
 

 

 

 

 

Protokół nr 9/2017 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

 które odbyło się dnia 20 września 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. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ do 2020 roku- 

omówienie problematyki niepełnosprawności i starości. 

4. Konsultacje w ramach projektu pn. „Aktywni seniorzy- aktywne gminy” 

realizowanego przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej „Znak” z Krakowa. 

5. IV Ogólnopolskie  Senioralia w Krakowie  - komentarze      

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad. 

 

 

Na posiedzeniu obecnych było 8 członków Nowotarskiej Rady Seniorów według 

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

również udział  Pan Andrzej Rajski - Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ. Członkowie 

Rady Seniorów jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad. 

W następnym punkcie posiedzenia radni zapoznali się ze Strategią rozwiązywania 

problemów społecznych Miasta Nowy Targ do 2020 roku. Omawiano  temat starości,                            

niepełnosprawności i samotności seniorów. Pan Stanisław Kowalczyk stwierdził, że  dobrze 

byłoby zaprosić na  sesję  Dyrektora OPS, który omówiłby temat pomocy osobom starszym - 

jak to wygląda w praktyce jak również przedstawiciela nowotarskiego szpitala, aby podzielił 

się wiedzą na temat form opieki jakie gwarantuje placówka nad osobami starszymi, 

niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. 



Zastanawiając się nad możliwością pozyskania dodatkowych środków na działalność 

PKPS w Nowym Targu  radni postanowili zwrócić się do Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Kultury o zorganizowanie koncertu z którego dochód zostanie przeznaczony dla 

potrzebujących seniorów poprzez  nowotarski PKPS. 

Dalszą część posiedzenia prowadziła przedstawicielka Fundacji Kultury Chrześcijańskiej 

„Znak”  z Krakowa Pani Magdalena Świstek . Omówiono temat nieumiejętności sprostania 

przez seniorów nowym technologiom (Internet, bankomaty, tel. komórkowe itp.), 

wolontariatu na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Dyskutowano na temat  edukacji 

obywatelskiej osób starszych a omawiając temat wolontariatu uznano, że ważną korzyścią  

jest kontakt z ludźmi. Regionalne Centrum Wolontariatu znajduje się  w Krakowie przy ul. 

Krasickiego 18.  

Pani Świstek przybliżyła zebranym temat programów polityki zdrowotnej                               

o dofinansowanie których mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego  składając 

wnioski do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zadania z zakresu pierwszej pomocy, integracji 

międzypokoleniowej, itp.    

 

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

Rady Seniorów. 

 

Sekretarz Nowotarskiej                                                                Przewodniczący Nowotarskiej 

Rady Seniorów             Rady Seniorów  

 

Wanda Piekarczyk              Andrzej Kosiński 

    

 

 

 


