
  

 

Protokół nr 5/2018 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 19 listopada 2018 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta Nowy Targ 
 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00. Zastępca Przewodniczącego Rady Seniorów 

Pani Małgorzata Morajko przywitała zaproszonych gości, radnych seniorów oraz wręczyła 

Panu Burmistrzowi list gratulacyjny od Nowotarskiej Rady Seniorów z okazji wygranych 

wyborów. Na podstawie listy obecności Przewodnicząca stwierdziła ważność obrad jak 

również zaproponowała przyjęcie porządku obrad w brzmieniu: 

 

Proponowany porządek obrad: 

1.Otwarcie Sesji. 

2.Przyjęcie porządku obrad. 

3.Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Seniorów. 

4.Projekt budżetu miasta na 2019 r. 

a. przewidywane środki na inwestycje dla seniorów oraz działania na rzecz seniorów – 

informacja Burmistrza Miasta. 

b. wstępna opinia projektu budżetu. 

5.Analiza projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania miasta  

Nowy Targ pod względem rozwiązań na rzecz seniorów a w szczególności budowy    

Centrum na terenie byłego Prewentorium na Kowańcu. Projekt uwagi, którą należy złożyć  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2018 r. 

6.Informacja uczestników o szkoleniu w Nowym Sączu dotycząca działalności Rad 

Senioralnych. 

7.Wolne wnioski. 

8.Zamknięcie Sesji. 

 

Na posiedzeniu obecnych było 9 członków Nowotarskiej Rady Seniorów zgodnie                            

z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności (załącznik nr 1) oraz Pan Burmistrz 

Grzegorz Watycha , Pan Łukasz Dłubacz - Skarbnik Miasta, Pani Zofia Jędrysko – Inspektor 

w Wydziale Spraw Społecznych. 



Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie radni zapoznali się                 

z protokołem z poprzedniej sesji, który jednogłośnie ( 9 głosów za) zaakceptowali.  

W punkcie czwartym porządku obrad głos zabrał  Skarbnik Miasta – Pan Łukasz Dłubacz. 

Przekazał radnym informacje na temat projektu budżetu miasta na rok 2019. Dochody to 

kwota ok. 154 mln zł a wydatki 164 mln zł. Deficyt wyniesie ok. 10 mln zł. Ogółem na 

inwestycje zaplanowano ok. 36 mln zł.  Do MZK miasto dopłaci 500 tys. zł. Dla seniorów 

powyżej 70 roku życia przejazdy komunikacja miejską są darmowe. Emeryci mają 40 % 

zniżki. Wydatki MZK obejmą też wymianę taboru aby poprawić jakość usług. 

W roku 2018 przystosowano lokal z zasobów miejskich (al. Tysiąclecia) dla potrzeb klubu 

seniora. Wydano na remont 150 tys. zł. Pozyskano na ten cel środki finansowe w kwocie 120 

tys. w ramach dotacji rządowej. Miasto będzie składało wniosek do wojewody o środki 

finansowe na bieżącą działalność klubu seniora w roku 2019. W ramach klubu urząd planuje 

uruchomić sekcję szachową, fitness, itp. 

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał też środki finansowe dla seniorów. 

Ze środków budżetu miasta nowotarski UTW otrzymuje dotację w wysokości 15 tys. zł. 

Urząd Miasta udostępnił też lokal na siedzibę uniwersytetu. W ciągu roku Miasto 

dofinansowuje różne przedsięwzięcia skierowane do seniorów w tym zabiegi rehabilitacyjne 

przez nowotarski Caritas.  

Następnymi działaniami Miasta skierowanymi również do seniorów są: budowa siłowni 

zewnętrznych przy ul. Wojska Polskiego oraz na Długiej Polanie, ciągi pieszo-rowerowe, 

remont kładek na Dunajcu. Na Długiej Polanie planowana jest budowa altany. Mamy mocno 

rozwiniętą sieć ścieżek pieszych i rowerowych z których korzystają mieszkańcy i turyści                 

w każdej grupie wiekowej. Starania Miasta o poprawę jakości powietrza są szczególnie ważne 

dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców. 

Pani Małgorzata Morajko pytała jakie są możliwości przystosowania PKPS dla osób starszych 

i niepełnosprawnych. Pan Burmistrz zapewnił że są zabezpieczone środki finansowe na 

opracowanie projektu tego przystosowania. Obecnie realizowane są inwestycje na które są 

pozyskane środki unijne. Można starać się o dofinansowane z PFRON na realizację zadania 

dotyczącego PKPS. Radni seniorzy uważają, że Miasto powinno dążyć do zmniejszenia ruchu 

samochodami osobowymi oferując np. bilety MZK za darmo. Następną sprawą jest 

dostosowanie wysokości chodników dla niepełnosprawnych i należy to uwzględniać 

realizując inwestycje drogowe. 

Pan Andrzej Kosiński pytał czy lokal dla kombatantów i emerytów będzie zwolniony z opłat. 

Burmistrz poinformował, że lokal ten został wniesiony do spółki ZGM, który nie może 



dokonać takiego zwolnienia. Związek Emerytów i Rencistów może starać się o środki na 

pokrycie kosztów czynszu w ramach konkursu grantowego. 

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu miasta na rok 2019. 

W kolejnym punkcie posiedzenia Pani Małgorzata Morajko przedstawiła uwagi do zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ. 

Nowotarska Rada Seniorów jednogłośnie wnioskuje o: 

1.Uzupełnienie w uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego danych dotyczących 

demografii – strukturę wiekową mieszkańców i przewidywane zmiany w tym zakresie. 

2.Wpisanie w rozdziale 7 – obszary na których rozmieszczone będą inwestycje celu 

publicznego – realizacja centrum Opieki dla Seniorów na terenie byłego Prewentorium na 

Kowańcu. 

3.Obiekty zabytkowe pełniące funkcje publiczne były imiennie wpisane do Studium, np. 

„były Dom Dziecka” czy „byłe Prewentorium” lub podobnie a nie tylko jako nr posesji np. 

dom os. Oleksówki 42 – tak jak budynki mieszkalne. Ułatwiłoby to czytelność zapisu studiom 

np. radnym. Oczywiście nie chodzi tylko o obiekty na Kowańcu lecz na terenie całego miasta.  

Punkt 6 posiedzenia przełożono na następną sesję. 

W wolnych wnioskach głos zabrał Pan Marian Pastwa, który przekazał wnioski mieszkańców 

o zorganizowanie dojazdu do PKP z rejonów ulicy Szafarskiej i okolic jak również 

umieszczenie ławek wzdłuż ulicy Szafarskiej i Al. Tysiąclecia do dworca PKP. 

Pan Jerzy Wcisło zawnioskował o umieszczenie na terenie miasta większej ilości koszy na 

śmieci. Pan Burmistrz poinformował o ustaleniach z Powiatem w sprawie umieszczenia koszy 

wzdłuż ulicy Szaflarskiej. Miasto zakupi drugi samochód do sprzątania miasta co powinno 

zdecydowanie poprawić utrzymanie porządku.  

Radni ustalili porządek dyżurów na pierwszy kwartał 2019 r. tj. styczeń – Pani Anna 

Janowiak, luty – Pan Marian Pastwa, marzec – Pan Jerzy Wcisło. 

Pani Anna Janowiak wyszła z propozycją prowadzenia porad z zakresu rozliczeń PIT w 

Klubie Seniora, itp. 

Po wyczerpaniu tematyki Z-ca Przewodniczącego Rady Seniorów- Pani Małgorzata Morajko 

zamknęła obrady o godzinie 12.55. 

 

 

Z-ca Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów 

Małgorzata Morajko 


