
 

 

 

Protokół nr 10/2019 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 12 sierpnia 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  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. Propozycje poprawek do  statutu Rady Seniorów i podjęcie uchwały o przyjęciu poprawek. 

4. Propozycja finansowania Rady Seniorów  z budżetu Gminy na rok 2020 

    Wniosek /prośba do władz gminy/ . 

5. Sprawy organizacyjne 

6. Wolne wnioski 

7. Zamknięcie Sesji 

 

W sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów (jak załączona do 

niniejszego protokołu lista obecności.) Radni Seniorzy jednogłośnie przyjęli przedstawiony 

przez przewodniczącego porządek obrad X sesji. 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z wypracowanymi przez prezydium RS 

propozycjami zmian w statucie Nowotarskiej Rady Seniorów. Po przeanalizowaniu 

obowiązującego do tej pory w/w dokumentu radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr X/1/2019 

o wniesienie poprawek do statutu RS ( jak w załączniku nr 2). Zmiany te nie naruszają 

podstawowych  zasad istniejącego Statutu ale w sposób czytelny porządkują pracę Rady. 

Nowotarska Rada seniorów podjęła jednogłośnie również uchwałę nr X/2/2019 w sprawie 

zabezpieczenia w Budżecie Miasta Nowy Targ na rok 2020 środków finansowych na 

aktywizację seniorów (załącznik nr 3). Zgodnie z zapisami Statutu Nowotarskiej Rady 

Seniorów, Rada współpracuje z organami Miasta we wszystkich obszarach i działaniach 

dotyczących seniorów. Mając na uwadze dobro najstarszych mieszkańców miasta członkowie 



Rady Seniorów wnioskują o zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości  30.000,00 zł 

na utworzenie funduszu aktywizacji seniorów z przeznaczeniem na dofinansowanie różnych 

form aktywności, w tym:  gimnastyki w sali, gimnastyki w plenerze przy sprzyjającej 

pogodzie, gimnastyki w wodzie, nordic walking. Zdaniem RS  środki finansowe na 

dofinansowanie wymienionej aktywności seniorów powinny być przekazane poprzez 

konkursy nowotarskim organizacjom pozarządowym mających doświadczenie                              

w organizowaniu tego typu aktywności seniorów. RS podjęła także uchwałę nr X/3/2019                

w sprawie zabezpieczenia w Budżecie Miasta Nowy Targ na rok 2020 środków finansowych 

na działalność Nowotarskiej Rady Seniorów (załącznik nr 4). Wnioskowana kwota                        

w wysokości 15.000 zł obejmuje podstawowe wydatki związane z bieżącym 

funkcjonowaniem Rady Seniorów takie jak wspomniane w uchwale: zakup materiałów 

biurowych, utworzenie strony internetowej, zwrot kosztów podróży na szkolenia                            

i konferencje związane z działalnością rad seniorów. 

  Zobowiązano Pana Przewodniczącego RS do przekazania w/w uchwał, wraz                                     

z uzasadnieniem, Burmistrzowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Nowy Targ, do 

rozpatrzenia. 

  

Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Seniorów- Pan Marek Bochowicz zamknął 

obrady o godzinie 12.00 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 

 

 

 

 

Sporz. Zofia Jędrysko 


