
 

  

 

Protokół nr 6/2019 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 4 lutego 2019 r. 

o godzinie  11.00 w Klubie Seniora przy Al. Tysiąclecia 42 w Nowym Targu 

  

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

Bochowicz przywitał zaproszonych gości oraz radnych seniorów. Na podstawie listy 

obecności Przewodniczący stwierdził ważność obrad jak również zaproponował przyjęcie 

następującego porządku obrad:   

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z V sesji Rady Seniorów.  

4. Informacja o Klubie Senior +. 

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Seniorów w 2018 r. 

6. Informacja dotycząca wolontariatu.  

7. Sprawy organizacyjne 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie Sesji. 

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów 

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

Bolesław Bara – dyrektor MOK , Pan Marcin Jagła naczelnik Wydziału SP UM, Pani Zofia 

Jędrysko – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych UM. 

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie radni zapoznali się                 

z protokołem z poprzedniej sesji, który jednogłośnie ( 11 głosów za) zaakceptowali.  

W głównym  punkcie obrad  omówiono sprawy Klubu Senior +. Oficjalne otwarcie odbyło 

się 31 stycznia br. Pani Grażyna Burdyn omówiła historię powstania klubu. Radni 

zastanawiali się komu merytorycznie powinien podlegać klub seniora. Pani Małgorzata 

Morajko pokazała na przykładzie Krakowa, że cała polityka społeczna może być cedowana na 

MOPS, który koordynuje wydatki z publicznych środków. Należałoby określić czy 

nowotarski klub będzie bardziej pełnił funkcje kulturalne. Jeżeli tak to powinien być pod 

opieką MOK. Rada Seniorów jest organem doradczym władz miasta i może przedstawić 

swoje stanowisko i zasugerować rozwiązanie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Pan 



Bolesław Bara zadeklarował, że jako instytucja kultury MOK jest otwarty na współpracę                 

i pomoc dla seniorów. Zaznaczył, że należy jednak odwołać się do przepisów prawa                    

w zakresie merytorycznej odpowiedzialności za prowadzenie klubów seniora +. Pan Marcin 

Jagła omówił zasady funkcjonowania tego typu placówek. Kluby senior +  powstają                       

w ramach programu rządowego. I etap inwestycyjny obejmuje powstanie klubu  natomiast 

drugi etap tego programu to działalność klubów seniora. O drugim etapie można będzie  

rozmawiać jak Miasto otrzyma dofinansowanie od wojewody. Obecnie OPS pozyskał środki 

finansowe na działalność pomocową dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jest możliwość 

aby część tych środków przeznaczyć na funkcjonowanie klubu seniora +.  Jeśli chodzi                    

o zarządzanie tymi jednostkami to są różne formy prowadzenia np. przez organizacje 

pozarządowe, przez urząd miasta. Kluby seniora działają też przy miejskich ośrodkach 

kultury, ośrodkach pomocy społecznej. W naszym mieście klubem zajmuje się Wydział 

Spraw Społecznych UM. Jeżeli ze strony wojewody będzie zabezpieczone finansowanie 

działalności klubu wtedy będzie czas, żeby zastanowić się nad programem działania. Należy 

cieszyć się, że jest to miejsce i klub działa. Jak praktyka pokazuje jest to miejsce bardzo 

potrzebne i ma bardzo dobrą lokalizację.                 

W punkcie piątym posiedzenia Pan Marek Bochowicz przedstawił zebranym sprawozdanie                  

z działalności Nowotarskiej Rady Seniorów za rok 2018 r. Radni przyjęli jednogłośnie 

sprawozdanie z jedną uwagą, aby uzupełnić je o nazwiska osób biorących udział                              

w poszczególnych projektach. 

Omawiając w punkcie 6 posiedzenia tematykę wolontariatu Pani Małgorzata Morajko 

przybliżyła zebranym ustawę o wolontariacie. Zgodnie z jej zapisami wolontariusza należy 

ubezpieczyć. Niezbędne jest tez zawarcie z nim porozumienia  określającego  zakres prac itp. 

Należy ten wolontariat rozliczyć. Należy się zastanowić czy warto angażować się w dany 

projekt. Jest to temat do przemyślenia.  

W punkcie dotyczącym spraw organizacyjnych Pani Anna Janowiak przedstawiła treść 

ogłoszenia na temat dyżurów przedstawicieli Nowotarskiej Rady Seniorów, którą radni 

jednogłośnie zaakceptowali. Dyżury będą się odbywać jak dotychczas raz w miesiącu. Radni 

ustalili również terminy sesji rady w pierwszym półroczu. Postanowiono wystąpić                    

do Urzędu Miasta o utworzenie poczty mailowej Rady Seniorów: 

radaseniorow@um.nowytarg.pl 

Przewodniczący Rady wysunął propozycję utworzenia logo Nowotarskiej Rady Seniorów. 

Pomysł został  jednogłośnie zaakceptowany. Ustalono, że przewodniczący wystąpi z prośbą 

do Burmistrza Miasta o wyrażenie zgody na umieszczenie w logo herbu miasta.   



 

  

 

Radni ustalili porządek dyżurów na rok 2019 r.  zgodnie z załącznikiem do protokołu. 

W punkcie 8 posiedzenia (wolne wnioski) Pan Marian Pastwa przypomniał, że najwyższy 

czas pomyśleć o znalezieniu miejsca do gry w bule. Ich zakup został sfinansowany ze 

środków Miasta. Ustalono wspólnie z  Panem Marcinem Jagłą, że zostanie złożone w tej 

sprawie  pismo do Burmistrza Miasta. Pan Marian Pastwa poinformował również radnych, że 

Uniwersytet Trzeciego Wieku  przygotował pismo w sprawie zmiany komunikacji linii 

autobusowej nr 4. Przewodniczący RS zasygnalizował konieczność  rozwiązania problemu 

dojazdu z os. Gazdy do szpitala i zobowiązał się do napisania pisma w tej sprawie do MZK                      

i Burmistrza.                

 

Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Seniorów- Pan Marek Bochowicz zamknął 

obrady o godzinie 13.30. 

 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 


