
PROTOKÓŁ nr 6 
z posiedzenia                                          

Komisji do spraw Polityki Senioralnej 
Rady Miejskiej w Radomiu                                          
z dnia 29 listopada 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 5 z posiedzenia Komisji. 
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Miasta Radomia na 2020 

rok. 
3. Sprawy różne. 

 
Porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
                                                                  
Ad. 1 Protokół nr 5 z posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 
Ad. 2. Przewodniczący komisji Marcin Kaca poprosił przedstawienie projektu 
Uchwały Budżetowej na 2020 rok w części dotyczącej polityki senioralnej.               
Jolanta Dygas Kierownik referatu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 
poinformowała, że w przyszłym roku dla seniorów przewidziano: 

 Szczepienia przeciwko grypie – 170 000,00 zł 

 w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ogłoszenie konkursu na zadanie - działanie edukacyjne z profilaktyki uzależnień 
skierowane do seniorów – 150 000,00 zł 

 tzw. małe granty – 40 000,00 zł  

 przegląd twórczości artystycznej seniorów, realizacja projektu pn. „Młodzież 
zaawansowana - reaktywacja”, potańcówki dla seniorów, spektakl w Resursie 
dla seniorów w ramach obchodów Dni Seniora - 25 000,00zł 

 zakup radomskiej karty seniora (blankietów tych kart) - 5 000,00 zł 

 zakup czujników czadu dla seniorów – 50 000,00zł 

 organizacja balu seniora – 80 000,00 zł.  
W tym roku Gmina Miasta Radomia dokonała zakupu 100 sztuk opasek dla seniorów 
monitorujących stan zdrowia wraz z usługa telecentrum. Opaski te zostały przekazane 
osobom w użyczenie do końca roku w związku z tym zaplanowano środki na 
kontynuację świadczenia usługi telemonitoringu w kwocie 42 072,00 zł. W tym roku 
pojawiła się możliwość pozyskania środków od samorządu Województwa 
Mazowieckiego w ramach projektu realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej  na dofinansowanie do zakupu sprzętu do sprawowania teleopieki. 
W przyszłym roku zabezpieczono środki na zakup 30 nowych opasek – ilość sztuk 
zależy od wielkości gminy. Gmina Miasta Radomia może otrzymać dofinansowanie na 
zakup 30 sztuk opasek. Na zakup tych 30 sztuk opasek zaplanowano kwotę 
16 816,00zł i do ich zakupu spodziewane jest dofinansowanie w kwocie 4 534,50 zł. 
Dla tych 30 osób będzie też świadczona usługa teleopieki na co przewidziano kwotę 
16 622,00 zł w tym z dofinansowania 3 840,00 zł. Jeżeli Gmina skorzysta z tego 
dofinansowania to, to zadanie musi realizować przez 2020 i 2021 rok  z tym, że w 2021 
roku zadanie w całości będzie musiało być realizowane ze środków własnych Gminy.         



Przewodniczący komisji Marcin Kaca zapytał, kiedy ma się odbyć bal seniora. 
Kierownik referatu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Jolanta Dygas 
odpowiedziała, że 19-20 luty 2020r.  
W ramach Wydziału Zdrowia i Polityki Społeczne funkcjonuje Centrum Aktywności 
Seniora. Na terenie miasta funkcjonuje Dzienny Dom Senior Plus jako jednostka 
budżetowa dla której na przyszły rok zaplanowano budżet w wysokości 290 000,00 zł. 
Jak co roku będą starania o dofinansowanie tego zadania z budżetu Wojewody. W tym 
roku dotacja od Wojewody wyniosła 108 000,00 zł.  
W strukturze Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy funkcjonuje Dzienny 
Dom Pomocy „Przyjazny Dom”, który został utworzony przy udziale środków unijnych. 
W tym Domu jest 30 miejsc dla osób zależnych z terenu Radomia. Projekt ten jest 
w trakcie realizacji i na przyszły rok przewidziane są środki w wydatkach w wysokości 
472 944,00 zł. W ramach działań na rzecz seniorów przez MOPS realizowane są 
usługi opiekuńcze, które są świadczone również dla seniorów. Na usługi opiekuńcze 
przewidziano kwotę 3 867 670,00 zł i jest to zadanie gminy. Są również specjalistyczne 
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych i to jest już zadanie 
Wojewody na co Wojewoda przeznaczył 111 630,00zł. W strukturze MOPS 
funkcjonuje również Klub Seniora na funkcjonowanie, którego przewidziano 99 630,00 
zł.   
Przewodniczący komisji Marcin Kaca zapytał, czy miasto brało pod uwagę 
wprowadzenie Radomskiej Karty Seniora od 60 roku życia. Czy ktoś szacował jakie to 
będą dokładne koszty również w kwestii biletu za 100,00 zł. Czy miasto się do tego 
przymierza. Czy są podejmowane jakieś rozmowy i działania. Zarówno Dyrektor 
Wydziału Budżetu Tadeusz Murawki jak i Kierownik referatu w Wydziale Zdrowia 
i Polityki Społecznej Jolanta Dygas nie maja na ten temat wiedzy. Kierownik referatu 
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Jolanta Dygas powiedziała, że karty są 
wydawane od września 2015 roku, które posiada już 12 035 osób. 
Przewodniczący komisji Marcin Kaca zaproponował złożenie wniosku w sprawie 
wprowadzenia Karty Seniora dla mieszkańców od 60 roku życia.  
Radna Wioletta Kotkowska zapytała, czy przewodniczący ma wiedzę jakie ulgi 
obejmuje Ogólnopolska Karta Seniora, czy tam również są ulgi na transport 
ogólnopolski. Przewodniczący komisji Marcin Kaca odpowiedział, że tak bo to 
gównie o to chodzi Radna Wioletta Kotkowska zapytała, czy są wszystkie ulgi, które 
obowiązują u nas. Przewodniczący komisji Marcin Kaca odpowiedział, że tego nie 
wie, ale są miasta o podobnej wielkości, w których karta seniora obowiązuje od 60 roku 
życia. Radna Wioletta Kotkowska powiedziała, że są to zadania samorządowe, które 
są realizowane w zależności od zasobów samorządu. Radna Wioletta Kotkowska 
zapytała, czy przewodniczący wie jakie to są koszty. Przewodniczący komisji Marcin 
Kaca odpowiedział, że są miasta o podobnej wielkości, w których karta seniora 
obowiązuje od 60 roku życia natomiast jeżeli chodzi o ogólnopolską kartę seniora to te 
zniżki na przejazdy nie mogą obowiązywać bo każde miasto ma swoja komunikację. 
Radna Wioletta Kotkowska powiedziała, że jest za i zapytała, czy może 
przewodniczący zna koszty, o które wcześniej pytał. Przewodniczący komisji Marcin 
Kaca odpowiedział, że ich nie zna ponieważ nie otrzymał takiej odpowiedzi na 
interpelację. Odpowiedź jaką otrzymał była bardzo ogólna. Radna Wioletta 
Kotkowska powiedziała, że nie wiemy jakie to będą skutki. Dyrektor Wydziału 
Budżetu Tadeusz Murawki dodał, że ten bilet za 100,00 zł w tej chwili funkcjonuje. 
Jest to bilet na cały rok warunkiem jest posiadanie Radomskiej Karty Seniora. 
Przewodniczący komisji Marcin Kaca  odczytał wniosek i zarządził głosowanie nad 
wnioskiem. Komisja do spraw Polityki Senioralnej wnioskuje o wprowadzenie Karty 
Seniora dla mieszkańców od 60 roku życia. Ogólnopolska Karta Seniora obejmuje 
mieszkańców od 60 roku życia dlatego zasadne jest wprowadzenie takiego 
rozwiązania również w Radomiu. (3 Radnych za 0 przeciw, 1 wstrzymujący się). 
Wniosek nr 8 dołączono do protokołu. 



                  
Radna Wioletta Kotkowska powiedziała, że wstrzymała się od głosu żeby dopytać 
jakie to będą koszty i z czego trzeba będzie zrezygnować.  
Przewodniczący komisji Marcin Kaca zakończył dyskusję i zarządziła głosowanie 
nad projektem uchwały zawartym na druku Nr 207. Radni negatywnie zaopiniowali 
projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020 w części dotyczącej polityki senioralnej 
zawarty na  druku Nr 207 (1 Radnych za, 2 przeciw, 1 wstrzymujących się). Opinię nr 
1 dołączono do protokołu.  
  
Ad. 3. Nie było spraw.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował 
wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.                                                        
 

Przewodniczący Komisji 
  
 
     Marcin Kaca 
 


