
 

  

 

Protokół nr 7/2019 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 25 marca 2019 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta 

 w Nowym Targu 

  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00. Przewodniczący Nowotarskiej  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 VI Sesji Rady Seniorów. 

4. Przyjęcie Apelu w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium 

Kolejowego na Kowańcu. 

5. Przyjęcie planu pracy Nowotarskiej Rady Seniorów na lata 2019-2022. 

6. Ocena przygotowań do realizacji strategii senioralnej w Nowym Targu. 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie Sesji. 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów zgodnie                         

z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności (załącznik nr 1), V-ce Burmistrz Pani 

Joanna Iskrzyńska-Steg,  radna Pani Katarzyna Wójcik, v-ce przewodniczący RM Pan Jan 

Łapsa. 

Radni Seniorzy jednogłośnie przyjęli przedstawiony przez przewodniczącego 

porządek obrad jak również jednogłośnie (10 głosów za)  zaakceptowali protokół                             

z poprzedniej sesji. 

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący NRS Pan Marek Bochowicz  

omówił temat przejęcia byłego prewentorium. Na Sesji Rady Miasta Nowy Targ radni 

przyjęli apel skierowany do Marszałka Województwa Małopolskiego o przekazanie Miastu 

tej nieruchomości. Niezbędne jest wzmocnienie tego apelu i poparcie go przez Nowotarską 

Radę Seniorów.  Przewodniczący odczytał treść tego apelu jak w załączniku do protokołu. 



Następnie głos zabrał Pan Jan Łapsa – V-ce przewodniczący RM. Będzie spotkanie                         

u marszałka województwa w tej sprawie. Starania Nowotarskiej Rady Seniorów o ten obiekt  

to dobry przykład, że nie tylko władzom miasta ale też seniorom zależy na przejęciu obiektu 

byłego prewentorium. Pani Barbara Jałowiecka uważa, że mieszkańcy miasta chcą, żeby             

w tym miejscu powstał dom opieki. Pani Małgorzata Morajko przypomniała o kwestii zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego i zrobienie zapisu na obszarze byłego prewentorium, 

że jest to teren dla placówek opiekuńczych a nie tylko usługowych. Opieka społeczna to 

pojęcie bardzo szerokie. Chodzi o to, żeby w tym przypadku zawęzić ją do opieki dla 

seniorów. Błędem było zlikwidowanie ZOL na Kowańcu. Jest dużo pozytywnych opinii 

mieszkańców na temat tego obiektu, kiedy był tam ZOL. Po co zmieniać coś co dobrze 

funkcjonowało. Pani V-ce Burmistrz stwierdziła, że obiekt ten niszczeje. Do remontu jest 

główny budynek. Jest podłączona kanalizacja i ogrzewanie gazowe. Problem zalewania jest 

rozwiązany. Zasadniczym argumentem jest to, że miejsce, które jest potrzebne seniorom 

niszczeje. 

Pani Grażyna Burdyn przekazała zebranym informacje na temat Klubu Seniora+. 

Zaprezentowała kronikę działalności tego klubu. Klub cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem i duża frekwencja potwierdza jak bardzo są potrzebne w mieście  tego typu 

placówki.  

Przewodniczący Rady Seniorów  poprosił radnych o przegłosowanie apelu. Jednogłośnie 

przyjęto treść oficjalnego apelu do marszałka województwa o przekazanie Miastu 

nieruchomości po byłym prewentorium.  

W kolejnym punkcie posiedzenia  przedstawiciele NRS zapoznali się z planem pracy Rady 

Seniorów na lata 2019 -2022. Plan ten został jednogłośnie zaakceptowany. 

Pan Marek Bochowicz poinformował zebranych, że zostało przekazane pismo do 

przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ w sprawie bardziej aktywnego włączenia  

radnych seniorów w prace komisji merytorycznych Rady Miasta. Radni seniorzy zwrócili się 

z prośbą o przekazywanie im informacji o terminach i tematyce  posiedzeń komisji.  

V-ce przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Łapsa  zaapelował o bardziej aktywne włączenie 

się przedstawicieli NRS  w sprawy związane z budżetem obywatelskim. 

W punkcie 6 posiedzenia Pan Marek Bochowicz przekazał informację, że Fundacja „Znak”             

z Krakowa nie otrzymała dotacji na realizację projektu, który miał obejmować m.in. pomoc 

Nowotarskiej Radzie Seniorów w napisaniu strategii senioralnej. Pani Małgorzata Morajko 

wyraziła opinię, że strategia seniorska jest bardzo ważna zwłaszcza, że w ogólnej strategii 

miasta są przyjmowane założenia bez zbadania diagnozy potrzeb jeśli chodzi o seniorów. 



Informacje na temat opieki społecznej  obejmującej seniorów przekazuje OPS. Jeżeli ktoś nie 

jest zarejestrowany w OPS (opieka społeczna dotyczy osób poniżej pewnych dochodów) to 

nie jest uwzględniany. Dawniej była tzw. opieka sąsiedzka a dzisiaj tego raczej nie ma. 

Następnie (pkt 7 i 8 posiedzenia) Pan Jan Łapsa poinformował, że tam gdzie jest taka 

potrzeba Miasto będzie sukcesywnie uzupełniać ławki. Omawiając sprawę parkingu przy 

szpitalu radni seniorzy zwrócili uwagę, że brakuje miejsc dla inwalidów. Postanowiono 

zwrócić się pisemnie w tej sprawie do Starosty Nowotarskiego oraz zgłosić problem braku 

miejsc parkingowych radnemu Panu Bartłomiejowi Garbaczowi, który jest sekretarzem 

starostwa. Pani Barbara Jałowiecka zwróciła również uwagę na brak połączeń MZK rejonu 

os. Gazdy a szpitalem. Ludzie starsi mają problem z dojazdem do przychodni 

specjalistycznych czy na rehabilitację. 

Pani V-ce Burmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała zebranych, że na najbliższej sesji 

Rady Miasta Nowy Targ (8 kwietnia 2019 r.) zostanie przedstawiony przez przedstawiciela 

Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie projekt tele-anioł skierowany do osób starszych. 

 

Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Seniorów- Pan Marek Bochowicz zamknął 

obrady o godzinie 13.05. 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 


