjmowane projekty. W czerwcu odbędzie się
głosowanie.  Liczenie  głosów nastąpi  przez  lipiec  i  sierpień,  a  ogłoszenie  wyników nastąpi  we
wrześniu. Nastąpiły kolejne zmiany – projekty inwestycyjne zwiększono wartość do 140 tys. zł.
Natomiast w projektach miękkich – kwota pozostaje bez zmian – 25 tys. zł.

Łukasz  Marek przypomniał,  że  każdy może liczyć  na pomoc Wydziału  Planowania  Rozwoju i
Rewitalizacji (pok.210) w sporządzeniu projektów.

5.  Wywiązała  się  dyskusja  przy omawianiu  kolejnego pomysłu  –  na  pomoc osobom 80+ przy
odśnieżaniu.  Przyjęta  pozytywnie,  na  przyszłość  z  Radą  Młodzieżową  będzie  nawiązana
współpraca w tym zakresie.

Wszystkie  uwagi  dotyczące  spraw  miejskich  i  propozycje  należy  składać  do  CENTRUM
INFORMACJI MIESZKAŃCÓW tel. 22 763 30 61.

Przy  okazji  przykre  uwagi  przedstawiciele  Rady  Seniorów  mieli  do  Straży  Miejskiej  –  za
impertynencję i  mało kulturalne odnoszenie się do mieszkańców miasta,  którzy z troską o stan
miasta  zwracali  się  do  Strażników  Miejskich,  zwracając  uwagę  na  nie  odśnieżone  miejsca,
zagrażające mieszkańcom. Odpowiedź Strażnika, że to nie należy do nich lecz do pani Burmistrz 
uznano, za nie do przyjęcia...

6. Łukasz Marek przekazał treść sporządzonego Statutu Rady Seniorów, każdy z członków Rady
miał możliwość złożyć swoje uwagi do Statutu – tylko sekretarz WRS – Jerzy Turek zgłosił na



piśmie uwagi – i zostały one uwzględnione. 

Proponowane zmiany: zwiększenie członków o trzy osoby, o kolejności wejścia do WRS decyduje
liczba członków danego Klubu, opracowano wzory kart zgłoszeń, wydłużono kadencję na 4 lata.

W połowie listopada 2018 r nabory do Rady Seniorów.

7. Łukasz Marek – zapoznał z projektem Wołomińskiego Niezbędnika Seniora. Jest to segregator
podzielony na 5 części : 
- ważne informacje i adresy
- Wołomin dla Seniora
- zdrowie
- kultura
- moje notatki 
Poproszono o dołączenie informacji o komunikacji miejskiej, PKP i autobusy do Warszawy, a także 
harmonogram o wywozie z posesji nieczystości. Była też dyskusja nad dystrybucją Niezbędnika.

8.  Dyskusja  o  powołaniu  Młodzieżowej  Rady  Miasta  i  formą  jej  wyboru.  Ostatnia  Rada
Młodzieżowa Miasta  rozwiązała się  w 2017 roku. Szkoły nie wykazują zainteresowania w tym
zakresie.
Padła propozycja ze strony Janiny Rosłan – aby zachęcić do współpracy młodzieżowe organizacje.

9.  Michał Kawka – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – zapoznał z  planem co ma być
wykonane w mieście dla poprawy jego wyglądu – chodzi o zieleń. Wieloletnich zaniedbań np. w
formowaniu drzew nie można nadrobić w ciągu jednego roku. Ograniczenia finansowe też tu grają
dużą rolę.

10.  W  wolnych  wnioskach  –  Gabriela  Czarnecka  poinformowała  o  powstaniu  nowego  Koła
Emerytów i Rencistów Policyjnych i przybliżyła ich zamierzenia.

Teresa Wosińska – przypomniała, że w dniu 6 lutego br – w MDK w Wołominie o godz. 15.00 z
okazji Dnia Babci i Dziadka – wystąpią : dzieci z Przedszkola nr 6, szkoły podstawowej w Czarnej,
solistka z gimnazjum i inni – zachęcała do wzięcia udziału w tych występach.

Czesław  Borkowski  –  przypomniał  o  zaniechanej  propozycji  wycieczki  krajoznawczej  i
zaproponował zorganizowanie takiej wycieczki dla członków Rady Seniorów.

Protokołowała: 

Gabriela Czarnecka


