
 

 

 

Protokół nr 3/2016 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

 które odbyło się dnia 26 października 2016 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00. Przewodniczący Rady Seniorów przywitał 

wszystkich uczestników sesji i na podstawie listy obecności stwierdził ważność obrad jak 

również zaproponował przyjęcie porządku obrad w brzmieniu: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Sprawozdanie Przewodniczącego oraz Vice Przewodniczącej Rady Seniorów                     

z konferencji pn. „Rady Seniorów – Partnerstwo z Samorządami” zorganizowanej 

przez Komisję Polityki Senioralnej Sejmu RP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

4. Sprawozdanie Radnych Seniorów, uczestników wyjazdów studyjnych  do Gliwic, 

Miechowa oraz Zakopanego w ramach projektu pn. Profesjonalne Rady Seniorów             

w województwie małopolskim.” 

5. Sprawozdanie przedstawiciela Rady Seniorów z udziału w pracach Zespołu ds. 

Budżetu Obywatelskiego 2017 oraz przedstawienie trybu i zasad głosowania. 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad 

 

Ad.1-2 Na posiedzeniu obecnych było 10 członków Nowotarskiej Rady Seniorów 

według załączonej do niniejszego protokołu listy obecności (załącznik nr 1). 

W wyniku głosowania radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad. 

Ad.3.W dalszej części posiedzenia przewodniczący NRS zrelacjonował zebranym 

przebieg konferencji „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”  która odbyła się                    

1 października w Sejmie RP. Brało w niej udział  ok. 300 osób z całej Polski.  

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o aktywności zawodowej i społecznej osób starszych 

oraz o ich roli w lokalnej polityce międzypokoleniowej. Poruszono również temat sytuacji 

demograficznej w Polsce oraz kwestię potrzeb zdrowotnych seniorów.  

  



 

 

 

Konferencję objętą patronatem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego otworzył 

wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, który odczytał list do seniorów skierowany przez 

marszałka Kuchcińskiego. Podkreślono w nim, że od wielu lat odnotowujemy w Polsce niż 

demograficzny i rosnącą grupę seniorów: Zmiany powinny zachodzić nie tylko w sposobie 

postrzegania seniorów, lecz przede wszystkim w takich obszarach jak ochrona zdrowia, 

profilaktyka, opieka społeczna, dostęp do kultury i edukacji, jednak żeby sprostać tym 

wyzwaniom potrzebna jest zintegrowana współpraca wielu podmiotów . 

Wiceminister Elżbieta Bojanowska podkreśliła, że, jak pokazują wyniki badań,  obecnie               

w Polsce aktywność osób starszych w partycypacji społecznej jest niższa niż osób młodszych. 

Dlatego głównym celem polityki społecznej wobec osób starszych w obszarze aktywności 

obywatelskiej jest zwiększanie zaangażowania seniorów w życiu społecznym społeczeństw 

lokalnych oraz wzrost ich roli w rozwiązywaniu problemów społecznych.   

Wskazała, że rady seniorów odgrywają rolę integrującą i koordynującą w działaniach na rzecz 

polityki społecznej w środowisku lokalnym. "One właśnie pozwalają koncentrować wysiłki, 

ale i zasoby na rzecz stworzenia wspólnego przedsięwzięcia" - powiedziała. 

Uczestnicy konferencji, wśród których znaleźli się przedstawiciele organizacji seniorskich, 

parlamentarzyści i członkowie Rady Ministrów oraz eksperci, rozmawiali o współpracy 

gminnych rad seniorów z władzą samorządową.  

Organizatorem wydarzenia była Komisja Polityki Senioralnej przy współudziale Ministerstw: 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Ad.4.W ramach projektu pt. „Profesjonalne Rady Seniorów w woj. małopolskim” 

przedstawiciele Rady Nowotarskiej wzięli udział w wyjazdach studyjnych do Gliwic , 

Miechowa i Zakopanego. Radni zapoznali się z funkcjonowaniem tamtejszych Rad Seniorów, 

które mają już dość duże doświadczenie w organizowaniu różnych przedsięwzięć 

skierowanych do ludzi starszych oraz w pozyskiwaniu partnerów do współpracy. Pan Andrzej 

Kosiński oraz Pan Marian Pastwa opowiedzieli o sukcesach tamtejszych Rad Seniorów, które 

zainicjowały budowę osiedla dla seniorów, budowę oddziału geriatrycznego, sieci klubów 

seniorów, budowy wind i podjazdów w budynkach użyteczności publicznej oraz wielu innych 

rozwiązań przyczyniających się do podniesienia jakości życia osób starszych. Podczas pobytu 

w Zakopanem dyskutowano nad wypracowaniem takich inicjatyw senioralnych, które 

pozwolą pomóc w rozwiązaniu najważniejszych problemów osób starszych. Najlepsze  



 

rozwiązania będą zaprezentowane na konferencji zamykającej projekt, którą zaplanowano na 

grudzień w Krakowie.   

 

Ad.5. Pani Małgorzata Morajko zapoznała zebranych z projektami ogólno-miejskimi                       

i lokalnymi, które zostały zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego  2017 oraz z zasadami 

głosowania na te projekty. 

Ad.6  Omawiając sprawy bieżące  radni zgłosili jednogłośnie następujące wnioski: 

1) Wystosować prośbę do Przewodniczącego Rady Miasta oraz Burmistrza Miasta                        

o informowanie Radnych Seniorów o posiedzeniach merytorycznych komisji Rady 

Miasta. 

2) Powołać odpowiednią służbę podlegająca Burmistrzowi, której zadaniem będzie 

pilnowanie porządku w mieście. 

3) Umieszczenie na miejskiej stronie zakładki z informacjami na temat możliwości 

korzystania przez osoby starsze z projektów realizowanych na rzecz seniorów przez 

nowotarskie organizacje. 

4) Wystąpienie do Burmistrza Miasta  o utworzenie Dziennego Klubu Seniora w lokalu 

miejskim przy Al. Tysiąclecia 42 z inicjatywy grupy wolontariatu przy UTW w 

Nowym Targu. 

 

O godz. 13.15 Przewodniczący Rady  zamknął  III Sesję Nowotarskiej Rady Seniorów. 

 

Sekretarz Nowotarskiej                                                                Przewodniczący Nowotarskiej 

Rady Seniorów             Rady Seniorów  

 

Wanda Piekarczyk              Andrzej Kosiński 

    

 

 

 

 


