
Protokół Nr VI/ 2019 

z VI posiedzenia Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne 

odbytego w dniu 12 grudnia 2019 roku 

w sali 10 (budynek C) Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 

 

1. Otwarcie sesji. 

VI sesja Rady Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne odbyła się w dniu 12 grudnia 2019 roku o 

godz. 1015 w sali 10 (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 14 radnych 

(nieobecna usprawiedliwiona Danuta Czajka).  

(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. 26.09.2019 

5.Podsumowanie pracy Rady Seniorów za 2019 

6.Przyjecie ramowego planu działania Rady Seniorów Gminy TP na 2020 

7.Interpelacje Radnych oraz wolne glosy 

8.Zlożenie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020 

9.Zakonczenie obrad 

(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 26.09.2019r. 

(projekt protokołu nr V/2019 stanowi załącznik nr 4 do protokołu) 

Rada Seniorów jednogłośnie przyjęła ww. protokół. 



Przed realizacją planowanego porządku sesji, omówiono sprawy organizacyjne dotyczące: 

• konieczności sporządzenia przez poszczególne Koła i Kluby imiennego zestawienia 

członków na dzień 31 grudnia br., będącego podstawą do naliczenia odpowiednio 

środków finansowych na 2020 rok; 

• definicji „członka uprawnionego do dofinansowania” – mieszkaniec gminy Tarnowo 

Podgórne, lub osoba z poza gminy odprowadzająca podatki w gminie Tarnowo 

Podgórne; 

• wyjaśnienia w zakresie jednoczesnego członkostwa w kilku Kołach lub Klubach 

Seniora – ww. możliwość jest dopuszczalna, pod warunkiem zadeklarowania jednego 

Koła w którym będzie się korzystało z dofinansowania. 

5.Podsumowanie pracy Rady Seniorów za 2019 

Przewodniczący Leszek Majewicz podsumował w punktach działania podjęte w 2019 roku. 

Rada Seniorów podczas odbytych 5 sesji zapoznała się oraz dyskutowała nad zagadnieniami, 

takimi jak: 

1. Propozycje działań Tarnowskiego Centrum Senioralnego w Pałacu w Jankowicach na 

rok 2019. 

2. Propozycje działań Gminy Tarnowo Podgórne adresowane dla seniorów na 2019 rok i 

ujęte w budżecie. 

3. Podział środków finansowych przyznanych na 2019r. na działalność Klubów Seniora i 

Kół Seniora. 

4. Omówienie zagadnień z zakresu pomocy dla UTW przez kola i kluby seniora przy 

organizacji spotkania sportowo-integracyjnego seniorów Gminy TP. 

5. Informacja o działaniu systemu teleopieki dla wybranych seniorów 

6. Przygotowania II Balu Seniorów. 

7. 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 

8. Informacja Specjalisty d/s Ochrony Środowiska UGTP, w sprawie "Działania 

antysmogowe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne / formy działania, dotychczasowe 

efekty, podmioty zaangażowane, skala zjawiska, perspektywy na przyszłość/" 

9. Sprawozdanie finansowe z organizacji II BALU SENIOROW i ocena tej imprezy  



Kontynuując, przewodniczący poinformował również o odbytym szkoleniu radnych seniorów w 

bieżącym roku oraz udziale reprezentacji Rady Seniorów w uroczystościach gminnych i 

państwowych. 

W międzyczasie na salę obrad przybył Wójt Gminy. 

Wójt Tadeusz Czajka wręczył nowemu radnemu seniorowi Henrykowi Wierzbie z Sierosławia 

– wyłonionemu w wyborach uzupełniających –zaświadczenie o wyborze na członka Rady 

Seniorów II kadencji. 

Wójt nawiązując do przedstawionego przez przewodniczącego podsumowania pracy Rady 

Seniorów za 2019, podkreślił, że dostrzega aktywność seniorów. W ciągu ostatnich lat, ruch 

senioralny w Gminie mocno się rozwinął. Powstały nowe projekty, które są realizowane. 

Wójt zaakcentował również, iż opiniujący głos radnych w zakresie spraw seniorów jest bardzo 

oczekiwany. Podejmowane są także wspólne działania, aby wspierać osoby z trudnościami 

zdrowotnymi.  

Na koniec Wójt Tadeusz Czajka złożył obecnym życzenia Świąteczno-Noworoczne. 

6. Przyjęcie ramowego planu działania Rady Seniorów Gminy TP na 2020 

Przewodniczący Rady zaproponował następujące terminy posiedzeń, w 2020 roku: 6 lutego, 

23 kwietnia, 25 czerwca, 24 września oraz 10 grudnia. 

Wśród zagadnień stałych porządku sesji, znalazłyby się kolejno: 

• Sadzenie drzew (kwiecień 2020r.) 

• wsparcie i uczestnictwo w Spartakiadzie Seniorów(czerwiec) 

• III Bal Seniorów – 4 lipca 2020r. 

Przewodniczący Leszek Majewicz przedstawił propozycję planu pracy na 2020 rok: 

1.   Zapoznanie się z propozycją działań TCS w Pałacu Jankowice na 2020. 

2. Działania Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne na rzecz seniorów na 2020 r. ujęte w 

budżecie Gminy. 

3. Podział środków finansowych na 2020 na działalność Klubów i Kół Seniora 

   Termin - 6 lutego 

4. BEZPIECZNY SENIOR na terenie Gminy – zaproszenie gości: 



- Komendanta Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, który przedstawi informacje o 

stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy oraz potencjalnych zagrożeń dla 

Seniorów,  

- przedstawiciela Miejskiej Policji w Poznaniu wydział Prewencji, celem przedstawienia 

informacji o zagrożeniach dla seniorów, w oparciu o ujawnione metody 

działańprzestępczych i sposoby zapobiegania tym zdarzeniom przez seniorów 

   Termin - 23 kwietnia 

5.  Uprawnienia Seniorów co do zabezpieczenia swoich danych osobowych, 

gwarantowanych przez Ustawę oochronie danych osobowych.ZaproszenieInspektora 

Ochrony Danych w Urzędzie Gminy 

 Ocena przygotowań do III Balu Seniorów 

   Termin  - 25 czerwca 

6.  Zabezpieczenie pomocy medycznej mieszkańcom Gminy (pomoc doraźna i 

specjalistyczna) 

Zaproszenie Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie Podgórnym 

   Termin - 24 września 

Podczas dyskusji radni informowali o następujących działaniach: 

- 30 stycznia 2020r. o godz. 17.00 – przedstawienie zorganizowane przez Senioritki „Przed 

latami przed dawnymi” 

- 2 października 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się konferencja naukowa poświęcona 

sprawom seniorów; 

- 3 października 2020r. planowany jest Bal z okazji 10-lecia UTW; 

Radni proponowali również ujęcie w planie pracy poniższych tematów: 

- opieka nad seniorami, związana zmożliwością uruchomienia profesjonalnej rehabilitacji w 

Tarnowie Podgórnym (NFZ) – sesja w miesiącu luty 2020r. 

- aktywizacja seniorów w poszczególnych kołach – dyskusja i propozycje pomysłów – 

zaplanowano spotkanie przedstawicie kół poza sesją RS 



- zorganizowanie konkursu Gawędziarza 

7.Interpelacje Radnych oraz wolne glosy 

Radni nie podjęli dyskusji. 

8.Złożenie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2020 

Radni złożyli sobie wzajemnie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 

2020. 

9.Zakonczenie obrad 

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący RS Leszek Majewicz o godz. 1200 zamknął 

posiedzenie Rady Seniorów. 

        Przewodniczący Rady Seniorów 

         /-/Leszek Majewicz 

 

Protokołowała:  

Beata Kontusz-Iwańczuk 

 
 


