Protokół Nr VIII/ 2021
z VIII posiedzenia Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 18 czerwca 2021 roku
w sali 21 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

1. Otwarcie sesji.
VIII sesja Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się w dniu 18 czerwca 2021 roku
o godz. 1000 w sali 21 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Posiedzenie
otworzył i obradom przewodniczył, Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Gminy Tarnowo
Podgórne Jacek Wojciechowski.
2.Stwierdzenie quorum radnych.
Przystąpiono do realizacji części porządku obrad. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczyło 15 radnych (nieobecni usprawiedliwieni radni: Józefa Majchrzak i
Przewodniczący Leszek Majewicz).
(Lista obecności radnych i gości stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu)
3. Przyjęcie porządku obrad
Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z sesji 6 lutego 2020r.
5. Informacja o „Założeniach Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne do polityki zdrowotnej
Seniorów w 2021 roku „ - I z-ca Wójta Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat.
6. Propozycja działań TCS w Pałacu Jankowice na 2021.
7. Podział środków finansowych przyznanych przez UG na 2021r w oparciu o budżet
Gminy.
8. Wolne głosy 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.

1

Wójt Tadeusz Czajka wręczył nowym radnym seniorom: Czesławowi Strzyżewskiemu oraz
Andrzejowi J. Mellerowi – wybranym w wyborach uzupełniających – zaświadczenia wyboru
na członków Rady Seniorów II kadencji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji 6.02.2020r.
(projekt protokołu nr VII/2020 stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
Rada Seniorów jednogłośnie przyjęła protokół.
5. Informacja o „Założeniach Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne do polityki zdrowotnej
Seniorów w 2021 roku „ – I z-ca Wójta Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat
I z-ca Wójta Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat nawiązała do Programu „Gmina Tarnowo
Podgórne Przyjazna Seniorom” na lata 2016-2020, prosząc aby radni podczas spotkań w
Kołach i Klubach przeanalizowali powyższe i maksymalnie do połowy lipca przekazali do
Urzędu Gminy, ewentualne swoje propozycje i wskazówki do przygotowywanego, nowego
Programu.
Kontynuując Pani Wójt poinformowała o realizowanych Programach zdrowotnych,
dedykowanych seniorom. Powyższe przedstawia się następująco:
- program profilaktycznego „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku
życia zamieszkałych na terenie gminy Tarnowo Podgórne”.
Program realizowany nieprzerwanie od 2015 roku. W roku 2015 z programu skorzystało 40
osób, w 2016 – 125 osób, w 2017 – 195 osób, w 2018 – 223 osoby, natomiast w 2019 już 250
osób.
W 2020 r. zainteresowanie programem szczepień było większe niż w 2019 r., ze względu na
pandemię. W 2020 r. w realizacji szczepień wzięło udział 239 seniorów. Wykorzystane zostały
środki w wysokości 14 340,00 zł. Problem z dostępnością szczepionki, tj. jej późniejsze
pojawienie się na rynku sprawiło, że nie wykorzystano całej puli 15.000 zł przeznaczonej na
realizację.
W 2021 roku przyjęto uchwałą nowy program szczepień przeciwko grypie dla osób pow. 60
roku życia i przeznaczono na jego realizację 90 000,00 zł.
- program polityki zdrowotnej „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle
chorych) – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2020-2022, skierowany do osób
po 60 roku życia zmagających się z różnego rodzaju dysfunkcjami narządów ruchu,
kręgosłupa czy odczuwających bóle mięśniowe. Program polega na przeprowadzeniu serii
zabiegów rehabilitacyjnych dostosowanych do schorzenia pacjenta. Dofinansowanie
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wynosi do 500 zł/osobę. Środki przeznaczone na jego realizację w 2021 roku to 100 tys. zł.,
a czas trwania programu 2020-2022 .
Kryteria jakie należy spełnić aby zostać zakwalifikowanym do w/w programu:
•

ukończony 60 rok życia

•

być mieszkańcem Gminy Tarnowo Podgórne

•

posiadać Kartę Mieszkańca

•

posiadać skierowanie na zabiegi od lekarza rodzinnego lub specjalisty

•

w ciągu ostatnich 6 m-cy nie korzystało się z zabiegów rehabilitacyjnych ze środków
NFZ.

Aby skorzystać z zabiegów należy zgłosić się do jednego z dwóch realizatorów programu.
W 2020 r. wykorzystano kwotę 99 930 zł, skorzystało 201 osób.
Wyżej wymieniony Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.
- program polityki zdrowotnej – „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób
powyżej 60 roku życia – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” w roku 2020.
W związku z pandemią zainteresowanie programem było bardzo duże. W trakcie realizacji
część środków przeznaczonych na realizację programu przeciw meningokokom dla dzieci,
została przeksięgowana na realizację szczepień przeciw pneumokokom. Kwota wykorzystana
środków 93 800 zł. Pierwotnie zaplanowana kwota to 70 000 zł. z programu skorzystało 268
osób. Program ten jest kontynuowany w latach 2021-2022 kwota przeznaczona w roku
bieżącym to 70 000 zł. Jednakże jeśli zainteresowanie będzie tak duże jak w roku ubiegłym,
bierz się pod uwagę przeznaczenie wyższych środków na jego realizację.
- w związku z pandemią powtarzane są cyklicznie badania RTG klatki piersiowej skierowane
do mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne m. in seniorów. Wykonano badania RTG klatki
piersiowej na zlecenie. Realizatorem jest Szpital w Wolicy . W 2020 roku badaniem objęto 228
osób., Koszt jednostkowego badania 45 zł/os. Całkowity koszt badań 10 936,40 zł.
W 2021 roku także przeprowadzono takie badania. Skorzystało z nich 280 osób- koszt
całkowity 13 276,40 zł
- badania: mammografia i cytologia – Gmina Tarnowo Podgórne współpracuje na bieżąco z
Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pieńkowskiej S.A. w Poznaniu.
oraz z ośrodkiem NZOZ LARGO .
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Panie pomiędzy 50-69 rokiem życia na bieżąco korzystają z bezpłatnych badań
mammograficznych i cytologicznych przeprowadzanych w mobilnych punktach. W 2020 z
takich badań skorzystało 481 kobiet.
Panowie po 50 roku życia mogli korzystać z bezpłatnych badań stężenia poziomu PSA.
Każdego roku zainteresowanie jest bardzo duże. W 2020 roku skorzystało 65 Panów.
W roku 2021 w związku z licznymi pytaniami od mieszkańców i dużym zainteresowaniem,
badania te przeprowadzane były także dla Panów już pow. 40 roku życia (skorzystało 115
osób – koszt 4 025,00 zł)
6. Propozycja działań TCS w Pałacu Jankowice na 2021.
Monika Rutkowska – dyrektor Pałacu Jankowice – nawiązała do zajęć on-line, które
odbywały się w okresie pandemii i cieszyły się dużą popularnością.
Od 7 czerwca powrócono do systemu stacjonarnego, zajęcia stałe odbywają się w Pałacu.
Jak wynika z aktualnej 99% frekwencji, jest potrzeba aktywności .
W dalszej części wypowiedzi, Pani dyrektor przedstawiła harmonogram zajęć w ramach
Tarnowskiego Centrum Senioralnego, na miesiące: czerwiec – sierpień 2021r.
(harmonogram stanowi załącznik nr 4 do Protokołu)
Ad. 5
Z uwagi na pytania radnych związanych z programami zdrowotnymi, zaproszono na
posiedzenie p. Darię Kwiatkowską kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, która
odpowiadała w zakresie:
- szczepień przeciwko pneumokoki 60+ - szczepionkę wystarczy przyjąć raz w życiu.
Aktualnie cały czas można się szczepić w dwóch przychodniach: Medlux lub Saluber –
jedyny wymóg to przedstawienie karty mieszkańca;
- programu: wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów – w trzyletnim cyklu sugeruje się do
jednorazowego skorzystania, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, tak aby każdy
senior miał szansę na zabieg;
- mammografii – bezpłatne badania mammograficzne przeprowadzane w mobilnych
punktach, dedykowane są dla pań w wieku 50-69 lat;
- szczepień przeciwko grypie – aktualnie rozpisywany jest konkurs. W roku bieżącym
zabezpieczone zostało na powyższe 90 tys. zł.
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Dalej I Z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat poinformowała obecnych o powstającym z
inicjatywy Fundacji Barka oraz nowej Fundacji Nasza Arka, Domu Dziennego Pobytu dla
seniorów w Turowie. Aktualnie w budynku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Turowie
trwają intensywne prace modernizacyjne.
We wskazanym miejscu, stworzone zostanie centrum senioralne, które będzie rozwijać w
trzech etapach. Pierwszy – to Dom Opieki dla seniorów – tutaj mogą trafiać seniorzy z
gminy Pniewy, Duszniki, Tarnowa Podgórnego i być może z gminy Lwówek z powiatu
nowotomyskiego. Ponadto tworzony jest również Dom Dziennego Pobytu z rehabilitacją dla
wszystkich chętnych seniorów, który ma funkcjonować od poniedziałku do piątku w
godzinach od godziny 8 do 16.
W przypadku dużego zainteresowania korzystania z Domu Dziennego Pobytu przez
seniorów Gminy Tarnowo Podgórne, zainicjowana zostanie stosowna uchwała z
wyodrębnionymi środkami na pokrycie ww. celu.
Po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości oraz uzyskaniu odpowiedzi na pytania z zakresu
polityki zdrowotnej, radni kontynuowali realizację porządku obrad.
Ad. 6
Przedstawiciel TCS p. Franciszek Jakóbiec wypowiedział się nt. organizacji tegorocznej
spartakiady, która odbędzie się nieznacznie okrojonej formule.
Planuje się 5 konkurencji, w których uczestniczyć będzie po 3 członków zespołu. Propozycja
terminu to ostatnia sobota sierpnia.
p. Jakóbiec zwrócił się do radnych, aby przeanalizowali powyższe w Klubach i podjęli
decyzje nt. powyższego do końca czerwca br.
7. Podział środków finansowych przyznanych przez UG na 2021r w oparciu o budżet
Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Jacek Wojciechowski poinformował o kwocie 76,5 tys. zł do
rozdysponowania na poszczególne Koła i Kluby, na rok bieżący.
Uzgodniono aby zastosować dotychczasową zasadę według której: każdy Klub otrzyma
kwotę stałą 2.500 zł, a pozostałe środki rozdzielone zostaną według ilości członków danego
Koła
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8. Wolne glosy i wnioski
Elżbieta Biniek przypomniała zasady przeznaczenia przyznanych środków, tj. zgodnie z
ofertą realizacji zadania publicznego, Priorytet VIII : w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
Powyższe dotyczy: organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych dla
członków Klubów i Kół Seniora z terenu Gminy Tarnowo Podgórne. Wyjazdy organizowane
na terenie kraju.
Środki mogą być przeznaczone na transport, ubezpieczenia pobyt w ośrodku
wypoczynkowym /noclegi, wyżywienie/, catering, koszty za usługi pilota, przewodnika, bilety
wstępu do muzeum, na imprezy kulturalne.
Realizację należy udokumentować fakturami płatnymi przelewem, z opisem terenu i
miejscowości, gdzie organizowany był wyjazd i listami uczestników.
Ubezpieczenie każdej organizowanej imprezy i wyjazdu jest obowiązkowe w PZU i również
płatne przelewem.
Dofinansowanie członków i mieszkańców Gminy do 60 %. Opłaty pobierane od uczestników
wycieczek i wyjazdów turystycznych, rekreacyjno-wypoczynkowych będą stanowiły dla
pojedynczego odbiorcy różnicę między kosztem całkowitym, a kwotą dofinansowania.
Pobierane opłaty od uczestników muszą być wpłacane na konto bankowe UTW.
Rozliczenia muszą być dokonane i faktury zapłacone do końca października 2021 r.
Dalej Radni przedyskutowali oraz podjęli decyzję w sprawie nie organizowania w roku
bieżącym Balu Seniorów – o czym poinformowano I Z-cę Wójta Ewę Noszczyńską- Szkurat
oraz Dyrektor Pałacu Jankowice Monikę Rutkowską.
Radny Ryszard Janowicz zwrócił uwagę na brak w Gminie Tarnowo Podgórne lekarza
urologa, przyjmującego na NFZ. Radny zgłosił wniosek o zapewnienie możliwości
korzystania z porad, minimum dwóch lekarzy urologów w Gminie.
Na koniec radni poruszyli – dyskutowany już w latach ubiegłych – temat, potrzeby powstania
Domu Dziennego Pobytu dla seniorów, na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Kwestie tę
Rada Seniorów zaplanowała omówić również na kolejnej sesji.
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9.Zakonczenie obrad
Po wyczerpaniu porządku obrad, Wiceprzewodniczący RS Jacek Wojciechowski o godz. 1120
zamknął posiedzenie Rady Seniorów.
Wiceprzewodniczący Rady Seniorów
/-/ Jacek Wojciechowski
Protokołowała
Beata Kontusz-Iwańczuk
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