Protokół Nr II/ 2019
z II posiedzenia Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 7 lutego 2019 roku
w sali 21 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

1. Otwarcie sesji.
II sesja Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się w dniu 7 lutego 2019 roku o
godz. 1015 w sali 21 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym. Posiedzenie
otworzył i obradom przewodniczył, Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Tarnowo
Podgórne Leszek Majewicz.
Na wstępie sesji I z-ca Wójta Gminy Ewa Noszczyńska-Szkurat wręczyła radnemu
Ryszardowi Janowicz – wybranemu w wyborach uzupełniających na radnego Rady Seniorów
Gminy Tarnowo Podgórne – zaświadczenia o wyborze.
2. Stwierdzenie quorum radnych.
Następnie przystąpiono do realizacji pozostałej części porządku obrad, gdzie
Przewodniczący Leszek Majewicz oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w
posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
(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 19.11.2018r.
5. Propozycje działań Tarnowskiego Centrum Senioralnego w Pałacu w Jankowicach na
rok 2019.
6. Propozycje działań Gminy Tarnowo Podgórne adresowane dla seniorów na 2019 rok
i ujęte w budżecie.
7. Podział środków finansowych przyznanych na 2019r. na działalność Klubów Seniora i
Kół Seniora.
8. Ramowy plan działania Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne na 2019r.
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie sesji.
(porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
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Nikt z radnych nie zgłosił wniosku o zmianę proponowanego porządku, który jednogłośnie
przyjęto.
4. Przyjęcie protokołu z sesji 19.11.2018r.
Rada Seniorów jednogłośnie przyjęła ww. protokół.
5. Propozycje działań Tarnowskiego Centrum Senioralnego w Pałacu w
Jankowicach na rok 2019.
Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele Tarnowskiego Centrum Senioralnego:
Pani Ewa Jańczak i Pan Tomasz Łozowiecki, którzy przedstawili aktualne propozycje działań
TCS na rzecz seniorów, takie jak:
- projekt „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Operacyjnego z programu „ Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 –
2020”.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania, w obszarach decydujących o jakości życia,
osób niesamodzielnych z terenu gminy Tarnowo Podgórne (dla określonej grupy) oraz gmin
ościennych (powiat poznański, woj. wielkopolskie), dzięki ułatwieniu dostępu do wysokiej
jakości usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora, specjalistycznych usług opiekuńczych
(usługi rehabilitacyjne) oraz wdrożeniu systemu teleopieki, zapewnieniu wsparcia dla
opiekunów faktycznych ww. osób niesamodzielnych w okresie od 01.08.2018 do 31.05.2020.
W ramach projektu zaplanowane są zajęcia tj.:
•

Kurs samoobrony dla Seniorów

•

Joga dla seniora.

•

Taniec - Choreoterapia

•

Zadbaj o kręgosłup

•

Profilaktyka zdrowotna: techniki rękodzielnicze

•

Gry i formy stymulujące sprawność intelektualną i społeczną

•

Nordic walking z gimnastyką

•

Nowe technologie dla Seniora

•

Spotkania ze zdrowiem

•

Zajęcia Klanza dla Seniora

•

Elementy terapii polisensorycznej dla Seniorów

•

Zajęcia: ceramika
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- Od 17 września uruchomiony został gminny program „Złota Rączka dla SENIORA” , jego
celem jest udzielenie bezpłatnej pomocy Seniorom 60+ w drobnych domowych naprawach.
Pomoc obejmuje proste czynności takie jak:
•

Elektryczne: wymiana żarówek, wymiana wyrwanych włączników elektrycznych
i gniazdek

•

Hydrauliczne: wymiana uszczelek w cieknącym kranie, wymiana pokręteł, słuchawek,
prysznicowych węży, udrożnienie odpływu, wymiana elementów – syfonów,
wężyków, spłuczek , wymiana deski sedesowej, Uzupełnianie sylikonem przecieków
w łazience (brodziki, umywalki, wanny)

•

Ślusarskich: wymiana klamek, zamków, zasuw , regulacja drzwi

•

Stolarskich: wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf, wymiana gałek i uchwytów,
sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli

•

Monterskich: osadzenie kołków rozporowych pod półki i szafki, wieszanie: rolet,
karniszy, luster, suszarek łazienkowych; uszczelnienie okien, drzwi

Program Złota Raczka jest realizowany w ramach Polityki Senioralnej Gminy Tarnowo
Podgórne. Koordynatorem programu jest Pałac Jankowice – Tarnowskie Centrum
Senioralne z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów
- Do propozycji wykładów i warsztatów należą:
•

Oko na Seniorów – Zaćma – otwarty wykład o objawach, czynnikach ryzyka oraz
sposobach leczenia zaćmy

•

wystawa "Oblicza szczęścia" Seniorzy Tarnowskiego Centrum Senioralnego
w obiektywie.
Na wystawie prezentowane są fotografie Seniorów korzystających z oferty Pałacu
Jankowice – Tarnowskiego Centrum Senioralnego.

•

Wykład „Seniorze nie daj się oszukać” – planowany dnia 26 lutego br.

•

3 marca 2019r. odbędzie się wykład nt. funkcjonowania pamięci

Aktualne propozycje oraz informacje nt. prowadzonych badań profilaktycznych, można
znaleźć na stronie www.seniorzytp.pl
Radni zapoznali się również z propozycją zajęć zaplanowanych na miesiące luty oraz
marzec br., które odbędą się w Pałacu w Jankowicach. Załącznik nr 4 do protokołu.
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Przewodniczący Rady Seniorów podziękował przedstawicielom TCS za przedstawienie

propozycji działań Tarnowskiego Centrum Senioralnego na rok 2019, realizowanych
w Pałacu w Jankowicach.
Przewodniczący wyraził również uznanie i podziękowanie dla Pani Dyrektor Pałacu w
Jankowicach za bogatą i wszechstronną ofertę programową, adresowaną seniorom.
6. Propozycje działań Gminy Tarnowo Podgórne adresowane dla seniorów na
2019 rok i ujęte w budżecie.
I z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat poinformowała m.in. o następujących działaniach:
- opracowywany jest program gminny pn. „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób
przewlekle chorych) – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne”, który zostanie wdrożony po
uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, najpóźniej
do końca czerwca 2019 r.
- na terenie Tarnowskich Term oraz OSIR funkcjonują częściowo odpłatne zajęcia
rehabilitacyjne, z których seniorzy mogą korzystać;
- Gminny program „Złota rączka dla Seniorów” cieszy się coraz większym zainteresowaniem
i ma pozytywne opinie;
- sukcesywnie będą się pojawiały ławki odpoczynkowe – poszczególni sołtysi wskażą
miejsca ich usadowienia;
- jak co roku gmina wesprze spartakiadę seniorów oraz organizowane półkolonie.
Radni podjęli dyskusję w zakresie możliwości korzystania z:
- konsultacji urologa oraz porad ginekologicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
– na terenie Gminy Tarnowo Podgórne można korzystać z usług zakontraktowanych lekarzy;
- bezpłatnej rehabilitacji;
7. Podział środków finansowych przyznanych na 2019r. na działalność Klubów
Seniora i Kół Seniora.

Przewodniczący Rady Leszek Majewicz poinformował o kwocie 63 tys. zł do
rozdysponowania na poszczególne Koła i Kluby, na rok bieżący.
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Po przedyskutowaniu dwóch wariantów podziału jednogłośnie ustalono zasady
według których: każdy Klub otrzyma kwotę stałą 2.500 zł, a pozostałe środki
rozdzielone zostaną według ilości członków danego Koła – co po przeliczeniu dało
74,91 zł na osobę.
Ostatecznie podział środków przedstawia się następująco:
Lp.

Koło/Klub

Ilość członków

Kwota po podziale

+ kwota stała
2.500,- zł

1.

Tarnowo Podgórne

81

6.068,-

8.568,-

2.

Lusowo

30

2.248,-

4.748,-

3.

Rumianek

30

2.248,-

4.748,-

4.

Przeźmierowo

250

18.728,-

21.228,-

5.

Baranowo

73

5.468,-

7.968,-

6.

Sady

46

3.446,-

5.946,-

7.

Lusówko

42

3.146,-

5.646,-

8.

Kokoszczyn

22

1.648,-

4.148,-

RAZEM:

574

43.000,-

63.000,-

8. Ramowy plan działania Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne na 2019r.
Przewodniczący Rady Seniorów zaproponował:
- terminy kolejnych posiedzeń tj.: 18 kwietnia, 27 czerwca, 26 września oraz 12 grudnia
2019r.;
- stałe zagadnienia na rok bieżący, takie jak: Bal senioralny (termin: 6.07.2019r.) oraz
wsparcie i uczestnictwo w organizowanej cyklicznie spartakiadzie (termin: maj br.);
Przewodniczący Leszek Majewicz sugerował ujęcie w planie pracy na rok 2019
następujących punktów:
•

Działania antysmogowe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – informacja nt. formy
działania, dotychczasowych efektów, podmiotów realizujących zadanie oraz skali
występującego zjawiska – wrzesień 2019r.

I Z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat – nawiązując do powyższego – przedstawiła
pokrótce problematykę, informując o programie antysmogowym (załącznik nr 5 do
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protokołu). Pani Wójt zasygnalizowała kwestię planowanego zakupu oczyszczalni powietrza
do wszystkich przedszkoli gminnych.
Radni podjęli dyskusję nt. modernizacji istniejących instalacji grzewczych. Pani Wójt
poinformowała o zamiarze zaproponowania nowego programu dotyczącego wymiany piecy,
obejmującego również stare piece gazowe.
Z uwagi na zainteresowanie problematyką badania jakości powietrza, I Z-ca Wójta Ewa
Noszczyńska-Szkurat wyjaśniła, że obecnie jest stacja badawcza manualna, umiejscowiona
przy ul. Zachodniej. W niedalekiej przyszłości planuje się umiejscowienie urządzeń również
we wszystkich szkołach w Gminie.
•

Działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych i żyjących poniżej minimum
socjalnego – skala problemu, podmioty zajmujące się problemem oraz formy i zakres
świadczeń – czerwiec 2019r.

•

Projekt „Bezpieczny senior” na terenie Gminy

I Z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat wyjaśniła, że w Gminie Tarnowo Podgórne
realizowany jest program „Bezpieczna Gmina”, w ramach którego jest m.in. „Bezpieczny
Senior”.
Po przedyskutowaniu wyżej wymienionego, radni zdecydowali o przesunięciu problematyki
„Bezpieczny Senior” na kolejny rok.
Wolne głosy i wnioski
Radni poruszyli następujące tematy:
- zorganizowania dla seniorów dojazdu do Jankowic – Pani Wójt wyjaśniła, że po
wprowadzeniu dodatkowych kursów do Pałacu, dedykowanych właśnie z seniorom, niestety
nie było zainteresowania, dlatego wycofano się z tej inicjatywy;
- rozważenia możliwości zorganizowania (zgłoszone przez radną Danutę Czajkę):
•

dla upamiętnienia 30 rocznicy wolnych wyborów w Polsce – akcji sadzenia drzew na
terenie Gminy pn.: „Seniorzy mieszkańcom Gminy” - I Z-ca Wójta Ewa NoszczyńskaSzkurat poinformowała, iż są odpowiednie tereny w Gminie przeznaczone do
obsadzania drzewami, osobą koordynującą powyższe jest Pan Andrzej Korpik z
Wydziału WiKOŚ. W przypadku realizacji wymienionej inicjatywy, Gmina może
zakupić sadzonki.
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•

wspólnej z Młodzieżową Radą Gminy wycieczki poza teren Gminy Tarnowo
Podgórne.

Zakończenie sesji.
Przewodniczący zaproponował termin kolejnego posiedzenia na dzień 18 kwietnia br. o
godz. 10.00.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący RS Leszek Majewicz o godz. 1215 zamknął
posiedzenie Rady Seniorów.
Przewodniczący Rady Seniorów
/-/ Leszek Majewicz

Protokołowała: Beata Kontusz-Iwańczuk
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