
 

 

 

Protokół nr 8/2019 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 3 czerwca 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:   

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Seniorów. 

4. Nowotarski Senior- informacja o realizacji programu.  

5. Tele Anioł – informacja o rekrutacji do programu. 

6. Zintegrowana polityka senioralna w mieście  

    w strategii rozwoju Miasta Nowy Targ 2019-2023 

     - realizacja zmian zaproponowanych przez RS. 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Wolne wnioski.  

9. Zamknięcie Sesji. 

 

Członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów uczestniczyli w posiedzeniu-                          

jak załączona do niniejszego protokołu lista obecności (załącznik nr 1). Obecni byli również 

zaproszeni goście tj: radna RM Pani Katarzyna Wójcik,  pani Agnieszka Zmarzlińska –

dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Pan Marcin Jagła – naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych, Pan Wojciech Watycha - naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki, Pan 

Janusz Dzioboń – inspektor w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki. Radni Seniorzy jednogłośnie 

przyjęli przedstawiony przez przewodniczącego porządek obrad jak również jednogłośnie   

zaakceptowali protokół  z VII sesji Rady Seniorów. 

W kolejnym, czwartym punkcie posiedzenia Pani Agnieszka Zmarzlińska zapoznała 

zebranych z projektem socjalnym  „Nowotarski Senior” współfinansowanym ze środków 



wojewody małopolskiego a realizowanym przez nowotarski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Projekt realizowany jest w trzech kierunkach tj. senior aktywny, senior zdrowy, senior 

świadomy. Senior aktywny obejmuje zajęcia dla grup 15 osobowych z zakresu samoobrony, 

warsztaty ceramiczne, wieczory z wierszem i śpiewem oraz metamorfozy seniora. Moduł 

senior zdrowy obejmuje zajęcia grupowe z rehabilitantem, dietetykiem, instruktorem fitness, 

zajęcia nordic walking. Zajęcia zaplanowane są do grudnia br. Średnio bierze w nich udział 

15-20 osób w grupie. Trzeci moduł pn. senior świadomy obejmuje poradnictwo prawne 

bezpłatne raz w miesiącu, warsztaty komputerowe (grupy 5 osobowe), zajęcia z zakresu 

pierwszej pomocy i rozpoznania objawów chorobowych (grupy max 30 osób). Realizując 

projekt OPS współpracuje z instruktorami fitness, rehabilitantem, Zespołem Szkół 

Technicznych w Nowym Targu. Ponadto zaplanowano zorganizowanie nowotarskiego dnia 

seniora, imprezę andrzejkową, wycieczkę integracyjną, wiosenne metamorfozy, usługi „złotej 

rączki”. Zajęcia odbywają się w bibliotece, parafii NSPJ, w klubie seniora oraz na wolnym 

powietrzu. Zorganizowano wycieczkę do Niedzicy. Trzech pracowników socjalnych jest 

zaangażowanych w ten projekt i dodatkowo zatrudniono jedną osobę jako opiekunkę w celu 

zapewnienia osobom samotnym opieki w miejscu zamieszkania w soboty, niedziele  i święta. 

Po realizacji projektu zastanowimy się w jakim kierunku pójść.  

Przewodniczący Rady Seniorów podziękował za przekazane  informacje i prosił o bliższe 

informacje na temat organizacji dnia seniora. Ustalono, że zorganizowane zostanie spotkanie 

w restauracji, występy kulturalne oraz trochę odczytów. Należy postarać się, żeby ten dzień 

był widoczny w mieście. 

Na dzień dzisiejszy wiadomo, że ZUS wystąpił do Burmistrza z deklaracją organizacji dnia 

seniora w tym roku. Radni seniorzy jednogłośnie wyrazili opinię, że należy połączyć 

działania OPS i ZUS w zakresie organizacji dnia. W toku dyskusji głos zabrała radna RS Pani 

Grażyna Burdyn , która opiekuje się Klubem Seniora. Pomoc OPS w realizacji programu  jest 

bardzo duża i seniorzy chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach. Projekt jest bardzo 

popularny wśród starszych mieszkańców i dobrze reklamowany. Bardzo pomocne są usługi 

„złotej rączki”. Seniorzy proszą również o więcej godzin metamorfozy seniora „piękno jest               

w nas”. Pani Burdyn wskazała, że byłoby dobrze połączyć starania OPS i ZUS w organizacji 

Dnia Seniora. W kronice krakowskiej była informacja o naszym klubie seniora. W imieniu 

seniorów podziękowała OPS za dotychczasowe wsparcie.   

Pani Agnieszka Zmarzlińska zaznaczyła, że na zakończenie projektu będzie spot 

informacyjny na temat jego realizacji. 



V-ce przew. RS Pani Małgorzata Morajko poinformowała, że w PKPS Pani Anna Janowiak 

jako wolontariusz, bezpłatnie  udziela porad prawnych dla seniorów z całego miasta w każdą 

środę w godz. od 11 do 13 tej. 

charytatywnie udziela porad prawnych dla seniorów z całego miasta. 

Pan Marcin Jagła zaznaczył, że realizacja projektu „ Nowotarski Senior” stanowi dodatkową 

pracę dla OPS. Uzyskano ponad 100 tys. złotych z budżetu wojewody małopolskiego. Na 

pytanie co w przyszłym roku z działaniami dla seniorów poinformował, że wniosek zostanie 

ponowiony. 

Nowotarska Rada Seniorów wyraziła duże  uznanie dla działań OPS na rzecz starszych 

mieszkańców Nowego Targu, które jest możliwe dzięki zabezpieczeniu przez MRIPS 

środków finansowych na tworzenie i funkcjonowanie klubów seniora. 

W kolejnym, 5 punkcie posiedzenia Pani Agnieszka Zmarzlińska poinformowała zebranych,  

że OPS nie bierze bezpośrednio udziału w projekcie tele-anioł. Pan Marek Bochowicz 

opowiedział o swoich doświadczeniach z tym projektem. Przesłał wszystkie wymagane 

dokumenty i okazało się po długim okresie wyczekiwania,  że może w bliżej nie określonej 

przyszłości zostanie zaproszony na rozmowę . Dokumenty zostały odesłane.  

Pani Grażyna Burdyn zawnioskowała, że należy  interweniować w sprawie programu tele-

anioł. 

W punkcie 6 omawiając politykę senioralną w mieście  w strategii rozwoju Miasta Nowy 

Targ 2019-2023 Pan Bochowicz  przekazał zebranym, że na posiedzeniach komisji 

merytorycznych Rady Miasta Nowy Targ były zgłaszane uwagi wypracowane wcześniej 

przez przedstawicieli NRS. Część wypracowanych uwag wprowadzono do strategii natomiast 

nie została uwzględniona uwaga dotycząca zapisu o utworzenia strategii senioralnej w 

mieście. 

Naczelnik wydziału RiU Pan Wojciech Watycha wyjaśnił, że seniorzy uczestniczyli w 

tworzeniu strategii od samego początku. Punkt 3.2 dotyczy tylko seniorów. Opisuje 

szczegółowo politykę Miasta i kierunki w jakim będzie ono zmierzać aby zapewnić seniorom 

optymalne warunki do życia. Wg naczelnika temat seniorów jest potraktowany poważnie. 

Natomiast strategię senioralną można zawsze napisać i nie ma konieczności umieszczania 

takiego zapisu w obecnej strategii. 

W kolejnym punkcie posiedzenia pani Grażyna Burdyn wróciła do tematu karty seniora. 

Pan Marian Pastwa stwierdził, że wystarczająca jest karta emeryta i rencisty. Jest też 

ogólnopolska karta seniora. Pan Marcin Jagła poinformował, że można wysyłać wnioski               

o kartę seniora na adres glosseniora. Każdy spełniający kryteria wiekowe może starać się              



o taka kartę. Jeżeli my chcielibyśmy zbierać wnioski i przesyłać  to wtedy my za ochronę tych 

danych osobowych odpowiadamy. Pan Andrzej Kosiński stwierdził, że ogólnopolska karta 

seniora jest wystarczająca i nie widzi potrzeby tworzenia lokalnej karty. 

Przewodniczący Pan Marek Bochowicz odczytał zebranym treść odpowiedzi marszałka 

województwa małopolskiego w sprawie możliwości przekazania Miastu nieruchomości 

byłego prewentorium. Radni seniorzy jednomyślnie postanowili, że niezbędne jest uzyskanie 

dokładnych informacji w sprawie w/w nieruchomości w Starostwie. 

Ogłoszony został konkurs na inicjatywy senioralne. Do 7 czerwca można zgłaszać 

propozycje. Granty do 2000 zł. Ustalono, że przedstawiciele NRS tj. Pani Małgorzata 

Morajko, Pani Anna Janowiak oraz Pan Marek Bochowicz zajmą się tym tematem. 

Pani Janowiak poinformowała zebranych, że koordynator obiektów sportowych w mieście 

oczekuje aby NRS określiła, z czego radni seniorzy chcą korzystać (basen, grota solna, itd.). 

Niezbędne jest przygotowanie oferty z czego radni mogą skorzystać. 

Radni seniorzy jednogłośnie zaakceptowali zmiany przedstawicieli RS w posiedzeniach 

komisji Rady Miasta Nowy Targ . Pan Jerzy Wcisło nie może uczestniczyć w posiedzeniach 

komisji i zastąpi go Pani Anna Janowiak. 

Pani Małgorzata Morajko opowiedziała na temat budżetu obywatelskiego. Spotkanie 

najbliższe zaplanowano na 13 czerwca 2019 r. Wszystkie wnioski mają jednakowe szanse. 

Ustalono, że należy na lokalnych imprezach informować, że w mieście działa Klub Seniora. 

Jeżeli chodzi o rozbudowę PKPS czy MOPS to zadanie to będzie wpisane do programu 

norweskiego.  

 

 

Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Seniorów- Pan Marek Bochowicz zamknął 

obrady o godzinie 13.20 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 

 

 

 

 

Sporz. Zofia Jędrysko 


