
PROTOKÓŁ nr 3 
z posiedzenia                                          

Komisji do spraw Polityki Senioralnej 
Rady Miejskiej w Radomiu                                          
z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 
Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy 
obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzył  
i na nim przewodniczył Pan Marcin Kaca Przewodniczący Komisji, który powitał 
wszystkich Członków Komisji i zaproszonych Gości. 
 

Porządek posiedzenia: 
 
1. Przyjęcie protokołu nr 2 z posiedzenia Komisji. 

2. Przedstawienie i omówienie działalności Dziennego Domu „Senior+”. 

3. Sprawy różne. 

 
 
Porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
 
 Ad. 1 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Ad. 2. Kierownik Dziennego Domu Senior Plus oprowadziła członków Komisji po 
placówce. W Dziennym Domu Senior plus znajduje się min. zaplecze kuchenne, sala 
do gimnastyki, siłownia, sala do masażu i salon relaksacyjny. Każdy z uczestników ma 
swoją szafkę. Kierownik  Dziennego Domu Senior Plus poinformowała, że jest 30 
osób korzystających z pobytu w placówce i tyle może być maksymalnie. W poprzednim 
roku było 47 osób jednak 17 osób w trakcie pobytu odeszło. Przewodniczący Komisji 
Marcin Kaca zapytał, jak można zgłosić się do placówki Kierownik  Dziennego Domu 
Senior Plus odpowiedziała, że należy wypełnić kartę zgłoszenia, która jest przesyłana 
do MOPS-u, a następnie pracownik socjalny umawia się z daną osobą na wywiad na 
podstawie, którego wydawana jest decyzja administracyjna o pobycie. Odpłatność za 
pobyt ustalana jest na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały i jej wysokość 
uzależniona jest od wysokości dochodu. W placówce przebywają osoby bardzo 
schorowane. Prowadzona jest lista obecności ponieważ bardzo ważna jest frekwencja. 
W przypadku gdy jest ona niższa niż 70% koniczny jest wtedy zwrot środków do 
Wojewody. W poprzednim roku zwrócono 10 000,00 zł. Kierownik dodała, że sama 
robi zakupy na potrzeby Domu do czego wykorzystuje prywatny samochód na który 
otrzymuje ryczałt jednakże jest problem z jego zaparkowaniem przy placówce co jest 
niezbędne, gdyż zakupy są ciężkie. Dobrym rozwiązaniem byłaby karta na bezpłatne 
parkowanie na potrzeby Dziennego Domu Senior Plus. Przewodniczący Komisji 
Marcin Kaca zapytał, ile jest zatrudnionych osób w Dziennym Domu. Kierownik  
Dziennego Domu Senior Plus odpowiedziała, że zatrudnione są trzy osoby włącznie 
z nią oraz księgowa na ¼ etatu. Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz 
zapytała, jak wygląda dzień w Dziennym Domu Senior Plus. Kierownik Dziennego 
Domu Senior Plus odpowiedziała, że dzień rozpoczyna się śpiewem, w poniedziałki 
przychodzi rehabilitantka, codziennie przychodzi ktoś inny. Letnią porą organizowane 
są różne wyjścia na spacer, do Resursy czy do Elektrowni. Przeprowadzane są różne 
pogadanki. Zawsze staramy się żeby to były nieodpłatne atrakcje. Prowadzone są 
zajęcia z terapeutą. Uczestniczy wykonują różne prace manualne. Radna Katarzyna 
Pastuszka – Chrobotowicz zapytała, o miesięczny budżet. Kierownik  Dziennego 
Domu Senior Plus odpowiedziała, że na ten rok Dzienny Dom otrzymał 320 000,00 
zł i 108 000,00 zł od Wojewody. Nie brakuje środków na prowadzenie placówki. 



Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz zapytała, jak uczestnicy spędzają 
dalszą część dnia po zakończeniu zajęć, o których była mowa wcześniej. Kierownik  
Dziennego Domu Senior Plus odpowiedziała, że o godzinie 13.00 jest obiad i około 
godziny 14.00 część osób idzie do domu a dla tych, którzy zostają są tzw. zajęcia 
klubowe (oglądanie telewizji, słuchanie muzyki, granie w karty, malowanie czy 
muzykoterapia). Osoby te lubią ze sobą rozmawiać ponieważ w większości są to 
samotne osoby. Radna Wioletta Kotkowska powiedziała, że problem stanowi zwrot 
dotacji związany z frekwencją i zapytała, czy nie może być tak, że osoba która chce 
przychodzić tylko dwa razy w tygodniu tak przychodziła a wtedy ,pozostałe dni 
uzupełnić to miejsce inną osobą. Kierownik Dziennego Domu Senior Plus 
odpowiedziała, że były pisane w tej sprawie pisma i niestety nie ma takiej możliwości. 
Kierownik Dziennego Domu Senior Plus powiedziała, że konieczne jest 
zatrudnienie w Dziennym Domu jeszcze jednej osoby do pracy w biurze. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Kinga Bogusz powiedziała, że warto aby podczas 
uzupełnienia składu czy przeprowadzania rekrutacji osoby podpisywały deklarację, że 
będą w całości uczestniczyć w Dziennym Domu i pierwszej kolejności powinny być 
brane pod uwagę takie osoby żeby w przyszłości uniknąć zwrotów dotacji. Kierownik 
Dziennego Domu Senior Plus odpowiedziała, że wcześniej takich sytuacji nie było. 
Pani Zosia ma 95 lat, a przychodzi do Dziennego Domu od 3 lat i teraz dopiero zdrowie 
jej nie pozwala, aby przychodziła codziennie.  
Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz zaproponował ą złożenie wniosku w 
sprawie zezwolenia na bezpłatne parkowanie. Przewodniczący Komisji Marcin 
Kaca zarządził głosowanie nad wnioskiem. Komisja do spraw Polityki Senioralnej 
wnioskuje o wydanie zezwolenia na bezpłatne parkowanie w strefie płatnego 
parkowania dla personelu Dziennego Domu „Senior+” znajdującego się przy ul. 
Rwańskiej 7. (5 Radnych za 0 przeciw 0 wstrzymujący się). Wniosek nr 5 dołączono 
do protokołu. 
 W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji Marcin Kaca podziękował pani 
Kierownik i zakończył dyskusję. 
 
Ad. 3. Przewodniczący Komisji Marcin Kaca poinformował o odpowiedziach jakie 
wpłynęły na wnioski złożone przez Komisję.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        
 

 
 
Przewodniczący Komisji 

  
 
   Marcin Kaca 
       

 
 


