
 

 

Protokół nr 7/2017 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

 które odbyło się dnia 8 maja 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: 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Omówienie projektu pt. „Aktywni seniorzy – aktywne gminy” realizowanego przez 

Fundację  Kultury Chrześcijańskiej Znak z Krakowa. 

4. Program Senior+ - omówienie edycji 2017.    

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

6. Zakończenie obrad. 

 

 

Na posiedzeniu obecnych było 10 członków Nowotarskiej Rady Seniorów według 

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

zaproszenie NRS  w posiedzeniu  wziął również udział  Przewodniczący Rady Miasta Pan 

Andrzej Rajski. 

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

Realizując kolejny punkt posiedzenia Pan Andrzej Kosiński przybliżył zebranym projekt 

realizowany przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej „Znak” z Krakowa. Projekt „Aktywni 

seniorzy- aktywne gminy” dofinansowany jest ze środków programu rządowego na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Partnerem projektu jest 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Głównym celem projektu realizowanego              

w okresie od 1.03.2017 do 31.12.2017 roku jest rozwój i wsparcie zróżnicowanych form 

aktywności społecznej osób starszych. Projekt m.in. obejmuje kompleksowe działania w 8 

gminach, w których już funkcjonują rady seniorów ( w tym Nowy Targ). Zaplanowano 

wyjazdy integracyjno-edukacyjne, szkolenia tematyczne, wyjazdy studyjne. Pierwszy wyjazd 

integracyjno-edukacyjny zaplanowano na 19-21.05.2017. w Szczawnicy. Realizator projektu- 



Pani Sylwia Gajownik z Fundacji Znak zaprosiła dwóch przedstawicieli Nowotarskiej Rady 

Seniorów. Pani Maria Słowik i Pan Marian Pastwa zadeklarowali udział w  wyjeździe.  

Następnie Pani Zofia Jędrysko przekazała zaproszenie, które do Rady Seniorów skierowała 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) realizująca projekt pt. Małopolska Sieć Rad 

Seniorów „Działamy Wspólnie”, współfinansowany ze środków otrzymanych od 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do udziału w dwudniowym szkoleniu               

w Krakowie, w dniach 16-17 maja 2017r., w ramach kursu radnych senioralnych zgłosiła się 

Pani Małgorzata Morajko i Pani Barbara Jałowiecka.  

Radni omawiając możliwość utworzenia Domu Seniora na bazie dawnego 

Prewentorium zwrócili się do Pana Przewodniczącego Rady Miasta o poparcie starań Rady 

Seniorów. Pan Rajski poinformował zebranych, że w projekcie rewitalizacji miasta została 

ujęta rewitalizacja starego szpitala we współpracy z PKPS ( w zakresie zapewnienia opieki 

seniorom) We wrześniu ma być gotowy projekt. Realizacja projektu powinna rozpocząć się     

w przyszłym roku.  

Odnosząc się do ostatnich kilku Sesji Rady Miasta w zakresie wystąpień mieszkańców Pan  

Andrzej Rajski wyraził pogląd, że sesje nie są od tego, żeby prowadzić na forum publicznym  

rozgrywki polityczne .  

Natomiast sprawa byłego Prewentorium zapewne potrwa jeszcze jakiś czas. Marszałek 

Województwa Małopolskiego  wskazuje na problemy reprywatyzacyjne tej nieruchomości. 

Natomiast ewentualna dzierżawa przez Miasto tego obiektu to bardzo znaczna kwota i nie ma 

żadnej gwarancji, że Województwo przekaże ten obiekt Miastu. Pani Małgorzata Morajko 

wskazała, że należałoby zrobić zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego i wskazać, 

że na tym terenie mają być realizowane usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki 

społecznej. Nieruchomość była wywłaszczana pod usługi zdrowotne. Jeżeli budynek będzie 

przywrócony na cel wywłaszczenia to postępowanie o zwrot stanie się bezprzedmiotowe. Pan 

Marek Bochowicz zaznaczył, że sprawa byłego Prewentorium jest hasłem przewodnim 

radnych seniorów.  

Pan Kowalczyk zauważył, że jeśli sprawa ta dalej będzie toczyć się w dotychczasowym 

tempie to dojdzie do zupełnej ruiny tego obiektu. Wskazał również, że z uwagi na brak Straży 

Miejskiej i liczne problemy z jakością powietrza w okresie jesienno-zimowym w mieście 

powinno się poszukać alternatywnego rozwiązania np. Straż Ochrony Środowiska.                      

W dyskusji na temat szukania alternatywnych sposobów ogrzewania budynków Pan 

Przewodniczący Rady Miasta przybliżył radnym seniorom  temat geotermii. Początkiem lat 

90-tych ogrzewaniem geotermalnym planowano objąć centrum miasta  a do górnych  części 



miasta miała zostać doprowadzona siec gazowa. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że 

to głównie centrum miasta posiada sieć gazową a tylko nieliczne rejony miasta w górnej 

części mają gaz. Temat geotermii jest otwarty.  

Omawiając kwestię umieszczenia ławek przy głównych ulicach i traktach pieszych Pan 

Przewodniczący Andrzej Rajski przekazał informację, że w projekcie przebudowy ul. 

Krzywej przewidziane są  ławeczki i kosze na śmieci. Natomiast przy ul. Wojska Polskiego 

oraz Solidarności ławki zostały umieszczone.  

 

Ustalono termin  kolejnego posiedzenia na dzień 19 czerwca 2017 r. godz. 11.00 

O godz. 12.15 Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów zamknął VII Sesję Rady 

Seniorów. 

 

Sekretarz Nowotarskiej                                                                Przewodniczący Nowotarskiej 

Rady Seniorów             Rady Seniorów  

 

Wanda Piekarczyk              Andrzej Kosiński 

    

 

 

 


