
 

Protokół nr 2/2018 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

 które odbyło się w dniu 21 maja 2018 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta Nowy Targ 
 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00. Przewodniczący Rady Seniorów Pan Marek 

Bochowicz przywitał zaproszonych gości oraz radnych 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. Informacja o strategii Miasta Nowy Targ w sprawie stworzenia zintegrowanej polityki   

senioralnej w mieście. 

4. Zapoznanie się z porządkiem obrad Sesji Rady Miasta Nowy Targ zaplanowanej na 

dzień 28 maja 2018 r. 

5. Zatwierdzenie terminów Sesji Rady Seniorów. 

6. Podział obowiązków i zadań wśród członków RS. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie Sesji 

 

Na posiedzeniu obecnych było 9 członków Nowotarskiej Rady Seniorów według 

załączonej do niniejszego protokołu listy obecności (załącznik nr 1) oraz Pan Andrzej Rajski 

–Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ, Pan Marcin Jagła- Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych, Pani Zofia Jędrysko – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, Pan Wojciech 

Watycha – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Pan Janusz Dzioboń – 

Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,  

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Pan Wojciech Watycha, który przekazał radnym 

informacje na temat trwających prac dotyczących zmian w strategii Miasta Nowy Targ. 

Omawiając cel operacyjny „3.2. Stworzenie zintegrowanej polityki senioralnej w mieście” 

radni analizując zapisy poszczególnych zadań zawnioskowali aby w zadaniu pn. Wspieranie 

istniejących inicjatyw dedykowanych seniorom takich jak Uniwersytet Trzeciego wieku w 

Nowym Targu  oraz rozwijanie nowych; pozostawić tylko zapis ogólny tak jak przy 



wcześniejszych opisanych zadaniach. Ponieważ uogólniamy zapisy to nie ma powodu 

wyróżniać i powoływać się na jedną organizację.  

W następnym punkcie obrad propozycja pana przewodniczącego Marka Bochowicza, aby 

sesje Rady Seniorów odbywały się raz na dwa miesiące w poniedziałek, z zasady tydzień 

przed sesją Rady Miasta Nowy Targ została przez radnych jednogłośnie zaakceptowana. 

Ustalono następujący harmonogram sesji do końca 2018 r.: 2 lipca, 3 września, 5 listopada. 

Realizując zapisy pkt 6 ustalono jednogłośnie następujący podział zadań członków Rady 

Seniorów na kadencję 2018 2022: 

1. Marek Bochowicz – przewodniczy obradom i reprezentuje RS na zewnątrz, 

2. Małgorzata Morajko – współpraca z Radą Miasta, Urzędem Miasta, sprawy organizacyjne, 

3. Maria Słowik – sporządza protokoły z posiedzeń, wnioski, postulaty, 

4. Grażyna Burdyn – współpraca z Komisją Oświaty i Kultury Rady Miasta, 

5. Krystyna Garbacz – współpraca z organizacjami i agendami ds. pomocy osobom starszym. 

Współpraca z Komisją Mieszkaniową, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, 

6. Stanisław Gołąb – współpraca międzypokoleniowa, bieżący kontakt z Młodzieżową Radą 

Miasta, 

7. Barbara Jałowiecka – szkolenia i dobór tematyki, bieżący kontakt z pracownikiem Urzędu 

Miasta ds. Rady Seniorów (Zofia Jędrysko), 

8. Anna Janowiak – promocja Nowotarskiej Rady Seniorów, bieżący kontakt z Wydziałem 

Kultury, Sportu i Promocji urzędu, pomoc prawna osobom starszym, 

9. Andrzej Kosiński – współpraca z organizacjami senioralnymi, 

10. Marian Pastwa – współpraca z klubami seniora, pomoc w ich tworzeniu, 

11. Jerzy Wcisło – współpraca z Komisją Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta. 

Ustalono  z Przewodniczącym Rady Miasta – Panem Andrzejem Rajskim ,że w porozumieniu 

z odpowiednimi komisjami i ich przewodniczącymi będą kierowane zaproszenia na 

posiedzenie tychże komisji lub powiadomienia o ich terminie posiedzeń. 

1. Grażyna Burdyn 

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY 

2.Krystyna Garbacz 

KOMISJA MIESZKANIOWA ,OPIEKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU 

3.Jerzy Wcisło 

KOMISJA SPORTU , TURYSTYKI I PROMOCJI 

 



Ustalono  również, w porozumieniu z przewodniczącym Rady Miasta , terminy 

dyżurów przedstawicieli Nowotarskiej Rady Seniorów. Będą się one odbywać w pierwszy 

poniedziałek miesiąca w godz. od 15.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ ul. 

Krzywa 1, pok. 116, I piętro zgodnie z poniższym harmonogramem: 

- 4 czerwca – Pani Grażyna Burdyn 

- 3 września – Pani Krystyna Garbacz 

- 1 października – Pan Stanisław Gołąb 

- 3 grudnia – Pani Barbara Jałowiecka 

Jeżeli dyżur wypada w dzień ustawowo wolny od pracy to przesunięty zostaje na dzień  

następny.  

W dalszej części posiedzenia w ramach wolnych wniosków Pan Marian Pastwa poinformował 

zebranych, że przy ul. Sikorskiego chodnik dla pieszych został „zawłaszczony” na ścieżkę 

rowerową. Pan Przewodniczący Rady Miasta zauważył, że są to ścieżki pieszo-rowerowe. 

Radni zawnioskowali o sprawdzenie w tym terenie oznakowania. Jeżeli są to ścieżki 

rowerowo-piesze to powinien być namalowany znak rowerzysty i pieszego. 

Zgłoszono także problem braku barierki na schodach przy wejściu na cmentarz . 

Przewodniczący Rady Miasta udzielił informacji, iż jest możliwość założenia barierki                   

i nawet zrobiony jest wstępny kosztorys.  

Rada Seniorów wyraziła swoją aprobatę i zwraca się do władz miasta o podjęcie stosownych 

działań celem realizacji tego wniosku. 

 

O godz. 12.40 Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów zamknął  II Sesję Nowotarskiej 

Rady Seniorów. 

 

Sekretarz Nowotarskiej                                                                Przewodniczący Nowotarskiej 

Rady Seniorów             Rady Seniorów  

 

Maria Słowik       …….Marek Bochowicz 

 

 

 


