
 

Protokół nr 5/2017 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

 które odbyło się dnia 3 marca 2017 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 przedstawicieli Rady Seniorów z udziału w spotkaniu konsultacyjnym    

          nowego Regulaminu drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski.   

      4. Omówienie programu „SENIOR +”. 

5. Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski. 

6. Zakończenie obrad 

  

Na posiedzeniu obecnych było 9 członków Nowotarskiej Rady Seniorów według 

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

W wyniku głosowania 9 radnych było za przyjęciem proponowanego porządku obrad. 

W dalszej części posiedzenia Radni zapoznali się z informacjami przekazanymi przez 

Przewodniczącego Rady oraz Panią Małgorzatę Morajko  z udziału w konsultacjach 

wojewódzkich dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 

(II edycja), które odbyły się w dniu 27 lutego 2017 r. w Zakopanem. Nowe, proponowane 

zmiany to możliwość składania ubiegłorocznych programów do tegorocznego budżetu . 

Okazało się, że tylko 30% głosów było składanych internetowo. Większość głosujących 

oddawała głosy do urn. W ramach konsultacji zgłoszono, żeby w Nowym Targu umieszczono 

urnę jednak musi to zgłosić jakaś organizacja pozarządowa. Okazało się, że w poprzedniej 

edycji budżetu było dużo głosów nieważnych. Zmieniono granice budżetu. Włączono 

Myślenice i Wadowice. Zadania duże powinny obejmować co najmniej dwa powiaty. Zadanie 

powinno mieścić się w zadaniach własnych województwa. Jeżeli chodzi o promocje projektu 

to każdy we własnym zakresie musi zadbać o promocję projektu i wyłożyć na to własne 

środki finansowe. Prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca będzie zgłaszanie projektów. 

W dyskusji na temat  zgłaszania projektów do Województwa Pan Stanisław Kowalczyk  

poruszył temat byłego Prewentorium na Kowańcu. Budynek, w którym jakiś czas temu 



wykonano remont i dostosowano do potrzeb seniorów od dłuższego czasu  niszczeje. 

Należałoby przywrócić z powrotem ten oddział. Problem Prewentorium zbyt długo pozostaje 

nie rozwiązany. Konieczne jest w jak najkrótszym czasie, priorytetowo i kompleksowo 

rozwiązać sprawę  utworzenia obiektu w którym byłaby zapewniona seniorom opieka 

dzienna, całodobowa, rehabilitacyjna z opieką lekarską, psychologiczną itp. Radni 8 głosami 

za, przy jednym przeciw postanowili wystąpić do Burmistrza Miasta z prośbą o podjęcie 

przez Niego inicjatywy w celu wykorzystania istniejącej bazy i przeznaczenia obiektu 

dawnego Prewentorium  na Dom Seniora. 

Omawiając program Senior+,  Pan Przewodniczący  oraz Pani Małgorzata Morajko zwrócili 

uwagę że w 2017 r. program Senior-Wigor został przekształcony na „Senior+”                                  

a proponowane zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia nowej formy placówki – 

Klubu „Senior+”, kwot dofinansowania na funkcjonowanie, jednorazowego wsparcia 

finansowego oraz standardów lokalowych. Program ma wspierać jednostki samorządu                  

w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów Senior+ oraz Klubów Senior+.   

O godz. 13.10 Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów zamknął  V Sesję Nowotarskiej 

Rady Seniorów. 
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