
 

Protokół  

z III posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

z dnia 24 czerwca 2022 roku 

 
Trzecia sesja Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbyła się w Sali Kolumnowej Urzędu 
Dzielnicy Rembertów przy al. gen. A. Chruściela „ Montera” 28. Sesja Rady rozpoczęła się o godzinie 10:00 i 
trwała do godziny 13:30. 
 
Ad. 1. Otwarcie trzeciego posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Pan Czesław Ochenduszka otworzył III 
posiedzenie Rady Seniorów i powitał wszystkie przybyłe osoby.  
 
Ad.2 Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady stwierdził wymagane kworum, zgodnie z załączoną listą obecności. W obradach 
uczestniczyło 11 radnych. (Nieobecni radni: Stefan Bobiński, Barbara Burtniak, Jadwiga Jeziorska i Irena 
Pogoda). Następnie przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu obrad II posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 
4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego 

programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027. 
5. Uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów 

m.st. Warszawy na okres kadencji 2021 -2024 
6. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy 

Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s integracji ze środowiskiem 
7. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy 

Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s promocji działań w sferze poznawczo – 
intelektualnej 

8. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy 
Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s profilaktyki zdrowotnej i promocji 
aktywności fizycznej 

9. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy 
Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s działalności artystyczno- kulturalnej 

10. Wolne wnioski i sprawy bieżące. 
11. Oświadczenia, komunikaty. 
12. Zamknięcie obrad. 

Porządek obrad sesji został przyjęty bez uwag i wniosków jednogłośnie. 

Ad.3. Przyjęcie protokołu obrad I posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

Protokół z obrad II sesji Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy przyjęto bez uwag 
jednogłośnie. 

Ad.4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Warszawskiego 
programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027. 

Rada Seniorów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia 
Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027. 

 



 

Ad.5. Uchwała w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów 
m.st. Warszawy na okres kadencji 2021 -2024 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt ramowego planu pracy Rady Seniorów na okres kadencji. Po 
zakończeniu prezentacji przewodniczący otworzył dyskusję nad zaprezentowanym dokumentem. W 
dyskusji radny Wrześniewski wnioskował o bardziej wyraziste podkreślenie znaczenia współpracy z 
Warszawską Rada Seniorów we wszystkich obszarach działania Rady Seniorów. 

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 11 głosami za przyjęła Uchwałę nr 8/III/2022 w 
sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy na okres 
kadencji 2021 -2024 

Ad. 6. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy 
Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s integracji ze środowiskiem 

Przewodniczący Rady przedstawił zadania powoływanego Zespołu: 

• Inicjowanie działań w sferze społecznej - przeciwdziałanie samotności oraz wykluczeniu 
cywilizacyjnemu seniorów:  

• współpraca ze środowiskami senioralnymi w integracji wewnątrz i międzypokoleniowej, w 
szczgólności z Rembertowską Akademią Seniora, DDP, Młodzieżową Radą Dzielnicy, Dzielnicową 
Komisją Dialogu Społecznego, OPS oraz innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w 
Rembertowie,  

• ustalenie wspólnych form i zakresu działań,  

• prezentacja wspólnych działań środowiskowo i na forum publicznym  

• współpraca z Radami Seniorów sąsiednich dzielnic i miast. 

Do Zespołu zgłosili się następujący radni: Mirona Drewnowa, Witold Kaczmarczyk, Dorota Pszczółka, 
Barbara Urban, Danuta Zawadzka. 

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 11 głosami za podjęła uchwałę nr 9/III/2022 Rady 
Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół 
Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s integracji ze środowiskiem 

Ad. 7. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy 
Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s promocji działań w sferze poznawczo – 
intelektualnej 

Zadania powoływanego Zespołu: przedstawił i omówił przewodniczący Rady Czesław Ochenduszka: 

• upowszechnianie informacji i zachęcanie seniorów do czynnego udziału w spotkaniach, 
konferencjach, projektach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach organizowanych przez 
samorząd, organizacje pozarządowe i inne instytucje zajmujące się problematyką osób starszych, a 
także  

• podejmowania własnych inicjatyw, promocja tych inicjatyw. 

Do Zespołu zgłosili się następujący radni: Ireneusz Wrześniewski i Czesław Ochenduszka. 

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 11 głosami za podjęła uchwałę nr 10/III/2022 Rady 
Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół 
Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s promocji działań w sferze poznawczo – 
intelektualnej. 



 

 

Ad. 8. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy 
Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s profilaktyki zdrowotnej i promocji aktywności 
fizycznej 

Zadania powoływanego Zespołu: przedstawił i omówił przewodniczący Rady Czesław Ochenduszka: 

• współpraca z organizatorami spotkań, wykładów, warsztatów dotyczących profilaktyki zdrowotnej 
seniorów, 

• współpraca z placówkami służby zdrowia  

• mobilizowanie seniorów do korzystania z bazy sportowo- rekreacyjnej dzielnicy i miasta 

• współpraca z dyrektorami szkół, 

• wdrażanie własnych działań poszerzających miejską ofertę sportowo - rekreacyjną dla seniorów 

Do Zespołu zgłosili się następujący radni: Barbara Burtniak, Janusz Osiński, Elżbieta Piechal, Elżbieta 
Szydłoska i Teresa Wrześniewska. 

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 11 głosami za podjęła uchwałę nr 11/III/2022 Rady 
Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół 
Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s profilaktyki zdrowotnej i promocji 
aktywności fizycznej. 

Ad. 9. Uchwała w sprawie powołania w sprawie: powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół Zadaniowy 
Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s działalności artystyczno-kulturalnej. 

Przewodniczący Rady przedstawił zadania powoływanego Zespołu: 

• współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi na terenie miasta i dzielnicy realizującymi 
programy artystyczno – kulturalne . 

• Inicjowanie do tworzenia w Rembertowie przyjaznych przestrzeni do rozwijania hobby i pasji przez 
seniorów, zachęcanie do pokazywania swoich dzieł i przekazywania umiejętności sobie samym i 
młodszym pokoleniom, 

Do Zespołu zgłosili się następujący radni: Jadwiga Jeziorska, Irena Pogoda, Dorota Pszczółka, Barbara Urban 
i Danuta Zawadzka. 

Rada Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 11 głosami za podjęła uchwałę nr 12/III/2022 Rady 
Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w sprawie powołania zespołu zadaniowego pn. Zespół 
Zadaniowy Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy d/s działalności artystyczno-kulturalnej. 

Przewodniczący rady podziękował radnym za zgłoszenie się do pracy w poszczególnych zespołach i 
podkreślił, że skład zespołów jest sprawą otwartą, ponieważ w skład zespołu zadaniowego oprócz radnych 
mogą wchodzić osoby spoza Rady bez względu na wiek tych osób. Rada Seniorów lub prezydium do pracy w 
Radzie mogą zapraszać także ekspertów. 

Ad. 10. Wolne wnioski i sprawy bieżące 
 
Przewodniczący Rady zakomunikował, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się na przełomie września i 
października 2022 r. i poświęcone będzie funkcjonowaniu placówek służby czerwca w Rembertowie. 
Dokładny termin zostanie ustalony po konsultacji z przedstawicielami Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz z 
odpowiednią komórką urzędu. 
 



 

 
 
 
Ad. 11. Oświadczenia, komunikaty 

Radny Ireneusz Wrześniewski poinformował zebranych o przedsięwzięciach podejmowanych przez 
Warszawską Radę Seniorów zwracając szczególną uwagę na IV Warszawska Olimpiadę Seniorów,  Konkurs 

“Miejsce przyjazne seniorom”, Warszawskie Dni Seniorów i Forum Środowisk Senioralnych. 

 
Ad. 12 Zamknięcie obrad 
Obrady III Sesji Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zakończył Przewodniczący Rady Pan 
Czesław Ochenduszka dziękując obecnym radnym za przybycie. 
 
 

Protokół sporządził: 
 

Janusz Osiński 
 
 

Przewodniczący Rady Seniorów 
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 

 
 

Czesław Ochenduszka 

 

 


