
 

 

Protokół nr 11/2019 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 16 września 2019 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta 

 w Nowym Targu 

  

Posiedzenie Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęło się o godz. 11.00. 

Przewodniczący Nowotarskiej  Rady Seniorów Pan Marek Bochowicz przywitał  radnych 

seniorów i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził 

ważność obrad jak również zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:   

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów z  IX i X sesji RS. 

4. Dzień Seniora 2019 - informacja o stanie przygotowań. 

5. Uwagi i propozycje do Programu współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami  

    pozarządowymi w roku 2020. 

6. Informacja o stanie realizacji uchwały nr X/1/2019 Nowotarskiej Rady Seniorów z dnia  

    12.08.2019 r.  

7. Informacja o stanie realizacji uchwały nr X/2 /2019 Nowotarskiej Rady Seniorów z dnia  

    12.08.2019 r. 

8. Informacja o stanie realizacji uchwały nr X/3/2019 Nowotarskiej Rady Seniorów z dnia  

    12.08.2019 r. 

9. Sprawy organizacyjne.  

10. Wolne wnioski.  

11. Zakończenie sesji. 

 

W sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów oraz zaproszeni goście 

(jak załączona do niniejszego protokołu lista obecności). Radni Seniorzy jednogłośnie przyjęli 

przedstawiony przez przewodniczącego porządek obrad XI sesji NRS oraz jednogłośnie 

zaakceptowali protokoły IX i X z posiedzeń Nowotarskiej Rady Seniorów. 

W czwartym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady omówił stan przygotowań 

obchodów Dnia Seniora 2019.  Dokonano dokładnego  rozpisania programu, który wysłano 

do dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.  Przewodniczący przekazał 

informację, że brak jest potwierdzenia udziału w Dniach Seniora przedstawiciela 

Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Nowotarskie Dni Seniora rozpoczną się w dniu 

21 października 2019 r. konferencją  w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej  w godz. od 10.00 do 15.00. O godz. 17.00 w Ratuszu będzie miała miejsce 



promocja twórczości  Krzysztofa Kokota. W dniu 23 października zarezerwowano czas dla 

ZUS i MCSiR. Zaplanowano w godz. 13.00-13.30 występ zespołu Septymki. Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych przygotuje identyfikatory dla uczestników Dni Seniora. 

Nagłośnienie i krzesła zabezpiecza MCSiR. ZUS zabezpieczy catering a część artystyczną 

zapewnia MOK. Ustalono, że 23 października w ramach Dni Seniora w całości odbędzie się 

na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. W dniu 24 października 2019 r. 

zaplanowane  jest spotkanie dla seniorów w restauracji „U Borzanka”  Organizacją spotkania 

dla ok. 50 osób zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie ustalono jeszcze konkretnej 

godziny spotkania. W ramach spotkania wystąpi też chór UTW. Ostatni dzień obchodów Dni 

Seniora tj. 26 października ( wystawa i występy artystyczne), zgodnie z propozycją Dyrektor 

MOK z uwagi na remont MOK, odbędzie się  w Euroregionie i Muzeum Drukarstwa.   

Postanowiono zwrócić się do Burmistrza Miasta z prośbą o sfinansowanie cateringu 

uczestników konferencji w dniu 21 października w PPWSZ (ok. 100 osób). 

Formuła Dni Seniora jest otwarta. Zaproszenia zostaną wysłane tylko dla osób spoza 

Nowego Targu. Plakaty informacyjne zostaną rozmieszczone na terenie miasta. 

W kolejnym punkcie posiedzenia zabrała głos Pani Małgorzata Morajko. Po analizie 

przez prezydium Rady Seniorów programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi na 

rok 2020 radni zaakceptowali program z jedną uwagą. Rada Seniorów występowała do Miasta 

o zabezpieczenie w budżecie na rok 2020 kwoty 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla 

organizacji pozarządowych realizujących zadania skierowane do seniorów. Niestety do dnia 

sesji Rada Seniorów nie otrzymała odpowiedzi. W głosowaniu jawnym jednogłośnie 

pozytywnie radni  zaopiniowali program współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Następnie, realizując pkt 6,7,i 8 posiedzenia, przewodniczący Rady Seniorów Pan 

Marek Bochowicz odczytał zebranym odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta oraz 

Burmistrza Miasta w sprawie zgłoszonych przez Radę Seniorów propozycji zmian w statucie 

Nowotarskiej Rady Seniorów oraz uchwały RS w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych na działalność Nowotarskiej Rady Seniorów w roku 2020. Pani Stanisława 

Szołtysek – Sekretarz Miasta przedstawiła stanowisko Burmistrza w w/w sprawach. 

Postanowiono wrócić do tematu po uchwaleniu przez Sejm RP stosownych przepisów dot. rad 

seniorów, które obecnie są przygotowywane. Rady seniorów działają społecznie, ale są pewne 

koszty (np. wyjazdów związanych z działalnością rad seniorów), które obciążają prywatnie 

radnych i to powinno się zmienić.  

W wolnych wnioskach omówiono dwa projekty, które zostały zgłoszone do budżetu 

obywatelskiego a mianowicie: 1.Wrześniowy Piknik Seniora 2020, 2. Gimnastyka na basenie 

dla seniorów. Głosować na projekty można do 1 października 2019 r.   

Termin następnej sesji ustalono na 14.10.2019 r.    



Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Seniorów- Pan Marek Bochowicz zamknął 

obrady o godzinie 12.10 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 

 

 

z.j. 

 

 


