Protokół Nr IX/ 2021
z IX posiedzenia Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 23 września 2021 roku
w sali 21 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

1. Otwarcie sesji.
IX sesja Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się w dniu 23 września 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. Wiceprzewodniczący powitał gości: I Z-cę Wójta Ewę
Noszczyńską-Szkurat i Dyrektor Pałacu Jankowice Monikę Rutkowską oraz przybyłych
radnych seniorów.
2.Stwierdzenie quorum radnych.
Przystąpiono do realizacji części porządku obrad. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu
uczestniczyło 12 radnych (nieobecni usprawiedliwieni radni: Elżbieta Biniek, Irena Szewczyk,
Maria Zielińska i Roman Misiak).
(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
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji
5. Informacja o projekcie programu „Gmina Tarnowo Podgórne Przyjazna Seniorom na
lata 2021 - 2025”
6. Przyjęcie wniosku o uzupełnienie składu Rady Seniorów.
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie Sesji
(porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
Nikt z radnych nie zgłosił wniosku o zmianę proponowanego porządku, który jednogłośnie
przyjęto.
4. Przyjęcie protokołu z sesji 18.06.2021r.
(projekt protokołu nr VIII/2021 stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
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Rada Seniorów jednogłośnie przyjęła protokół.
5. Informacja o projekcie programu „Gmina Tarnowo Podgórne Przyjazna Seniorom na
lata 2021 - 2026”
(Projekt programu stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
Na wstępie I Z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat – nawiązując do dyskusji jaka wywiązała
się podczas ostatniej sesji Rady Seniorów w trakcie wolnych głosów – prosiła, aby w
przyszłości wszystkie wątpliwości, czy pytania radni formułowali w czasie, kiedy uczestniczy
w posiedzeniu, ponieważ na bieżąco może na nie odpowiadać i wyjaśniać problematyczne
kwestie.
Kontynuując, Pani Wójt odniosła się do – omawianych podczas czerwcowej sesji –
realizowanych Programów zdrowotnych, dedykowanych seniorom, informując, że:
- największym zainteresowaniem cieszy się program „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
Pani Wójt dodała, że od listopada br. seniorzy którzy już skorzystali z powyższego, mogą
ponownie pytać o ewentualne możliwości jeszcze w bieżącym roku.
- uruchomiono program szczepień przeciwko grypie i realizowany jest w przychodniach:
Medica, Medlux oraz Medicor. Dodatkomo można również skorzystać z rządowego
programu bezpłatnych szczepień dla seniorów, powyżej 75 r.ż.
- istnieje możliwość zapisów na III dawkę szczepionki przeciw Covid-19. Przypominająca
dawka szczepionki marki Pfizer, dedykowana jest wszystkim osobom powyżej 50 roku życia
oraz po upływie 6 miesiący od pełnego zaszczepienia.
- dostępny jest bezpłatny rządowy Program „Profilaktyka 40+”, adresowany do wszystkich
osób powyżej 40 roku życia. Głównym celem programu jest ocena organizacji i efektywności
objęcia świadczeniobiorców profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej
występujących problemów zdrowotnych.
Jak skorzystać z bezpłatnego pakietu badań:
1. Należy wypełnić ankietę Profilaktyka 40 PLUS umieszczoną w IKP.
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2. Po wypełnieniu ankiety otrzymuje się e-skierowanie na dopasowany indywidualnie
pakiet badań.
3. Wystarczy zgłosić się na badanie w placówce, która realizuje program.
4. Wyniki badań otrzymuje się na IKP lub w placówce, w której wykona się badanie.
Kontynuując, Pani Wójt odniosła się do tematu poruszanego przez radnych podczas
ostatniej sesji w wolnych głosach, tj. potrzeby powstania Domu Dziennego Pobytu dla
seniorów, na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
I Z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat poinformowała, iż:
- z inicjatywy Fundacji Barka oraz nowej Fundacji Nasza Arka, powstał Domu Dziennego
Pobytu dla seniorów w Turowie. Stworzone tam zostało tzw. centrum senioralne, które – jak
już wspominała Pani Wójt – będzie rozwijać w trzech etapach. I tak: pierwszy – to Dom
Opieki dla seniorów – możliwość korzystania będą mieli seniorzy z gminy Pniewy, Duszniki,
Tarnowa Podgórnego i być może z gminy Lwówek z powiatu nowotomyskiego. W Domu
Opieki można np. spędzać czas, ale można przebywać również z noclegiem. Ponadto dla
wszystkich chętnych seniorów jest dostępna rehabilitacja, w określonych godzinach.
- aktualnie w Gminie Tarnowo Podgórne nikt nie wystąpił z inicjatywą utworzenia Domu
Dziennego Pobytu. Wprawdzie przed pandemią podjęte były rozmowy nt. dofinansowania
pobytu seniorów w Domu Dziennego Pobytu, jednak temat został zarzucony przez
zainteresowaną z powodu lockdown i już nie powrócił.
Pani Wójt dodała, że Gmina nie będzie tworzyć takiej placówki, natomiast w przypadku
ewentualnej prywatnej inicjatywy, chętnie udzieli wsparcia dla projektu.
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.
- w Gminie Kaźmierz funkcjonuje Dom Dziennego Pobytu, jednak nie ma tam
wykwalifikowanej opieki lekarskiej, jak również takiej alternatywy i oferty zajęć dla seniorów,
jaką oferuje np. Pałac Jankowice.
- Fundacja Oczy Szeroko Otwarte pomaga osobom, które zostały dotknięte
niepełnosprawnością, defaworyzowanym oraz osobom starszym.
Dalej I Z-ca Wójta odpowiadała na pytania radnych dotyczące:
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- zagospodarowania pomieszczenia w Ośrodku Zdrowia w Tarnowie Podgórnym, w którym
spotyka się Klub Seniora i ewentualne umożliwienie jego przeznaczenia na Dom Dziennego
Pobytu dla Seniorów – aktualnie jest duże zainteresowanie, jednak na całodziennie
przebywanie o jakim mowa nie zgodzi się sanepid;
- zdrowia psychicznego po pandemii i potrzeby dostępu do specjalistów – od stycznia jest
możliwość zapisania się przez mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na wizytę u
psychologa, dostępnego 2 razy w tygodniu w świetlicy socjoterapeutycznej w Ceradzu
Kościelnym, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
Jeżeli chodzi o dostępność do lekarza psychiatry, to zdaniem NFZ nie ma potrzebny
zwiększania liczby specjalistów i wystarczającym jest dostęp w przychodni w Skórzewie;
- możliwości skorzystania z bezpłatnych porad radcy prawnego, np. w kwestiach
spadkowych – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym
osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą
innych osób w ciągu ostatniego roku. W Gminie Tarnowo Podgórne, skorzystać z takiej
pomocy pozna w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 94;
Dodatkowo Pani Wójt poinformowała, iż zorganizowano szkolenie dla seniorów w Pałacu
Jankowice, w tym zakresie, jednak zainteresowanie było niewielkie;
- badań dla kobiet, mieszkanek Gminy Tarnowo Podgórne, posiadających Kartę Mieszkańca
w wieku 40-49 lat oraz powyżej 69 roku życia – powyższe zaplanowane zostało następująco:
•

9 października 2021, godz. 9:00 – 17:00, przy pasaży w Przeźmierowie (ul. Rynkowa
75C). Zapisy od 27 września

•

25 października 2021, godz. 12:00 – 17:00, przy parkingu GKS w Tarnowie
Podgórnym (ul. 23 Października 34). Zapisy od 11 października

•

26 października 2021, godz. 9:00 – 17:00, przy świetlicy wiejskiej w Lusówku (ul.
Zespołowa 1). Zapisy od 11 października

Powyższa informacja zamieszczona została na stronie urzędu https://www.tarnowopodgorne.pl/aktualnosci/zadbaj-o-swoje-zdrowie-w-gminie-tarnowo-podgorne/ oraz w
„Sąsiadce”.
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Wiceprzewodniczący Jacek Wojciechowski podziękował I Z-cy Wójta Ewie NoszczyńskiejSzkurat, za pomoc w realizacji oraz udział w Spartakiadzie, natomiast radna Danuta Czajka
– za dofinansowanie do kolonii.
Dyrektor Pałacu Jankowice Monika Rutkowska przekazała radnych Projekt Programu
„Gmina Tarnowo Podgórne Przyjazna Seniorom” na lata 2021-2025, dokonując krótkiego
wprowadzenia w zagadnienie (Program stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia Seniorów, na rzecz godnego
samodzielnego niezależnego i satysfakcjonującego życia w dobrym zdrowiu.
Program zawiera cztery części:
- I część jest wprowadzeniem w ogólną problematykę;
- II część, dotyczy diagnozy stanu istniejącego, tj. charakterystykę Gminy, seniorów,
poszczególnych organizacji, ale także programów profilaktyki zdrowotnej dla seniorów oraz
finansowania działań pro senioralnych przez Gminę Tarnowo Podgórne
- III część określa perspektywę na lata 2021-2025, m.in. analizę SWOT (szanse i
zagrożenia), prognozy demograficzne oraz priorytety Programu (cel strategiczny i cele
operacyjne).
Dyrektor prosiła radnych o zapoznanie się z dokumentem, przedyskutowanie w Klubach i
Kołach oraz zgłaszanie ewentualnych wniosków.
Na koniec radni zapoznali się z terminarzem zajęć, organizowanych w ramach Tarnowskiego
Centrum Senioralnego w Pałacu Jankowice (terminarz stanowi załącznik nr 6 do protokołu)
Dyrektor Monika Rutkowska zaprosiła również do udziału w IV Pałacowych Targach
Senioralnych, które odbędą się 10 października br. w Pałacu Jankowice .
W ramach Targów odbędą się m.in.:
•

warsztaty jesiennych kompozycji,

•

prezentacja organizacji pozarządowych realizujących projekty dla Seniorów na
terenie Gminy,

•

autorski wykład Sędzi Anny Marii Wesołowskiej pt. Budowanie bezpiecznego
otoczenia Seniorów w świetle współczesnych zagrożeń,

•

pałacowe spotkanie integrujące.
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Targom będzie towarzyszyła wystawa prac „Seniorzy z Pasją II”.
6. Przyjęcie wniosku o uzupełnienie składu Rady Seniorów.
(wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu)
Wiceprzewodniczący poinformował o konieczności przyjęcia wniosku o uzupełnienie składu
Rady Seniorów II kadencji, w związku ze śmiercią radnego seniora, dotychczasowego
Przewodniczącego Leszka Majewicza.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się „za” wnioskiem, który zostanie niezwłocznie przekazany
do Wójta Gminy, celem rozpoczęcia procedury związanej z wyborami uzupełniającymi.
7. Wolne głosy i wnioski
Radny Ryszard Janowicz ponownie zgłosił brak lekarza urologa – z NFZ.
8. Zakończenie Sesji
Na koniec ustalono termin kolejnej sesji Rady Seniorów, która odbędzie się dnia 16 grudnia
br.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Wiceprzewodniczący RS Jacek Wojciechowski o godz. 1110
zamknął posiedzenie Rady Seniorów.
Wiceprzewodniczący Rady Seniorów
Gminy Tarnowo Podgórne
/-/ Jacek Wojciechowski
Protokołowała
Beata Kontusz-Iwańczuk
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