
 

Protokół nr 6/2017 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

 które odbyło się dnia 7 kwietnia 2017 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.15. 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. Omówienie propozycji Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” dotyczącej projektu 

regionalnego edukacji i aktywizacji cyfrowej osób dorosłych (seniorów w wieku 

powyżej 65 lat) 

4. Gmina przyjazna seniorom-Komunikacja i informacja, wsparcie społeczne i usługi 

zdrowotne.    

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

6. Zakończenie obrad. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów według 

załączonej do niniejszego protokołu listy obecności (załącznik nr 1) oraz Sekretarz Miasta  

Pani Stanisława Szołtysek. 

W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto proponowany porządek obrad. 

W dalszej części posiedzenia Radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi projektu 

Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Stowarzyszenie to rozpoczęło prace nad projektem 

edukacji i aktywizacji cyfrowej osób dorosłych (seniorów w wieku powyżej 65 lat), w którym 

ważną rolę odgrywać będzie współpraca z lokalnymi samorządami. Projekt ten zamierza 

skorzystać z finansowania środkami działania 3.1 programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” 

w drugim konkursie. Projekt ten będzie miał charakter regionalny, w związku z tym 

rozpoczyna się nabór gmin województwa małopolskiego. Planowany czas realizacji  to lata 

2018-2020. SMWI pełnić w nim będzie rolę lidera merytorycznego a samorządy rolę 

wspomagających działania Partnerów na terenie swoich gmin. Partnerem projektu będzie 

również Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą       

w Nowym Sączu, która będzie odpowiadać za rekrutację uczestników do projektu. Celem 

projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-

usług publicznych. Działania projektu obejmować będą: prowadzenie zajęć z osobami                   



w wieku powyżej 65 lat w zakresie nabywania podstawowych i rozwijania posiadanych 

kompetencji cyfrowych, w szczególności dotyczących korzystania z e-usług publicznych 

(min. 15 spotkań dla każdego uczestnika projektu), organizację zajęć animujących do 

działania dla uczestników projektu powyżej 65 roku życia- min. 3 zajęcia dla każdego 

uczestnika projektu, organizację wydarzeń promujących korzystanie z usług świadczonych 

drogą elektroniczną oraz nabywanie nowych kompetencji cyfrowych przez osoby dorosłe, 

powiązanych z wydarzeniami kulturalnymi i społecznymi w gminie, rozwój bezpłatnych 

zasobów edukacyjnych portalu Latarnicy.pl, w tym zasobów powiązanych ze specyfiką danej 

gminy. 

W dalszej części posiedzenia radni ustalili, ze należy wystąpić  z prośbą do Pana 

Burmistrza o podjęcie inicjatywy w celu wykorzystania dawnego Prewentorium na Dom 

Seniora. Budynek ten niszczeje od dłuższego czasu. Konieczne jest w jak najkrótszym czasie, 

priorytetowo i kompleksowo rozwiązać sprawę utworzenia obiektu w którym byłaby 

zapewniona seniorom opieka dzienna, całodobowa, rehabilitacyjna, z zapewnioną opieką 

lekarską, psychologiczną, itp. Problem Prewentorium zbyt długo pozostaje nie rozwiązany.     

Ustalono, że należy podjąć działania aby wyremontowano chodniki na wałach (ścieżki 

spacerowe) oraz uzupełniono w tym rejonie ławeczki jak również niezbędne jest 

umieszczenie kilku ławek na placu Ery (od Biedronki w kierunku północnym) aby ludzie 

starsi poruszający się pieszo, mieli możliwość odpoczynku. Jest to część miasta gęsto 

zabudowana blokami. 

Niezbędne jest również zwiększenie czcionki na rozkładach jazdy MZK jak również 

przywrócenie przystanków na ul. Szaflarskiej  dla komunikacji autobusowej dalekobieżnej  

Byłoby to bardzo duże udogodnienie dla mieszkańców tych rejonów miasta.  

Z uwagi na liczne uwagi mieszkańców dotyczące tablic informacyjnych należałoby wpłynąć 

na firmę, która dzierżawi tablice, aby terminowo umieszczała informacje (zwłaszcza 

nekrologi).  

O godz. 13.05  Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów zamknął  VI Sesję 

Nowotarskiej Rady Seniorów. 

 

Sekretarz Nowotarskiej                                                                Przewodniczący Nowotarskiej 

Rady Seniorów             Rady Seniorów  

Wanda Piekarczyk              Andrzej Kosiński 

    

 



 

 


