
 
Protokół nr 3/2018 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

 które odbyło się w dniu 2 lipca 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. Zatwierdzenie protokołu z II sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

4. Zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym obiektów tzw. Prewentorium oraz 

możliwościami utworzenia Domu Opieki Społecznej w Nowym Targu na bazie tego 

obiektu. 

5. Informacja na temat Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. 

6. Informacja na temat szkoleń zewnętrznych dla rad seniorów. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie Sesji 

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów 

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

Jacenty Rajski –v-ce przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ, Pani Małgorzata Gizińska- 

lekarz, Pan Janusz Jakobiszyn – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 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 zaakceptowali. 

Do prowadzenia obrad w sprawie pkt 4 porządku wyznaczona została wiceprzewodnicząca 

RS Pani Małgorzata Morajko.  

Małgorzata Morajko poinformowała zebranych, że z uwagi na odrzucenie wniosku Wyższej 

Szkoły Podhalańskiej w sprawie finansowania w ramach rewitalizacji przebudowy „Starego 

Szpitala”  nie jest możliwe tam projektowanie Domu Pobytu Dziennego dla nowotarskich 

seniorów, który ten wniosek przewidywał.  



A lokalizacja w mieście Domu Pomocy Społecznej, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego                       

w różnych formach z uwagi na zwiększającą się w szybkim tempie liczbę seniorów w mieście  

jest bardzo potrzebna. 

Lokalizacja byłego Prewentorium na Kowańcu posiada wszelkie dogodne warunki na 

utworzenie tam takiego Centrum Opieki Seniorów dla nowotarżan. To byłaby ogromna 

pomoc nie tylko bezpośrednio dla seniorów lecz również i dla rodzin, które muszą się  

osobami wymagającymi opieki zajmować a nie zawsze mogą, jak również duże miejsce 

pracy.  

Ponadto z tego terenu zostali wywłaszczeni kiedyś mieszkańcy miasta, więc teren powinien 

dalej mieszkańcom miasta służyć a nie należy przeznaczać go na cele komercyjne do 

sprzedaży prywatnym inwestorom. 

Właścicielem jest Marszałek Województwa Małopolskiego i należy poczynić starania                     

w sprawie przekazania tego terenu miastu dla realizacji celu publicznego z zakresu zdrowia                

i opieki społecznej – obiektów przewidzianych dla osób starszych. 

Pani Małgorzata Morajko poinformowała również radnych, że stan techniczny budynku 

głównego jest zły, suterena zamaka, gdyż brak jest tam odpowiedniej izolacji (budynek 

realizowano w latach 50-tych) i coraz bardziej budynek opanowuje wilgoć. Z każdym dniem 

budynek coraz bardziej niszczeje. Pozostałe budynki, które nie były remontowane (szpitalik, 

budynek administracyjny) po zlikwidowaniu Prewentorium dla Dzieci, również nie są                

w najlepszym stanie. 

Po próbie sprzedaży tego wywłaszczonego terenu przez Urząd Marszałkowski zostały 

złożone wnioski o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Sprawę reprywatyzacyjną prowadzi 

obecnie Starosta Nowotarski. Do momentu zakończenia tych postępowań właściciel terenu 

nie może dysponować obiektem czyli np. darować lub sprzedać teren  miastu z bonifikatą. 

Pani Małgorzata Morajko uważa, że powinno się omówić ten temat ze spadkobiercami byłych 

właścicieli by przyspieszyć proces reprywatyzacji  i należy zorganizować z nimi spotkanie.  

Pan J. Jakobiszyn odpowiedział, że miasto nie ma podstaw do organizacji takiego spotkania              

z uwagi na fakt, że sprawa reprywatyzacji jest  w gestii starostwa.  

Radni seniorzy po dyskusji jednogłośnie stwierdzili, że należy podjąć wysiłek zorganizowania 

takiego spotkania  z udziałem przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu, osób 

zainteresowanych reprywatyzacją, przedstawicielami seniorów, OPS, mieszkańców Kowańca 

i seniorów – np. w ramach opracowywanej obecnie zmiany planu miejscowego Nowy Targ 

25 , do czego Urząd Miasta ma prawo -   i postanowiono się zwrócić w tej sprawie do 

Burmistrza. 



Byli właściciele omawianych nieruchomości otrzymali odszkodowania za wywłaszczone tam 

tereny. Pan Janusz Jakobiszyn  poinformował, że w przypadku decyzji sądu o zwrocie 

wywłaszczonych  nieruchomości byłym właścicielom bądź ich spadkobiercom, przepisy 

jednoznacznie określają, że muszą oni zwrócić zrewaloryzowane odszkodowanie. Starosta 

powołuje również biegłego, który wycenia poniesione nakłady w terenie i one również 

podlegają zwrotowi. 

Trzy osoby wystąpiły o reprywatyzację. Postępowania są w toku. Generalnie zasada jest taka, 

że jeżeli cel wywłaszczenia został zrealizowany to nie ma zwrotu. 

Aktualny zapis w mpzp dla przedmiotowego terenu to komercyjne usługi hotelarskie oraz 

zdrowia i opieki społecznej. Czy nie powinno się dokonać zmiany w planie i przeznaczyć ten 

obszar na cele publiczne – tereny opieki leczniczej z dopuszczeniem innych usług 

towarzyszących, w tym hotelarskich.  

Pani Małgorzata Morajko pyta- czy niezależnie od przeznaczenia terenu można prowadzić 

postępowanie reprywatyzacyjne.  

Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że każda zmiana przeznaczenia w planie miejscowym 

wiąże się z koniecznością poinformowania właścicieli, że mogą wystąpić o zwrot, w związku 

z tym z uchwaleniem zmiany przeznaczenia powinno się wstrzymać do czasu zakończenia 

postępowania reprywatyzacyjnego. 

Po dyskusji radni stwierdzili, że najbardziej wskazany dla tego terenu jest cel publiczny- 

usługi zdrowia i opieki społecznej.  

Pan Janusz Jakobiszyn uważa, że można spróbować zrobić zmianę w studium  i przeznaczyć 

omawiany obszar na cel publiczny. 

Pan Jacenty Rajski zauważył, że przeznaczenie terenu musi być zgodne z decyzją 

wywłaszczeniową – tj. na cel zdrowotny. Należy zrobić spotkanie z mieszkańcami 

wywłaszczonymi i przedstawicielami starostwa w sprawie Prewentorium. Należy dobro 

publiczne ratować przed dalszym niszczeniem. Jeżeli studium jest procedowane to należy cel 

publiczny, zdrowotny wpisać. Ważne aby przeznaczyć teren i obiekt dla potrzeb Domu 

Seniora, który jest w Nowym Targu konieczny. 

Pani doktor Małgorzata Gizińska omówiła ostatnie lata działalności w obiekcie 

Prewentorium. Budynki chciano sprzedać prywatnemu inwestorowi i w związku z tym 

zlikwidowano tam szpitalny oddział, który dysponował 60 miejscami. 

Największy z budynków jest w znacznym stopniu zniszczony. 3 budynki w których 

znajdował się ZOL przeszły remont kapitalny i zostały dostosowane do funkcji opiekuńczej. 



Jest to jedyny teren w mieście, który zapewnia optymalne warunki pobytu dla ludzi starszych 

i wymagających opieki. Jest nasłoneczniony, ma dużo zieleni. 

Oddział na początku działał w ramach DPS i finansowany był ze środków marszałka 

województwa. Później przejął oddział szpital. Marszałek zamknął działalność obiektu. Wiele 

osób straciło pracę  i pozostał opuszczony obiekt i nie wykorzystany sprzęt rehabilitacyjny. 

Na istniejącej bazie jest jak najbardziej możliwe utworzenie np. specjalistycznego oddziału 

geriatrii, domu dziennego pobytu seniorów, DPS czy hospicjum. Do prowadzenia DPS 

niezbędne byłyby trzy mniejsze budynki, które są po remoncie i doprowadzenie tam gazu do 

ogrzewania, bo dziś jest tam kotłownia węglowa. 

Seniorzy powinni mieć możliwość wyboru gdzie chcą spędzać jesień życia i dlatego powinny 

być placówki, które oferują całodobową opiekę na wysokim poziomie. Na dzień dzisiejszy 

takich ośrodków brakuje a osoby starsze i ich rodziny borykają się z problemem gdzie znaleźć 

właściwą opiekę. Stąd Rada Seniorów apeluje do władz miasta o podjęcie inicjatyw                       

w kierunku utworzenia Domu Pomocy Społecznej, Domu Seniora w Nowym Targu. 

Pan Janusz Jakobiszyn przypomniał, że Rada Miasta Nowego Targu jakiś czas temu 

wystosowała do Marszałka Województwa Małopolskiego apel, aby przekazał on miastu byłe 

prewentorium. Niestety odpowiedź była negatywna z uwagi na wspomniane już wcześniej 

trwające  postępowania. 

Radni seniorzy uważają, że na dzień dzisiejszy można starać się o przekazanie na rzecz gminy 

tych obiektów bo nie uszczupli to ewentualnych praw spadkobierców. 

Z-ca Burmistrza – Pan Jacenty Rajski stwierdził, że dobrze byłoby zwrócić się do ZOZ czy 

planują w tym rejonie Kowańca otworzyć przychodnię dla mieszkańców. W toku dyskusji 

ustalono, że Pan Janusz Jakobiszyn pomoże RS w przygotowaniu wniosku do marszałka               

o przekazanie byłego prewentorium miastu. 

 

W następnym punkcie posiedzenia omawiano temat Wojewódzkiej Rady ds. Polityki 

Senioralnej. W poprzedniej kadencji nasz region reprezentowała w województwie Pani Maria 

Kopytek, która została wydelegowana przez nowotarski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Niestety NRS nie miała informacji o kończącej się kadencji Rady Wojewódzkiej oraz nowych 

wyborach i nie wyznaczono kandydata z Nowego Targu do WRS. Aktualnie nie mamy w niej 

swojego reprezentanta. Rekomendacje zbierano we wrześniu ubiegłego roku . 

Przewodniczący Rady Seniorów zwrócił się z prośbą do Pana Mariana Pastwy o ustalenie 

dlaczego Uniwersytet Trzeciego Wieku nie wyznaczył kandydata na kolejną kadencję. 



W kolejnym punkcie sesji Pani Barbara Jałowiecka krótko zrelacjonowała szkolenie, które 

odbyło się w Niedzicy w dniach 15-17 czerwca. Był to wyjazd edukacyjno-integracyjny              

w ramach projektu pt. Aktywni seniorzy w akcji, który realizuje Fundacja Kultury 

Chrześcijańskiej „Znak” z Krakowa. Program obejmował wymianę doświadczeń związanych 

z udziałem rad senioralnych w procesach partycypacyjnych we własnych gminach. Warsztaty 

obejmowały mechanizmy partycypacyjne: budżet obywatelski, konsultacje społeczne, ciała 

doradcze. Osobny blok były to warsztaty pt. komunikacja Rad Seniorów z otoczeniem, 

promocja własnych działań. W spotkaniu brali udział przedstawiciele seniorów                       

z Andrychowa, Kęt, Wadowic, Jordanowa, Brzeska, Wiśniowej i  przedstawiciele naszej rady.  

W ramach projektu „Małopolska Sieć Rad Seniorów” odbyły się w Krakowie dwa 

spotkania  zorganizowane przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych ( MILA) w których 

uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów. Pierwsze z nich w dniu 14 czerwca 

poświęcone było tematyce autoprezentacji, przydatne dla osób, które zabierają głos wobec 

publiczności. Szkolenie miało formę warsztatową; drugie w dniu 28 czerwca a jego tematyką 

było rzecznictwo i funkcja doradcza rady seniorów. Przewodniczący Rady Seniorów oraz 

Pani Maria Słowik przekazali  krótkie sprawozdania z udziału w w/w spotkaniach. 

W najbliższym czasie tj. 9-10 lipca MILA organizuje szkolenie w Krakowie dotyczące 

pozyskiwania funduszy i grantów. Ustalono, że z ramienia Rady Seniorów wezmą w nim 

udział Pani Małgorzata Morajko, Pani Anna Janowiak i Pani Barbara Jałowiecka. Następnie 

w dniach 25-27 lipca zaplanowana została wizyta studyjna (Kraków-Oświęcim- Kęty-

Kraków). Przedstawiciele RS zapoznają się m.in. z działalnością Ośrodka Dziennego Pobytu 

SENIOR WIGOR (Kęty) oraz klubem seniora POD ZŁOTYM DĘBEM (Witkowice).                  

W wizycie studyjnej wezmą udział Pani Maria Słowik i Pan Stanisław Gołąb.  

Szczegóły dot. szkoleń ustali z MILĄ Pani Zofia Jędrysko oraz prześle zgłoszenia udziału 

przedstawicieli naszej rady w w/w spotkaniach. 

Realizując następny punkt posiedzenia radni ustalili, że skrzynka seniorska zostanie czasowo 

przeniesiona do PKPS. 

Przewodniczący zamknął sesję o godz. 13.15. 

 

Przewodniczący Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 

 


