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Protokół Nr 13/LRS/ 2021 

z zebrania Lesznowolskiej Rady Seniorów  

w dniu  26 października 2022 roku. 

 
1. Otwarcie  obrad  XIII    posiedzenia  Lesznowolskiej  Rady   Seniorów. 

1/ Przewodnicząca Lesznowolskiej Rady Seniorów St. Kondracka uroczyście 
przywitała wszystkich zebranych Państwa Radnych.  
2/ Wiceprzewodnicząca LRS Krystyna Mastalerczuk potwierdziła quorum 
niezbędne do podejmowania decyzji (lista obecności stanowi zał. Nr 1 do 
Protokołu). 
 

2. Przewodnicząca LRS Stanisława Kondracka przedstawiła porządek 
posiedzenia i zapytała czy są wnioski do porządku obrad. 
1/ Głosami : z – 10, p – 0 , w – 0,  Lesznowolska Rada Seniorów przyjęła 
porządek posiedzenia. 

          2/ Materiały na posiedzenie członkowie LRS otrzymali  w terminie  
            wcześniejszym i mogli się z nimi zapoznać.   

•  ”Działaniami LRS między XII – XIII Posiedzeniem Rady” . 
• załącznikami oraz  Sprawozdaniem z działalności LRS w I kadencji 2018-

2022r.  Uwag nie zgłoszono. 
 

3. Przedstawiono rekomendowane wnioski do rozważenia w pracy na 
następną  kadencję LRS. 

          1/ Kontynuowanie teleopieki – jest to działanie długofalowe. 

          2/ Ścisła  współpraca  z Ośrodkami Gminy, Sołtysami, Komisjami Rady Gminy 

          3/ Prawne stworzenie możliwości finansowania Rad Seniorów (  art.5c 

              Ustawy o samorządach).  Trwa   batalia  ogólnokrajowa  w tej sprawie, jak  

              do tej pory nic się nie zmieniło. 

          4/ Wyeliminowanie   górnego   pułapu  wiekowego   do  dostępności  różnych  

               programów   w    kraju   np. zdrowotnych,  badań  opinii   publicznej    itp. 

          5/ Zsynchronizowanie działań wszystkich organizacji senioralnych  na szczeblu 

              Gminy, stworzenie przepływu informacji i kontaktu ze społeczeństwem. 

 



          

         6/ Ścisła  współpraca  z   Radami  Seniorów  w powiecie  i  województwie  oraz 

             troski o Seniorów w Gminie.                                                                                                                                    

         7/ Wystąpienie do  Gminy  w sprawie funduszy na: 

         8/ Wybudowanie    Domu      Dziennego    Pobytu  Seniora   i   określenie  jego 

             funkcjonowania.  W    gminie   procentowa   ilość   Seniorów    zwiększa  się  

             z każdym rokiem. Członkowie Rady Seniorów   rozmawiali  a  ten  temat  

             z   Mieszkańcami     Gminy      60  +   w    celu    zorientowania   się  w  ich 

             oczekiwaniach.    Opinie    zebrane   w   tym   sondażu   zostały  przekazane 

             władzom   Gminy.  Na    chwilę  obecną   wiadomo   iż    zostanie   wyłoniona  

             Firma,      która       przeanalizuje       potrzeby       Mieszkańców      Gminy  

             Lesznowola i zaproponuje  skuteczne  rozwiązania.    Na chwilę  obecną   nie 

             przedstawiono   żadnego   projektu.    Wiadomo  jednak,   że   Wójt   Gminy  

             M. J. Batycka  –  Wąsik     na     posiedzeniu   Komisji    Polityki    Społecznej  

             poinformowała,  iż należy się pochylić  jak   najszybciej  nad  budowa  domu  

             Dziennego Pobytu dla Seniorów, których przybywa z każdym rokiem.                                                                                   

         9/ Radna   H. Cudowska   informuje,  iż została  wytypowana do zainspirowania 

             Gminy aby   w/w   dom   wybudować  na  gminnych  gruntach  w  Mysiadle, 

             jednakże nie udostępniono jej żadnych informacji w tym temacie.  

       10/  Radny   Jerzy   Klimek    stwierdził,   że   współpraca   Lesznowolskiej    Rady 

             Seniorów z Gminą Lesznowola nie układa się  najlepiej  gdyż  nie   są  Radzie  

             Seniorów udostępniane jakiekolwiek informacje.   

      11/  Przewodnicząca    St. Kondracka    uważa,   iż  bardzo  ważna  inicjatywą  jest  

             utworzenie   na    terenie    Gminy  Lesznowola   Centrum   Rehabilitacji   dla 

             seniorów,  gdyż   aktualnie  Seniorzy  muszą   jeździć   do  odległej   poradni  

             w Mrokowie co jest bardzo dużym utrudnieniem.  

      12/  Przewodnicząca  LRS St. Kondracka poinformowała, że Radna  z Rady Gminy 

             Lesznowola  Pani  Małgorzata   Bobrowska  sporządziła notatkę na okoliczność 

             odsyłania  Seniorów    do    odległej   miejscowości, którą jest Mroków na 

             rehabilitację. Nie nie jest to absolutnie możliwe aby Seniorzy  np.   z   Mysiadła  

             czy   Nowej   Iwicznej   mogli   korzystać  z   rehabilitacji w Mrokowie.  

             Informacja ta została przekazana  do Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy 

             Lesznowola.                                   

      13/  Przewodnicząca    LRS   St. Kondracka   informuje, iż   wypożyczalnia   sprzętu  

             rehabilitacyjnego wymaga doposażenia w niezbędny sprzęt.   

             Z informacji od  koordynator LRS Pani  Janina Szulowskiej  wynika,  że  środki  

             na  ten cel zostaną wyasygnowane z celowych funduszy unijnych. 

   

4. Sport i rekreacja.     

• Przewodnicząca LRS St. Kondracka, poinformowała, że w chwili  obecnej 

prowadzona jest na terenie wszystkich Samorządów szeroko zakrojona akcja 

pro zdrowotna. Uważa, iż  Rada Seniorów powinna wyłonić osobę, która 

będzie  interesować się tymi programami i będzie współdziałać z Centrum 

Sportu aby wspólnie występować o granty.                                                                         



• Radna Hanna Cudowska  uważa, iż trzeba szeroko informować wszystkich 

Mieszkańców o tych programach aby uczestnictwo w nich było jak 

największe.  

• Radny  Jerzy Klimek proponuje aby  przy Centrum Sportu w Gminie 

Lesznowola stworzyć  „ Klub Aktywności Ruchowej Seniora” .   

                                                                                                              

5. Podjęcie przez Gminę próby utworzenia Przychodni Geriatrycznej, dla 

Seniorów którzy dotknięci są wielością różnych chorób.  

• Przewodnicząca LRS   St. Kondracka uważa, iż nie będzie  to  sprawą  łatwą   

z uwagi na fakt, iż specjalistów z dziedziny geriatrii brakuje w całym kraju.                                                                                            

6. Sprawy różne. 
1. Przewodnicząca LRS proponuje wystąpienie  o grant na  działania sportowe 

Seniorów. 

2. Przewodnicząca  LRS  St. Kondracka  proponuje  pozostawienie  na  przyszłą  

II Kadencję Logo LRS i nie go nie zmieniać a znaczki z logo,  członkowie 

Rady którzy nie będą kandydować na II kadencję  mogą zatrzymać. 

3. Kadencja Lesznowolskiej Rady Seniorów kończy się 17 listopada br.  Kolejne 

spotkanie może odbyć się w grudniu na Sesji Rady Gminy Lesznowola  

4. Przewodnicząca LRS St. Kondracka podziękowała  wszystkim członkom Rady 

Seniorów za pracę i zaznaczyła, że przedłożone wnioski chciałaby skierować   

do przyszłej Rady Seniorów  w  następnej II  kadencji  LRS  a  wynikają one    

z   czteroletniej    pracy   społecznej  i   troski o życie Seniorów.  Ma nadzieję, 

że praca ta nie zostanie zaniechana a włożony w nią wkład zostanie 

doceniony. 

 

7. Zakończenie posiedzenia LRS. 

1. Przewodnicząca LRS uroczyście zamknęła ostatnie posiedzenie w I Kadencji 

   Lesznowolskiej Rady Seniorów. 

 

 

                                                                      Przewodnicząca  

                                                            Lesznowolskiej Rad Seniorów 

 

                                                                  Stanisława  Kondracka 


