
Sprawozdanie z działalności Nowotarskiej Rady Seniorów II kadencji w 2019 roku 

 
 

 Nowotarska Rada Seniorów, której kadencja  została określona do dnia 23 kwietnia 

2022 roku, Zarządzeniem Nr 0050.Z.56.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 

kwietnia 2018 roku, w roku 2019 pracowała na 8 sesjach. Głównymi tematami obrad m.in. 

było: przejęcie przez miasto nieruchomości dawnego prewentorium ( cd.), realizacja projektu 

Tele-Anioł, polityka senioralna w mieście na bazie strategii rozwoju Nowego Targu 2019-

2023, projekt socjalny „Nowotarski Senior”, współorganizacja Nowotarskich Dni Seniora 

2019, propozycje do Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami 

pozarządowymi  w roku 2020, projekt budżetu miasta Nowy Targ na 2020 rok (wnioskowano 

o zwiększenie środków finansowych na realizację zadań skierowanych do seniorów). 

Przedstawiciele RS aktywnie działali na rzecz nowotarskiego Klubu Senior+; uczestniczyli            

w posiedzeniach komisji oraz sesjach Rady Miasta Nowy Targ.  

 

Rada Seniorów w roku 2019 podjęła następujące uchwały: 

Uchwała nr X/1/2019 Nowotarskiej Rady Seniorów z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: 

wniesienia poprawek do Statutu Rady Seniorów. 

Uchwała nr X/2/2019 Nowotarskiej Rady Seniorów z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: 

zabezpieczenia w Budżecie Miasta Nowy Targ na rok 2020 środków finansowych na 

aktywizację Seniorów. 

Uchwała nr X/3/2019 Nowotarskiej Rady Seniorów z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie: 

zabezpieczenia w Budżecie Miasta Nowy Targ na rok 2020 środków finansowych na 

działalność Nowotarskiej Rady Seniorów. 

Uchwała nr XIII/4/2019 Nowotarskiej Rady Seniorów z dnia 28 listopada 2019 roku                         

w sprawie: przystąpienia Nowotarskiej Rady Seniorów do Ogólnopolskiego Porozumienia                      

o Współpracy Rad Seniorów. 

Nowotarska Rada Seniorów przystąpiła  w roku ubiegłym do Ogólnopolskiego Porozumienia 

o Współpracy Rad Seniorów ( jak uchwała powyżej). 

 

W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiciele 

Nowotarskiej Rady Seniorów uczestniczyli w projekcie pn. „Wsparcie dialogu 

obywatelskiego przez Małopolską Sieć Rad Seniorów”. Projekt ten realizowała  krakowska 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych  w okresie od 1.03.2019 – 31.12.2019 r. a jego celem 

było wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wzmocnienie Małopolskiej Sieci 



Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” jako organizacji parasolowej dla rad senioralnych              

i grup nieformalnych zainteresowanych ich utworzeniem oraz rozwinięcie jej potencjału 

orzeczniczego jak również zwiększenie ich świadomości w zakresie przysługujących im 

praw. Równocześnie, poprzez Sieć, prowadzone było wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 

działających rad seniorów  i inicjatywnych grup obywatelskich.  

Podsumowaniem projektu była  zorganizowana w Niepołomicach w dniach 21-

22.11.2019  ogólnopolska konferencja „Rady na aktywność obywatelską”, w której wzięło 

udział ok.100 osób  w tym  przedstawiciele Nowotarskiej Rady Seniorów. Konferencję objęła 

patronatem honorowym Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.  

Jednym z punktów programu było rozstrzygnięcie konkursu na Najaktywniejszego 

Seniora/Seniorkę w Małopolskiej Sieci Rad Seniorów.  Pierwsze miejsce zajął Pan Marek 

Bochowicz -Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów. 

Nowotarska Rada Seniorów wspólnie z UTW, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową  oraz MCSiR 

zorganizowała II Nowotarskie Dni Seniora. Rozpoczęły się one konferencją naukową pt. 

„Rada seniorów a samorząd gminy”. W dniach 21-30 października 2019 r. miały miejsce 

liczne spotkania m.in. wieczór autorski Krzysztofa Kokota, zakończenie sezonu 

turystycznego na Łapsowej Polanie, zajęcia dla seniorów na pływalni miejskiej pod hasłem 

”zdrowi, bezpieczni, aktywni”, spotkanie z Elżbietą Tomasz-Hajnos pt. „zdrowy styl życia”, 

wykłady ZUS dla seniorów. 

Nowotarska Rada Seniorów wzięła udział w XIII Małopolskim Plebiscycie "Poza 

Stereotypem – Senior i Seniorka Roku". Wytypowano do konkursu przewodniczącego RS – 

Pana Marka Bochowicza, który otrzymał tytuł Seniora Roku za aktywne działania w ramach 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu, za propagowanie wśród seniorów idei 

aktywnego spędzania czasu wolnego, za skuteczne działania w ramach Rady Seniorów, za 

współinicjowanie oraz realizowanie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego, w ramach 

którego w Nowym Targu powstała wielofunkcyjna siłownia na świeżym powietrzu. 

Przedstawiciele Nowotarskiej Rady Seniorów  mając na uwadze sprawy starszych 

mieszkańców miasta zorganizowali comiesięczne dyżury. Przedstawiciel RS udzielał                    

w ramach wolontariatu porad prawnych 

 

Przewodniczący 

Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 

Nowy Targ,15 kwietnia 2020 r. 


