
 

 

Protokół nr 13/2019 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 28 listopada 2019 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta 

 w Nowym Targu 

  

Posiedzenie Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęło się o godz. 11.10. 

Przewodniczący Nowotarskiej  Rady Seniorów Pan Marek Bochowicz  na podstawie listy 

obecności stwierdził ważność obrad i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:   

1. Otwarcie sesji.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji NRS. 

4. Zapoznanie z projektem budżetu Miasta Nowy Targ na 2020 rok. 

5. Przyjęcie sprawozdania na sesję Rady Miasta Nowego Targu o obchodach Dnia Seniora 

2019. 

6. Przystąpienie NRS do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów- 

dodany do porządku obrad 

7. Sprawy organizacyjne.  

8. Wolne wnioski.  

9. Zakończenie sesji. 

 

W sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów oraz zaproszeni goście 

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

Bochowicz zawnioskował o zmianę porządku obrad tj.  najpierw przyjęcie sprawozdania             

o obchodach Dni Seniora a później informacja dotycząca projekt budżetu miasta                           

a także wprowadzenie  dodatkowego punktu  tj. pkt 6 przystąpienie NRS do Ogólnopolskiego 

Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Radni jednogłośnie (10 głosów za) przyjęli 

przedstawiony przez przewodniczącego porządek obrad XIII sesji NRS oraz jednogłośnie 

zaakceptowali protokół  z XII sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

W punkcie czwartym, Przewodniczący NRS zapoznał zebranych ze sprawozdaniem              

z obchodów Dni Seniora 2019. Radni seniorzy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali 

sprawozdanie. Będzie ono prezentowane w grudniu na sesji Rady Miasta Nowego Targu. Dni 

Seniora zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników, w tym przez Fundację Ludzi                       

i Miejsc Aktywnych z Krakowa (MILA). 

W kolejnym punkcie posiedzenia Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz omówił 

projekt Budżetu Miasta Nowy Targ na 2020 rok. Zaznaczył, że projekt ten jest dostępny na 

stronie www.nowytarg.pl. Globalnie wydatki zaplanowano na poziomie 180 mln 800 tys. zl.             

i są one wyższe od dochodów o ponad 20 mln zł. Znaczne obciążenie budżetu stanowią 

http://www.nowytarg.pl/


inwestycje ( w tym przebudowa MOK, której zakończenie planowane jest w roku 2021). 

Koszty przebudowy to wydatki na poziomie 35 mln zł a dotacja wynosi  6 mln zł. Miasto 

stara się również o dotację z funduszy norweskich. Następne inwestycje to roboty drogowe.               

Fundusz dróg samorządowych to około 10 mln zł na drogi. Jednak główne obciążenie budżetu 

stanowią wydatki na oświatę i pomoc społeczną ( ok. 60 % budżetu). Zadań jest mnóstwo                

a subwencja, którą otrzymujemy jest zbyt niska i nie pokrywa całości wydatków. Ustalono od 

września podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli a dostaliśmy subwencję 2 razy mniejszą 

niż potrzeby. Okazało się, że subwencja oświatowa nie uwzględnia podwyżek dla nauczycieli. 

Podatek od nieruchomości zostanie, niestety, podniesiony. W związku ze znacznym wzrostem 

opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych stawka z 13 zł wzrośnie do 22 zł w 2020 

roku. Szuka się nowych rozwiązań problemu śmieci jak np. budowę spalarni. 

Jeśli chodzi o zadania związane z seniorami to będzie kontynuowany program Senior +. 

Zadanie to przejmie, zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego, Ośrodek Pomocy 

Społecznej . Zaplanowano wydatki z budżetu miasta na poziomie 60 tys. zł ( dofinansowanie 

na poziomie 40 tys. zł). Ogółem kwota 100 tys. zł. 

Środki dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozostają na poziomie roku 2019. 

Organizacja szeregu zadań z zakresu kultury, sportu, itp. finansowana będzie w ramach 

dotacji dla stowarzyszeń, które pozostaną również na poziomie dotychczasowym. 

Pani Katarzyna Wójcik pytała jaka jest możliwa pomoc ze strony Miasta seniorom, gdyż 

bardzo wzrosło zainteresowanie ćwiczeniami fizycznymi. Basen w bardziej dostępnej cenie,  

sauna, sala do ćwiczeń? . Seniorzy apelują o dodatkowe oświetlenie przy blokach na al. 

Tysiąclecia. Nie ma już oświetlenia z dużych reklam i w kilku miejscach niezbędne jest 

umieszczenie lamp kątowych na blokach, żeby zabezpieczyć minimalne oświetlenie. 

Pani Edyta Garb poinformowała zebranych, że od 1 stycznia 2020 r. Klub Senior+ przechodzi 

jako ośrodek wsparcia do OPS. Program Nowotarski Senior będzie kontynuowany. 

Pan Jerzy Wcisło współpracuje z Domem Dziecka w Nagłowicach. Stara się pomagać 

wychowankom. Ostatnio zaangażował się w akcję pod hasłem: zeszyt dla dziecka. Bardzo 

dużo prezentów dla dzieci przekazała Pani Izabela Siwak właścicielka sklepu papierniczego 

Panda w Nowym Targu. Radni jednogłośnie postanowili wesprzeć działania Pana Jurka.  

Pani Małgorzata Morajko omówiła działalność PKPS w Nowym Targu. Wiele rzeczy dla 

najbardziej potrzebujących wykonują wolontariusze. W ramach programu pomocy 

żywnościowej FEAD ( Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym)  rozdawana 

jest żywność. Trzeba jednak najpierw tą żywność, ok. 50 ton, przywieźć z Krakowa. Sam 

transport rocznie to koszt ok. 5 tys. zł. Do tego dochodzi załadunek i rozładunek towaru i 

opłacenie magazynu w Krakowie 10gr za kilogram żywności, czyli drugie 5 tys zł . Miasto 

nie pomaga w finansowaniu tego Programu, realizowany jest głównie z darowizn pieniężnych 

od mieszkańców, które jednak z roku na rok są coraz niższe - wobec czego rozważana jest 



rezygnacja z niego w przyszłym roku z uwagi na brak środków w Stowarzyszeniu.  Dwóch 

członków Nowotarskiej Rady Seniorów pracuje w PKPS jako wolontariusze. 

Pani Morajko zwróciła też uwagę, że organizacje zrzeszające seniorów powinny starać się               

o środki finansowe na zajęcia prozdrowotne w ramach konkursów dla organizacji 

pozarządowych. 

Pan Przewodniczący RS przekazał zebranym informacje z konferencji w Niepołomicach,                  

w której brały również udział radne RS Panie Anna Janowiak i Barbara Jałowiecka. Pani 

Barbara Szafraniec z Krakowskiej Rady Seniorów (przew. OPRS) zaproponowała 

Nowotarskiej Radzie Seniorów przystąpienie do Ogólnopolskiego Porozumienia Rad 

Seniorów. Przewodniczący poddał pod głosowanie ta propozycję. Głosami 9 za                            

i 1 wstrzymującym się  Nowotarska Rada Seniorów zaakceptowała propozycję. 

W wolnych wnioskach Pani Barbara Jałowiecka zaproponowała aby zaprosić na sesję NRS 

przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów. 

Pani Grażyna Burdyn  poinformowała, że zabawa Andrzejkowa planowana w Klubie Seniora 

rozpocznie się o godz. 16.00 w salce katechetycznej przy Parafii NSPJ. Zmiana miejsca 

spowodowana jest dużą ilością zgłoszeń. Poddała również pomysł, aby zaprosić radnych 

Rady Miasta Nowego Targu do Klubu Seniora, aby zapoznali się z jego pracą.  

Kanadyjczycy mieszkający w Nowym Targu chcą ( w ramach wolontariatu) uczyć seniorów 

języka angielskiego. 

Spotkanie Noworoczne zaplanowano na styczeń 2020 r. 

 

 

Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Seniorów- Pan Marek Bochowicz zamknął 

obrady o godzinie 12.40 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 

 

 

Sporz. Zofia Jędrysko 

 

 

 


