
 

 

Protokół nr10/2017 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

 które odbyło się 29 listopada 2017 r. 

w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.40. Przewodniczący Rady Seniorów Pan 

Andrzej Kosiński 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. Wizyta studyjna grupy inicjatywnej z Jordanowa. 

4. Spotkanie podsumowujące w ramach projektu pn. „Aktywni seniorzy aktywne gminy” 

realizowanego przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej „Znak” z Krakowa. 

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

6. Zakończenie obrad. 

 

Na posiedzeniu obecnych było 11 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, zaproszeni  

przedstawiciele Jordanowa reprezentujący samorząd i seniorów ( 11 osób jak na liście 

obecności)  oraz Pan Grzegorz Demel reprezentujący Fundację Kultury Chrześcijańskiej 

„Znak” z Krakowa. Członkowie Rady Seniorów jednogłośnie przyjęli zaproponowany 

porządek obrad. 

W następnym punkcie posiedzenia radni przybliżyli działalność Nowotarskiej Rady 

Seniorów i historię jej powstania przedstawicielom Jordanowa, którzy zamierzają powołać              

w swoim mieście Radę Seniorów. Szeroko dyskutowano nad powstającym statutem, 

zwłaszcza nad sposobem przeprowadzania wyborów do Rady. Prace nad Statutem Rady 

Seniorów Jordanowa przy pomocy Fundacji „Znak” trwają od dłuższego czasu i wzorowane 

są na Statucie NRS. Wymieniono się uwagami i spostrzeżeniami. 

 

Dalszą część posiedzenia, dot. podsumowania projektu pt:  „Aktywni seniorzy – 

aktywne gminy” dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności 



Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, prowadził przedstawiciel Fundacji Kultury 

Chrześcijańskiej „Znak” z Krakowa Pan Grzegorz Demel. Nowotarska Rada Seniorów 

uczestniczy bardzo aktywnie w tym projekcie w okresie od 01.03.2017 a jego głównym celem 

jest rozwój i wsparcie zróżnicowanych form aktywności społecznej osób starszych zwłaszcza 

w zakresie partycypacji w procesach decyzyjnych i udziału w kształtowaniu polityki 

publicznej w swoim najbliższym otoczeniu przede wszystkim poprzez wzmocnienie 

kompetencji członków Rad Seniorów (RS) i seniorów gotowych do ich powołania (grupy 

inicjatywne - GI) oraz promocja wolontariatu wśród grupy 60+. Fundacja Kultury 

Chrześcijańskiej Znak z Krakowa realizująca projekt podjęła następujące działania w których 

brali członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów: zorganizowano wyjazd integracyjno-

edukacyjny do Szczawnicy i do kopalni soli w Bochni dla przedstawicieli Rad Seniorów               

z kilku miejscowości. W Urzędzie Miasta Nowego Targu odbyło się 6 spotkań i konsultacji 

dla Radnych Seniorów. Przedstawiciele nowotarskiej RS mieli możliwość zaznajomienia się          

z działalnością rad seniorów, które mają już duże doświadczenie.- 

Pan Grzegorz Demel poinformował zebranych, że 12 grudnia 2017 r. w Krakowie  odbędzie 

się spotkanie podsumowujące projekt tj. prezentacja osiągnięć projektu, wymiana 

doświadczeń, sformułowanie dalszych planów współpracy. 

 

 

O godz. 13.50 Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów zamknął X Sesję Nowotarskiej 

Rady Seniorów. 
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