
 

 

 

 

Protokół nr 4/2018 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 3 września 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 III sesji Rady Seniorów. 

4. Karta Seniora  sesja I- czego oczekujemy? 

5. Informacja o stanie aktualnym Klubu Seniora. 

6. Informacja na temat zgłoszonych uwag do mpzp – teren byłego prewentorium PKP. 

7. Informacja uczestników o wizycie studyjnej w Oświęcimiu. 

8. Informacja dotycząca  RS – strona internetowa. 

9. Wolne wnioski / w tym kalendarz inicjatyw senioralnych/. 

10. Zamknięcie Sesji. 

 

Na posiedzeniu obecnych było 8 członków Nowotarskiej Rady Seniorów zgodnie                            

z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności (załącznik nr 1) oraz Pan Marcin Jagła – 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, 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. Ustalono, że protokół 

będzie wysyłany mailem do radnych, którzy posiadają adresy e-mail, aby mieli możliwość 

wcześniejszego zapoznania się z jego treścią a pozostali radni, będą otrzymywać go w wersji 

papierowej w Wydziale Spraw Społecznych. 

W punkcie czwartym porządku obrad głos zabrał przewodniczący Rady Seniorów Pan Marek 

Bochowicz, który przytaczając zapisy strategii Miasta Nowego Targu przybliżył 



problematykę starzenia się społeczeństwa , wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym.            

W niedalekiej przyszłości co czwarty mieszkaniec miasta będzie seniorem. 

Omówiono ogólnopolską kartę seniora. Jeśli chodzi o lokalne karty seniora to są miasta, które 

np. zwalniają wszystkich seniorów z konieczności opłat w środkach komunikacji miejskiej. 

Wszystko zależy od sytuacji finansowej Miasta. Skierował też pytanie czy Urząd Miasta  

planuje uruchomienie lokalnej karty seniora. Pan Marcin Jagła poinformował, że                       

w przeciwieństwie do Karty Dużej Rodziny, której prowadzenie jest obowiązkowym 

zadaniem gminy, nie ma obowiązku ustawowego wprowadzenia lokalnej karty seniora.  

Nowotarska Karta Dużej Rodziny rozpoczyna się od kodu terytorialnego, którego                        

5 pierwszych cyfr charakteryzuje naszą gminę.  

Ogólnopolska Karta Seniora jest to inicjatywa Stowarzyszenia Manko. Stowarzyszenie to 

zajmuje się całościowo tematem karty seniora. Bardzo ciężko jest pozyskać partnerów do tego 

programu. Poszerzenie ulg dla seniorów jest to temat do dyskusji. Decyduje o tym Rada 

Miasta. Na dzień dzisiejszy rolą Rady Seniorów jest promowanie ogólnopolskiej karty 

seniorów wśród starszych osób. Dużą rolę w zbieraniu wniosków o kartę seniora 

ogólnopolską ma nowotarski Uniwersytet Trzeciego Wieku natomiast zachęcenie lokalnego 

biznesu do partnerstwa to zadanie i rola radnych seniorów. 

W toku dyskusji radni zadecydowali, że nie chodzi o tworzenie nowej karty seniora. Raczej 

chodzi o to co Miasto jest w stanie zaoferować tej grupie wiekowej. Kraje skandynawskie 

przodują w opiece nad seniorami i można korzystać z ich doświadczeń. Radni postanowili 

powołać zespół zajmujący się sprawą karty seniora. Jego zadaniem będzie dotarcie do 

środowisk 60+  i rozpropagowanie idei karty seniora. W skład zespołu weszli: Pani Maria 

Słowik, Pan Marek Bochowicz, Pan Marian Pastwa. 

Pani Grażyna Burdyn  oraz Pani Krystyna Garbacz wnioskowały , aby krótkie informacje na 

temat decyzji Rady Seniorów przekazywać za pośrednictwem ogłoszeń w kościołach. 

W punkcie 5 posiedzenia Pan Marcin Jagła  poinformował zebranych o stanie prac przy 

Klubie Seniora. Tydzień wcześniej odbył się odbiór prac remontowych wykonanych w lokalu, 

które Miasto przeznaczyło pod działalność klubu. Pan Olgierd Pustówka – architekt wnętrz, 

opracował wstępną koncepcję urządzenia Klubu Seniora. Pan M. Jagła zaproponował aby po 

zakończeniu sesji obejrzeć wnętrza klubu. 

W punkcie 6  radni dyskutowali na temat uwag zgłoszonych do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów byłego prewentorium PKP. Jeszcze 

raz podkreślono jak ważne jest przeznaczenie tego terenu na cele publiczne tj. utworzenie 

Domu Seniora itp. 



W następnym punkcie Pani Maria Słowik krótko zreferowała wizytę w dniach 25-27 lipca            

w Kętach i Oświęcimiu. Przedstawiciele naszej Rady oraz Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych UM zapoznali się z funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu SENIOR 

WIGOR w Kętach. Przebywa w nim 20 seniorów, którzy aktywnie spędzają dzień. Transport 

codzienny zapewnia gmina. W ramach wizyty studyjnej odwiedzili  również Klub Seniora 

Pod Złotym Dębem w Witkowicach.  

Omawiając możliwości szerszej informacji na temat działalności rady Pan Marek Bochowicz 

wnioskował aby zakładka Nowotarskiej Rady Seniorów na stronie miejskiej była 

umieszczona w bardziej widocznym miejscu , najlepiej na stronie głównej. 

Pan Jerzy Wcisło zaproponował aby przedstawiciele rady zastanowili się nad 

zorganizowaniem pogadanek w szkołach i ich tematyką. Pan Marek Bochowicz wystosuje 

apel do dyrektorów szkół  o podjęcie działań integrujących młodzież ze starszym pokoleniem. 

W wolnych wnioskach zapoznano się z kalendarzem inicjatyw senioralnych otrzymanym               

z MILI. Przedstawiciele rady wezmą udział w Senioraliach, które odbędą się w dniu 21 

września w Krakowie. 

Przewodniczący przypomniał, że 10 września odbędzie się Sesja Rady Miasta Nowy Targ. 

Można zabrać głos w wystąpieniach mieszkańców. Poinformował również, że przedłużono 

termin zgłaszania kandydatów do konkursu pn. Aktywny Senior. Następny termin obrad NRS 

to według kalendarza 5 listopad, natomiast spotkanie opłatkowe zaproponował na dzień 17 

grudnia o godz. 11.00. 

Obrady zakończyły się o godz. 12.30 i członkowie RS na zaproszenie Naczelnika Wydziału 

Spraw Społecznych wybrali się obejrzeć stan prac przy Klubie Seniora. 

 

 

Przewodniczący Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 


