
Protokół nr 2/2016
z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów,

 które odbyło się dnia 4 lipca 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. Omówienie zagadnienia dotyczącego projektowania i organizowania przestrzeni publicznej

        w Nowym Targu w sposób poprawiający bezpieczeństwo osób starszych (Koncepcja miasta

       przyjaznego ludziom starszym).

      4.  Propozycja umieszczenia w budynku urzędu miasta „Seniorskiej Skrzynki Obywatelskiej”

podjęcie  dialogu  obywatelskiego  z  szerokim  gronem  seniorów   w  sprawach  dla  nich

ważnych.  

5. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad

 

Na posiedzeniu  obecnych  było  10  członków Nowotarskiej  Rady Seniorów według

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

W wyniku głosowania 10 radnych było za przyjęciem proponowanego porządku obrad.

W dalszej części posiedzenia Radni zapoznali się z pierwszą częścią wytycznych dla gmin

przyjaznych  ludziom starszym opracowanymi przez  koalicję  na rzecz  Gmin  Przyjaznych

Seniorom.  Dokument  ten  zawiera  wskazówki  adresowane  do  miast  chcących  przyjąć

koncepcję  miasta  przyjaznego ludziom starszym.  W toku dyskusji  zgłaszano  następujące

uwagi: 

- zaniechano budowy bezpiecznych dojazdów do budynków wielo mieszkaniowych

-budynek  OPS  przy  ul.  Kościuszki  8  nie  ma  żadnego  przystosowania  dla  osób

niepełnosprawnych (brak toalet dla niepełnosprawnych)

- brak toalety na płatnym parkingu koło Dudy. Niezbędne jest ustalenie  z administratorem

terenu aby umieścił toaletę w obrębie parkingu,

- potrzeba poprawy chodników na wałach oraz uzupełnienie ławeczek,

- umieszczenie kilku ławek na Placu Ery (od Biedronki w kierunku północnym)



- zwrócenie uwagi przy remontach ulic aby chodniki i jezdnie były na podobnym poziomie

- dostosowanie dojazdu do budynków wielo mieszkaniowych dla karetki i straży pożarnej –

pismo do zarządców budynku.

- niezbędne jest zwiększenie czcionki na rozkładach jazdy MZK

W odniesieniu do przestrzeni zewnętrznej i budynków radni stoją na stanowisku stopniowego

likwidowania  w  mieście  barier  architektonicznych  utrudniających  osobom  starszym

i niepełnosprawnym  możliwość poruszania się.

W  dalszej  części  posiedzenia  Pan  Przewodniczący  Rady  Seniorów  przekazał

zebranym  prośbę  Sekretarza  Miasta  –  Pani  Stanisławy  Szołtysek  o  wyznaczenie  z  Rady

Seniorów przedstawiciela do zespołu, który będzie się zajmował przyszłorocznym budżetem

obywatelskim.  Radni  jednogłośnie  wybrali  do  zespołu  zadaniowego  Panią  Małgorzatę

Morajko.

Następnie Pan  Andrzej Kosiński przedstawił zebranym propozycję umieszczenia w budynku

Urzędu Miasta tzw. seniorskiej skrzynki obywatelskiej  do której seniorzy mogliby składać

swoje uwagi i propozycje. Radni jednogłośnie podjęli decyzję  o wystąpieniu do Burmistrza

Miasta z prośbą o umieszczenie takiej skrzynki w Biurze Obsługi Mieszkańców. 

Omawiając sprawy bieżące Pan Kosiński poinformował o propozycji Pani Sylwii Gajownik

z Fundacji Znak z Krakowa o możliwości zorganizowania drugiego spotkania dla radnych

w ramach projektu „Profesjonalne Rady Seniorów”. Byłoby ono kontynuacją - rozwinięciem

tematyki  omawianej  podczas  poprzedniego  spotkania.  Radni  zaakceptowali  propozycję.

O terminie spotkania poinformuje radnych P. Zofia Jędrysko. 

O godz. 13.30 Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów zamknął  II Sesję Nowotarskiej

Rady Seniorów.
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