
 

 

 

Protokół nr 9/2019 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 1 lipca 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 VIII sesji Rady Seniorów. 

4. Dzień Seniora 

     - ustalenie terminu 

     - propozycja ramowego programu Dnia Seniora  

     - patronat 

     - koordynator programu Dnia Seniora 

5.   Informacja o propozycjach w budżecie Miasta Nowy Targ na 2020 r. dotyczących 

seniorów 

6. Sprawy organizacyjne 

    - terminarz Sesji na drugie półrocze. 

7. Wolne wnioski.  

8. Zamknięcie Sesji.                                                              

 

W sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów (jak załączona do 

niniejszego protokołu lista obecności.) Obecni byli również zaproszeni goście tj: radna RM 

Pani Katarzyna Wójcik,  pani Agnieszka Zmarzlińska –dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Pani Urszula Słowik – dyrektor ZUS ,  Pani Józefa Koźlak – prezes UTW, Pani Edyta Garb – 

kierownik Biura Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, Pan Jakub Bryniarski – inspektor 

w Biurze Budżetu i Analiz UM, Pan  Krzysztof Łapsa- dyrektor MCSiR.   



Radni Seniorzy jednogłośnie przyjęli przedstawiony przez przewodniczącego 

porządek obrad IX sesji jak również jednogłośnie  zaakceptowali protokół  z VIII sesji Rady 

Seniorów. 

W kolejnym, czwartym punkcie posiedzenia przewodniczący RS Pan Marek 

Bochowicz przedstawił zebranym wstępny projekt obchodów Dni Seniora (jak w załączniku 

do niniejszego protokołu). W połowie października  br. zaplanowano m.in. konferencję 

naukową, spotkanie studyjne. ZUS przedstawi  program dotyczący seniorów. W czasie Dni 

Seniora będzie udostępniony basen oraz pozostała część obiektu za symboliczną złotówkę. 

Główna część obchodów może odbywać się na obiekcie  krytej pływalni, która dysponuje salą 

konferencyjną. Zaproponowano dzień 23 października 2019 r. dla ZUS, który będzie 

propagował temat aktywnego seniora. Ostatni dzień obchodów będzie przebiegał pod hasłem 

Artyści dla seniorów. Pani Agnieszka Zmarzlińska – dyrektor MOPS poinformowała 

zebranych, że projekt Nowotarski Senior jest skierowany do ograniczonej liczby starszych 

osób tj. max 50 osób.  W części ZUS można rozszerzyć wykłady dla wszystkich 

zainteresowanych seniorów. Przedstawicielka ZUS z Nowego Sącza omawiając udział w 

Dniach Seniora  zwróciła uwagę przede wszystkim na aktywny styl życia najstarszych 

obywateli. Po dyskusji ustalono, że część naukowa odbędzie się w całości jako punkt 

pierwszy a później część rekreacyjna .    Pan Krzysztof Łapsa postara się przygotować w sali 

wykładowej  miejsca siedzące dla ok. 100 osób na potrzeby wykładów, które poprowadzi 

ZUS. Później zajęcia na basenie będą odbywały się w kilku mniejszych zespołach. 

Postanowiono, że początkiem września br. zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli 

ZUS, PPWSZ, MCSiR, MOK, Rady Seniorów i UTW. Przedstawicielka ZUS z Nowego 

Sącza omawiając zakres wykładów poprosiła o podanie ewentualnej tematyki, która 

pozwoliłaby wzbogacić program wykładów. Radni sugerowali, żeby zaprosić farmaceutę, 

który opowiedziałby o suplementach diety oraz osobę, która podzieliłaby się wiedzą - jak 

radzić sobie z udarami?- rehabilitacja, itd.  

Dyrektor MCSiR zabierając głos, przede wszystkim zaprosił seniorów do korzystania 

z obiektów sportowych (stadion, bieżnia, salka do ćwiczeń, dwie sale gimnastyczne przy hali 

lodowej, jedna salka na pływalni, grota solna). Na stronie internetowej są podane cenniki. 

Wstępnie ustalono, że bilet dla seniora będzie tańszy.  

Przewodniczący Rady Seniorów poinformował, że w oparciu o budżet obywatelski jest 

opracowywany program Dnia Seniora 2020, w tym biesiada w parku miejskim. 

W kolejnym, 5 punkcie posiedzenia głos zabrał Pan Jakub Bryniarski. Poinformował, że prace 

nad budżetem rozpoczynają się już w sierpniu a projekt budżetu na 2020 rok ma być napisany 



do 15 listopada br. Zaproponował, żeby Rada Seniorów  przedłożyła Panu Burmistrzowi 

swoje oczekiwania. Zaznaczył, że środki finansowe w wysokości 15 tys. zł na prospołeczne 

działania  można uzyskać w ramach budżetu obywatelskiego. Obecnie zmienione zostały 

okręgi i projekty trafiają do szerszej grupy osób w danym wieku. Miasto otrzymało 

dofinansowanie na działalność Klubu Seniora + i angażuje również w jego funkcjonowanie 

własne środki finansowe. Jeżeli potrzeby seniorów są większe to można postarać się                          

o pieniądze  poprzez jakieś stowarzyszenie w ramach konkursów o dotacje dla organizacji 

pozarządowych. 

W następnym punkcie posiedzenia  radni zapoznali się szerzej z zasadami udziału                      

w Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem- Senior Roku 2018”, którego organizatorem 

jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący instytucją Województwa 

Małopolskiego. Po dyskusji zgłoszono jednogłośnie do plebiscytu przewodniczącego rady 

Pana Marka Bochowicza . 

Ustalono, że następna sesja Nowotarskiej Rady Seniorów odbędzie się 16 września 2019 r. 

Ustalono, że w wizycie studyjnej (21-23 sierpnia br.) w Krakowie, w ramach projektu 

Wsparcie dialogu obywatelskiego przez Małopolską Sieć Rad Seniorów (MILA) wezmą 

udział Pan Marek Bochowicz, Pani Grażyna Burdyn i Pan Marian Pastwa. W kolejnym 

szkoleniu w Krakowie (12 września br), którego tematem będzie Dostępność przestrzeni                 

i budynków dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami, udział wezmą Pani 

Małgorzata Morajko oraz Pan Marek Bochowicz. 

 

  

Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Seniorów- Pan Marek Bochowicz zamknął 

obrady o godzinie 13.30 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 

 

 

 

 

Sporz. Zofia Jędrysko 


