Protokół Nr III/ 2019
z III posiedzenia Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 18 kwietnia 2019 roku
w sali 21 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

1. Otwarcie sesji.
III sesja Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się w dniu 18 kwietnia 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.
2. Stwierdzenie quorum radnych.
Przystąpiono do realizacji części porządku obrad, gdzie Przewodniczący Leszek Majewicz
oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych
(nieobecna Kazimiera Papych), 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.Przyjecie porządku obrad
4.Przyjecie protokołu z Sesji z dn. 7.02.19
5.Omówienie zakresu pomocy dla UTW przez kola i kluby seniora przy organizacji
spotkania sportowo-integracyjnego seniorów Gminy TP w dniu 25.05.19
6.Informacja o działaniu systemu teleopieki dla wybranych seniorów
7.Informacja o szkoleniu dla członków Rady Seniorów i Przewodniczących Kół i
Klubów Seniora
8.Powolanie Zespołu do organizacji II Balu seniorów w Pałacu Jankowice w dniu
6.07.19
9.Interpelacje Radnych oraz wolne glosy
10.Zakonczenie 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 7.02.2018r.
Rada Seniorów jednogłośnie przyjęła ww. protokół.
5. Omówienie zakresu pomocy dla UTW przez kola i kluby seniora przy organizacji
'spotkania sportowo-integracyjnego seniorów Gminy TP w dniu 25.05.19'
Omówiono sprawy organizacyjne związane ze spartakiadą, wytyczne zostały rozdane
wszystkim przedstawicielom kół/klubów.
6. Informacja o działaniu systemu teleopieki dla wybranych seniorów
W ramach systemu teleopieki Gmina Tarnowo Podgórne zapewni telefoniczną opiekę
domową dla 30 osób starszych, mieszkających samotnie i ze względu na stan zdrowia
zagrożonych zasłabnięciem lub upadkiem (np. z powodu cukrzycy, schorzeń
kardiologicznych lub neurologicznych). Osoby takie otrzymają urządzenie nadawczoodbiorcze wyposażone w kartę SIM, z wykupionym na czas trwania projektu abonamentem,
zapewniającym bezpłatne połączenia z całodobowo czynnym Telecentrum. Do tego dostaną
osobisty nadajnik, umożliwiający wezwanie natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrażającej
zdrowiu lub życiu.
Po otrzymaniu sygnału Telecentrum ustala przyczyny alarmu i zapewnia niezwłoczną,
adekwatną do sytuacji interwencję, obejmującą w szczególności powiadomienie wskazanych
osób z listy kontaktowej, wezwanie karetki pogotowia ratunkowego, straży pożarnej lub
policji do miejsca zamieszkania podopiecznego, wraz z podaniem istotnych informacji na
temat stanu zdrowia i zaistniałej sytuacji.
Projekt będzie realizowany do 31 maja 2020r.
Program teleopieki jest jednym z elementów projektu „Tarnowo Podgórne dla Seniorów –
działania opiekuńcze i aktywizacyjne”, realizowanego przez Gminę Tarnowo Podgórne przy
unijnym wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
I Z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat dodała, że w związku z dużym zainteresowaniem
przystąpienia do programu, zostanie wręczonych dodatkowych 15 opasek kolejnym
seniorom, spełniającym określone w projekcie kryterium.
7. Informacja o szkoleniu dla członków Rady Seniorów i Przewodniczących Kół i
Klubów Seniora.

Szkolenie dla Rady Seniorów odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019r. godz. 900 sala 21
budynek C Urzędu Gminy.
(Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
8. Powołanie Zespołu do organizacji II Balu seniorów w Pałacu Jankowice w dniu
6.07.19
Przewodniczący Rady nawiązał do informacji ogólnych, takich jak:
- II Bal Seniorów odbędzie się 6 lipca w Pałacu Jankowice;
- wsparcie finansowe z Urzędu Gminy na powyższe wynosi 5 tys. zł i przeznaczone zostanie
na:
•

ułożenie podłogi;

•

catering

•

DJ

- radni podejmą dodatkowo starania o pozyskanie sponsorów, w ramach organizacji balu.
Kontynuując, przewodniczący wspomniał także o potrzebie wynajęcia dużego namiotu (10 x
15m), który byłby alternatywą w przypadku braku pogody w zaplanowanym terminie. Z uwagi
na fakt, iż koszty organizacyjne w przypadku wynajęcia ww. namiotu przekroczyłoby
zapewnione dofinansowanie z Urzędu, przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do Pani
Wójt o możliwość dodatkowego wsparcia.
I Z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat poinformowała o rozważeniu opcji wystąpienia przez
stowarzyszenie (UTW) o mały grant na współudział w organizacji Balu seniorów – można
pozyskać do 10 tys. zł wsparcia. Według informacji Pani Wójt możliwe alternatywy w
sprawie, zostaną przeanalizowane.
W dalszej części realizowanego punktu porządku obrad, radni przedyskutowali tematy
związane z:
- oprawą balu – każdy klub seniora ma zgłaszać własne propozycje punktu artystycznego.
Imprezę poprowadzi wodzirej. Przewidziane są także konkursy;
- transportem – zorganizowany będzie autobus, podobnie jak w roku ubiegłym;
- promocją – rozdzielone zostały zadania związane z przygotowaniem plakatów i zaproszeń;

- pozyskiwaniem sponsorów – zadania zostały rozdysponowane wśród radnych seniorów;
- udostępnieniem informacji o Balu w mediach;
Przewodniczący Rady Seniorów zadeklarował zajęcie się częścią administracyjną, w
zakresie:
•

przygotowania odpowiednich pism do podmiotów oraz do Wójta o objęcie
patronatem, jak również podziękowań;

•

zgłoszenia imprezy do wydziału WSO.

Dalej radni omówili propozycję drobnej opłaty w wysokości 5 zł, za udział w Balu oraz
konieczności przygotowania list uczestników i odpowiednio „bonów cateringowych”.
Radni jednogłośnie przyjęli ww. propozycje, a następnie powołano zespół organizacyjny w
skład którego weszli:
•

przewodniczący Leszek Majewicz

•

Irena Szewczyk

•

Elżbieta Biniek

•

Ewa Stefaniak-Garbarczyk

•

Danuta Czajka

•

Kazimiera Papych

•

Jędrzej Rost

•

Jacek Wojciechowski

Na koniec omówiono następujące kwestie porządkowe:
- zorganizowania i dostarczenia ławek i stołów;
- wypożyczenia namiotu o wymiarach 3m x 3m, celem zabezpieczenia cateringu w
przypadku braku pogody;
- ustalono termin spotkania grupy roboczej: 17 maja 2019 o godz. 10.00
9. Interpelacje Radnych oraz wolne glosy
W ramach wolnych głosów radni podjęli zagadnienia w sprawie:
- kontynuacji prowadzonej przez OSiR gimnastyki w Lusówku – I Z-ca Wójta Ewa
Noszczyńska-Szkurat poinformuje o możliwości, po rozpoznaniu tematu;

- rozważenia możliwości zorganizowania (zgłoszone przez radną Danutę Czajkę):
•

akcji sadzenia drzew na terenie Gminy pn.: „Seniorzy mieszkańcom Gminy” – dla
upamiętnienia 30 rocznicy wolnych wyborów w Polsce

•

wspólnego wyjazdu do Gdańska – Centrum Solidarności

I Z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat poinformowała, iż:
•

w Gminie Tarnowo Podgórne upamiętnienie obchodów 30 rocznicy wolnych wyborów
w Polsce, zaplanowano na dzień 2 czerwca br. (tj. niedziela). Patriotycznych przeżyć
dostarczy zaproszony Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza
Sygietyńskiego, który wystąpi w hali OSiR;

•

każdego roku – w rocznicę śmierci Agnieszki Dowbor Muśnickiej, mieszkanki
Lusowa, córki generała Józefa Dowbora Muśnickiego – organizowany jest wyjazd na
cmentarz-mauzoleum w Palmirach.
W planowanym na dzień 18 czerwca br. wyjeździe wezmą udział członkowie
Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego z Lusowa, harcerze,
młodzież szkolna oraz przedstawiciele gminnych władz. Grupie zwyczajowo
towarzyszy asysta motocyklistów, prowadzona przez Wójta Tadeusza Czajkę.
We wskazanym terminie odbywają się uroczystości przy grobie Agnieszki Dowbor
Muśnickiej, apel pamięci oraz zwiedzanie cmentarza-mauzoleum.
W przypadku chęci wzięcia udziału przez radnych seniorów w obchodach, należy
przekazać taką informację do biura promocji. Wyjazd finansowany jest ze środków
gminnych.

•

nasadzenia drzewek najlepiej zaplanować na jesień ze względu na bardziej
sprzyjające ku temu warunki pogodowe. Osobą koordynującą powyższe jest Pan
Andrzej Korpik z Wydziału WiKOŚ. W przypadku realizacji wymienionej inicjatywy,
Gmina może zakupić sadzonki.

10. Zakończenie sesji.
Przewodniczący przypomniał o terminach:
- spotkania zespołu roboczego dnia 17 maja br. o godz. 1000 w Jankowicach
- kolejnego posiedzenia które odbędzie się dnia 27 czerwca br. o godz. 1000 w salce 21
budynek C Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący RS Leszek Majewicz o godz. 1140 zamknął
posiedzenie Rady Seniorów.
Przewodniczący Rady Seniorów
/-/ Leszek Majewicz
Protokołowała: Beata Kontusz-Iwańczuk

