Protokół Nr VII/ 2020
z VII posiedzenia Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 6 lutego 2020 roku
w sali 21 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

1. Otwarcie sesji.
VII sesja Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się w dniu 6 lutego 2020 roku o
godz. 1000 w sali 21 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Posiedzenie
otworzył i obradom przewodniczył, Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Tarnowo
Podgórne Leszek Majewicz.
2.Stwierdzenie quorum radnych.
Przystąpiono do realizacji części porządku obrad, gdzie Przewodniczący Leszek Majewicz
oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych
(nieobecni usprawiedliwieni: Irena Szewczyk i Jędrzej Rost).
(Lista obecności radnych i gości stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu)
3. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum radnych
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z sesji 12.12.2019
5. Propozycja działań TCS w Pałacu Jankowice na 2020r
6. Programy działań Gminy Tarnowo Podgórne adresowane dla seniorów na 2020r w
oparciu o budżet Gminy
7. Podział środków finansowych przyznanych przez UG na 2020r na działalność Klubów i Kol
Seniora
8. Wolne glosy i wnioski
9. Zakończenie Sesji
(porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
Nikt z radnych nie zgłosił wniosku o zmianę proponowanego porządku, który jednogłośnie
przyjęto.
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4. Przyjęcie protokołu z sesji 12.12.2019
(projekt protokołu nr VI/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
Poprawka do punktu 6: „termin sesji zaproponowany na 16 kwietnia zmiana na 23 kwietnia”
Rada Seniorów jednogłośnie przyjęła protokół z zaproponowaną poprawką.
5. Propozycja działań TCS w Pałacu Jankowice na 2020r
Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele Tarnowskiego Centrum Senioralnego:
Pani Ewa Jańczak i Pani Jolanta Cierpiszewska, które przedstawiły aktualne propozycje
działań TCS na rzecz seniorów, takie jak:
- wykłady i warsztaty dla seniorów, przybliżających tematykę zachowania sprawności umysłu
w zakresie pamięci, myślenia, spostrzegawczości, funkcji wzrokowo-przestrzennych.
- III Targi Senioralne
Podczas wspomnianych warsztatów – dedykowanych do osób po 60 roku życia, będących
mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne – zostaną przedstawione zasady konstrukcji
treningów wspomagających sprawności poznawcze. Uczestnicy nauczą się jakie ćwiczenia
wykonywać w świetle badań naukowych, jak długo i w jakim trybie najlepiej ćwiczyć, w jakich
sytuacjach ćwiczenia poprawiają sprawność, a w jakich służą spowolnieniu procesu
starzenia się lub rozwoju choroby.
Radni zapoznali się również z propozycją zajęć zaplanowanych na miesiące luty oraz
marzec br., które odbędą się w Pałacu w Jankowicach. (załącznik nr 5 do protokołu).
Następnie Pani Jolanta Cierpiszewska omówiła zmiany dotyczące form dofinansowania
Klubów i Kół Seniora. Od roku 2020 powyższe będzie realizowane przez Pałac Jankowice, a
nie przez Gminny Ośrodek Kultury.
I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat wyjaśniła zasadność zmian w zakresie jednostki
rozliczającej, informując, że Gminny Ośrodek Kultury mógł dotychczas refundować jedynie
zakup biletów dla seniorów, natomiast po zmianie możliwości będą szersze, chociażby o
dofinansowanie zorganizowanego przejazdu seniorów autokarem.
Członkowie Rady podjęli dyskusję w ww. zakresie zwracając uwagę na konieczność
przedstawiania faktur do rozliczenia, z minimum 14 dniowym terminem płatności.
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Przewodniczący Leszek Majewicz nawiązał do propozycji jednego z radnych, dotyczącej
zorganizowania wspólnego spotkania przedstawicieli poszczególnych Kół i Klubów, celem
wymiany doświadczeń organizowanych dotychczas przedsięwzięć przez seniorów.
Uzgodniono, że spotkanie takie odbędzie się w pałacu Jankowice w dniu 27 lutego 2020
roku o godz. 10:00.
6. Programy działań Gminy Tarnowo Podgórne adresowane dla seniorów na 2020 r w
oparciu o budżet Gminy
I z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat poinformowała m.in. o działaniach organizowanych
przez Gminę Tarnowo Podgórne oraz inne wspierane i dofinansowane ze środków
gminnych, m.in. takie jak:
1. Działania zdrowotne:
- program gminny pn. „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych)
Program skierowany jest do osób po 60 roku życia(mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne,
posiadających Kartę Mieszkańca) zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami
narządów ruchu, kręgosłupa czy odczuwających bóle mięśniowe. Polega on na
przeprowadzeniu serii zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do schorzenia pacjenta.
Oprócz ww. kryteriów jakie spełnić, aby zostać zakwalifikowanym do w/w programu należy:
•

posiadać skierowanie na zabiegi od lekarza rodzinnego lub specjalisty

•

nie korzystać w ciągu ostatnich 6 m-cy z zabiegów rehabilitacyjnych ze środków NFZ
i nie mieć umówionych zabiegów w ciągu najbliższego miesiąca (stan na dzień
zgłoszenia się do programu).

Dofinansowanie wynosi do 500 zł/osobę. Środki przeznaczone na jego realizację w 2020
roku to 100 tys. zł., a czas trwania programu to 3 lata.
Aby skorzystać z zabiegów należy zgłosić się do jednego z dwóch realizatorów programu
„Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy
Tarnowo Podgórne” na lata 2020-2022:
•

KARO-MED –Tarnowo Podgórne

•

REHABILITACJA REHAPUNKT –Tarnowo Podgórne

- szczepienia przeciwko grypie
Bezpłatnie zaszczepić mogą się osoby w wieku 50-64 lat z grup ryzyka (czyli np. osoby z
chorobami układu krążenia, układu oddechowego i innymi przewlekłymi chorobami)
- badania mammograficzne
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Realizowane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LARGO oraz Ośrodek Profilaktyki
i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej dla kobiet 50-69 lat
- bezpłatne badania słuchu
2. Działania na terenie Tarnowskich Term oraz OSIR
Funkcjonują częściowo odpłatne zajęcia rehabilitacyjne, z których seniorzy mogą korzystać
oraz refundowane częściowo zajęcia sportowe przez Gminę na kwotę ok. 130 tyś zł.;
3. Gminny program „Złota rączka dla Seniorów” – który cieszy się coraz większym
zainteresowaniem i ma pozytywne opinie
4. Możliwość udziału seniorów w działaniach realizowanych przez Fundacje, takie jak:
•

Fundacja „Nigdy nie jest za późno”

•

Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte”

5. Przekazane środki pieniężne dla Pałacu Jankowice na sfinansowanie zajęć dla seniorów
6. Wsparcie finansowe dla UTW (wycieczki, rekreacja, zajęcia edukacyjne)
7. Program Teleopieka będzie kontynuowany w 2020 roku i objętych nim zostanie 80 – 90
osób samotnych.
Łącznie Urząd Gminy na sfinansowanie ww. działań dla seniorów w budżecie rocznym
przeznacza kwotę ponad 0,5 mln zł.
7. Podział środków finansowych przyznanych przez UG na 2020r na działalność
Klubów i Kol Seniora.
Przewodniczący Rady Leszek Majewicz poinformował o kwocie 76 .tys. zł do
rozdysponowania na poszczególne Koła i Kluby, na rok bieżący.
Po przedyskutowaniu ewentualnych opcji ustalono poprzez glosowanie zasady według
których: każdy Klub otrzyma kwotę stałą 2.500 zł, a pozostałe środki rozdzielone zostaną
według ilości członków danego Koła
Z uwagi na fakt, iż w roku 2019zawiązało się nowe Koło Seniora w Wysogotowie i nie
wpłynęła jeszcze informacja o ilości członków na dzień 31 grudnia 2019 roku postanowiono,
że stawka przeznaczona na jednego członka Koła obliczona zostanie w terminie
późniejszym.
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7. Wolne glosy i wnioski
Radni poruszyli tematy związane z:
- odpadami biodegradowalnymi na terenie nieruchomości;
- wzajemnego zdyscyplinowania podczas sesji Rady Seniorów, co do czasu trwania obrad;
- sadzenia drzew – I Zastępca Wójta poinformowała, że sadzonki, miejsce oraz łopaty
zostaną przygotowane. Radni zaproponowali termin 24 kwietnia (piątek) na godzinę 10:00.
Przekazana została również informacja o zmianie składu zarządu Koła w Lusowie.
9.Zakonczenie obrad
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący RS Leszek Majewicz o godz. 1200 zamknął
posiedzenie Rady Seniorów.
Przewodniczący Rady Seniorów
/-/ Leszek Majewicz
Protokołowała:
Joanna Chwiałkowska
Sporządziła protokół:
Beata Kontusz-Iwańczuk
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