
 

 

Protokół nr 12/2019 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 14 października 2019 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta 

 w Nowym Targu 

  

Posiedzenie Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęło się o godz. 11.00. 

Przewodniczący Nowotarskiej  Rady Seniorów Pan Marek Bochowicz  na podstawie listy 

obecności stwierdził ważność obrad jak również zaproponował przyjęcie następującego 

porządku obrad:   

1. Otwarcie sesji.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji RS. 

4. Informacja o stanie przygotowań Dni Seniora. 

5. Zapoznanie z projektem budżetu Miasta na 2020 rok- wykreślony z porządku obrad 

6. Sprawy organizacyjne.  

7. Wolne wnioski.  

8. Zakończenie sesji. 

 

 

W sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów oraz zaproszeni goście 

(jak załączona do niniejszego protokołu lista obecności). Przewodniczący - Pan Marek 

Bochowicz, poinformował  radnych, że z uwagi na informację otrzymaną od Skarbnika 

Miasta w sprawie projektu Budżetu Miasta na rok 2020 wnosi o zmianę porządku obrad                    

i wykreślnie punktu 5.  Projekt budżetu na rok przyszły będzie gotowy 15 listopada br.  Radni 

Seniorzy jednogłośnie (7 głosów za)  przyjęli przedstawiony przez przewodniczącego 

porządek obrad XII sesji NRS oraz jednogłośnie zaakceptowali protokół z XI sesji 

Nowotarskiej Rady Seniorów. 

W kolejnym punkcie posiedzenia omówiono sprawę plakatów informacyjnych Dni 

Seniora. Wydrukowany już przez MOK plakaty informujący o programie w dniu 23.10. pod 

hasłem: Zdrowi, bezpieczni, aktywni, został przez zebranych zaakceptowany. MOK 

wydrukuje jeszcze dwa plakaty. Jeden ogólny  o Dniach Seniora oraz jeden szczegółowy 

dotyczący programu konferencji  pt. Rada Seniorów a samorząd gminy, w dniu 21.10.2019 r. 

Plakaty zostaną umieszczone obok siebie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz              

w jednostkach miejskich. Wszystkie plakaty będą gotowe do 15.10. 2019 r. 

Sala w PPUZ (tzw. szklana sala) zostanie udostępniona na konferencję bezpłatnie a catering 

w tym dniu zostanie sfinansowany ze środków Miasta. 



Ostatni dzień obchodów zostaje przeniesiony z 26.10. na 30.10 i odbędzie się                                  

w Spółdzielczym Domu Kultury, gdzie Pani Elżbieta Tomasz-Hajnos przybliży seniorom 

temat zdrowego stylu życia. 

Przewodniczący zaapelował do radnych seniorów, żeby RS była w pełnym składzie                

w tych dniach. Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa umieściła konferencję 

rozpoczynającą Dni Seniora w naszym mieście, w programie inicjatyw senioralnych                      

Małopolskiej Sieci Rad Seniorów. 

Dyrektor OPS - Pani Agnieszka Zmarzlińska poinformowała, że catering w dniu 24.10 jest 

zabezpieczony podobnie jak w całym projekcie socjalnym. Wzięło w nim udział 128 osób                       

i dla tych najbardziej aktywnych tj. ok. 50 osób będą przekazane zaproszenia imienne do 

udziału w spotkaniu studyjnym w ramach Dni Seniora.    

  

Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Seniorów- Pan Marek Bochowicz zamknął 

obrady o godzinie 11.45 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 

 

 

Sporz. Zofia Jędrysko 

 

 

 


