Protokół Nr IV/ 2019
z IV posiedzenia Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne
odbytego w dniu 27 czerwca 2019 roku
w sali 21 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym

1. Otwarcie sesji.
IV sesja Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się w dniu 27 czerwca 2019 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 uczestniczą wszyscy radni.
(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 dnia 18.04.2019
5. Informacja Kierownika Wydziału Pomocy Społecznej Pana Dariusza Nowakowskiego
w sprawie "działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych i żyjących poniżej
minimum socjalnego na terenie Gminy"
- skala problemu
- podmioty zajmujące się tym problemem
- formy i zakres świadczeń
6. Stan przygotowań do II Balu Seniorów w dniu 6 lipca na terenie Pałacu Jankowice
7. Wolne glosy 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 18.04.2019r.
(projekt protokołu nr III/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu)

1

Rada Seniorów jednogłośnie przyjęła ww. protokół
5. Informacja Kierownika Wydziału Pomocy Społecznej Pana Dariusza Nowakowskiego
w sprawie "działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych i żyjących poniżej
minimum socjalnego na terenie Gminy"
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Dariusz Nowakowski poinformował o zmianie
kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej, obowiązujących
od 1 października 2018r. (załącznik nr 5 do protokołu).
Kontynuując Kierownik odpowiadał na pytania dotyczące działań pomocowych na rzecz osób
niepełnosprawnych i żyjących poniżej ninimum socjalnego na terenie Gminy, w zakresie
- skali problemu
- podmiotów zajmujące się tym problemem
- form i zakresu świadczeń.
ŚWIADCZENIA REALIZOWANE Z POMOCY SPOŁECZNEJ:
•

zasiłek stały - to świadczenie obowiązkowe, przysługujące – zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej – niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej
do pracy (według kryterium wiek i dochód na osobę)

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu
ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
•

zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np. renty, emerytury)
według kryterium dochodowego);

•

zasiłek celowy – może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby
bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Pomoc ta
może zostać przyznana także osobom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia
losowego (np. pożar mieszkania, kradzież).

2

W ramach pomocy społecznej, jest możliwość skorzystania z usług opiekuńczych,
przysługujących osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Obejmują one pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację
oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej
pomocy zapewnić.
Nieodpłatne usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód
na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o
pomocy społecznej, czyli odpowiednio 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej bądź
528,00 zł dla osoby w rodzinie
Na mocy Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lipca 2015 r. Nr XIV/181/2015
świadczeniobiorcy, którzy nie spełniają wyżej określonego kryterium dochodowego, dokonują
zwrotu kosztów udzielonych usług opiekuńczych w części lub w całości według określonych
kryteriów.
Kierownik OPS o możliwości przysługującej osobie wymagającej całodobowej opieki – z
powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie potrafiącej samodzielnie funkcjonować
w życiu codziennym, której nie można zapewnić koniecznej pomocy w formie usług
opiekuńczych – umieszczenia w domu pomocy społecznej.
Jeżeli chodzi o opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, obowiązani do ich wnoszenia są
w kolejności:
1. mieszkaniec domu pomocy społecznej - wpłaca on 70% swojego dochodu. W
sytuacji, gdy mieszkańcem domu pomocy społecznej jest osoba małoletnia, jej
przedstawiciel ustawowy wnosi opłatę z dochodów dziecka;
2. małżonek, zstępni, wstępni, jeśli osiągają dochód wyższy niż 250% kryterium
dochodowego lub dobrowolnie deklarujący opłatę lub inne osoby (np. spadkobiercy);
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
W Gminie Tarnowo Podgórne realizowane są również świadczenia opiekuńcze i
aktywizacyjne, w ramach programu współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia dla osób starszych:
•

specjalistyczne usługi opiekuńcze;

•

system teleopieki;

•

pierwsza pomoc – kurs dla opiekunów faktycznych;

•

szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych w miejscu sprawowania opieki i w
zakresie metod przemieszczania chorych oraz prawidłowej pielęgnacji;

•

warsztaty radzenia sobie ze stresem i emocjami;

•

szkolenie: prawne i instytucjonalne wsparcie osób niesamodzielnych.

Kierownik Dariusz Nowakowski odpowiadając na pytania radnych poinformował również, że

obecnie z usług opiekuńczych korzysta 50 osób chorych, którymi zajmuje się 30 opiekunek.
Jeżeli chodzi o odpłatność jaką osoba korzystająca z usług opiekuńczych musi uiścić,
powyższe uzależnione jest od dochodów seniora (od 20% do 40% dochodu).
Kierownik OPS wspomniał także o możliwości zatrudnienia dla emerytów, jako opiekunów
osób chorych w ich miejscowości zamieszkania. Stawka na godzinę to 15 zł brutto,
natomiast w niedzielę i święta 22,50 zł.
Kontynuując dyskusję, radni byli zainteresowani:
•

możliwością nieodpłatnego otrzymania masek antysmogowych – temat przesunięty
został na kolejne, wrześniowe posiedzenie. Radni wystąpią do Wójta z wnioskiem o
rozważenie zakupu masek;

•

powstaniem grupy wsparcia dla osób z problemami, przy Warsztatach Terapii
Zajęciowej – według informacji I Z-cy Wójta Ewy Noszczyńskiej – Szkurat, nowo
powstały budynek jest przeznaczony na WTZ, jednak być może będzie alternatywa
odpłatnego lub nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń na powyższe. Pani Wójt
podkreślała, że przeprowadzane były rozmowy z lekarzami o możliwość
uruchomienia dodatkowych punktów wsparcia psychiatrycznego na terenie Gminy
Tarnowo Podgórne, jest jednak problem, ponieważ NFZ uznało, iż wystarczający jest
funkcjonujący już 1 punkt. W przyszłości planowana jest taka pomoc, aktualnie
nawiązany został kontakt z 2 osobami, które prowadzą doradztwo psychiatryczne.

•

możliwością przeciwdziałania oszustwom i naciąganiu emerytów na zbędne zakupy
podczas organizowanych prezentacji – I Z-ca Wójta poinformowała o
przeprowadzanych cyklicznie akcjach uświadamiających seniorów o tego rodzaju
zagrożeniach, pomimo to emeryci łatwiej poddają się trendom szybkiego zakupu.
Przewodniczący Rady odpowiadając na pomysł radnej w sprawie reagowania na tego
rodzaju proceder, poddał pod rozwagę możliwość przygotowania programu, który
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poruszy problemy seniorów, również pod kątem czyhających pułapek. Radni uznali
za zasadne również dalsze apelowanie do seniorów o zaniechanie nieprzemyślanego
nabywania towarów w czasie prezentacji oraz zamieszczenie stosownego artykułu w
„Sąsiadce”.
6. Stan przygotowań do II Balu Seniorów w dniu 6 lipca na terenie Pałacu Jankowice
Przewodniczący Rady Leszek Majewicz nawiązał do informacji ogólnych, a następnie
dyskutowano nt.:
•

dużej ilości chętnych udziałem w Balu Seniorów (ok 400 osób), a co za tym idzie
konieczności podjęcia działań dla zapewnienia bezpieczeństwa;

•

zamówienia dodatkowych stołów oraz zabezpieczenia ich transportu i ustawienia;

•

przygotowania odpowiednich tablic na stoły, z nazwami kół

W dalszej części omówiono sprawy organizacyjne w zakresie konkursu wianków i kryterium
ich oceny.
Szczegółowy harmonogram oraz scenariusz Balu, ustalony zostanie podczas
zaproponowanego spotkania w Pałacu w Jankowicach, dnia 2 lipca br.
7. Wolne glosy i wnioski
Radni poruszyli temat kontynuowania zajęć gimnastyki prowadzonej przez OSiR w
Baranowie i Przeźmierowie, również w okresie wakacyjnym.
I Z-ca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat wyjaśniła, że po rozpoznaniu tematu z nowym
Dyrektorem OSiR poinformuje Radę o ewentualnej możliwości.
8. Zakończenie Sesji
Przewodniczący przypomniał o terminie kolejnego posiedzenia które odbędzie się dnia 26
września 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
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