
 

 

Protokół nr 14/2020 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 13 lutego 2020 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta 

 w Nowym Targu 

  

Posiedzenie Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęło się o godz. 11-tej. 

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 XIII sesji NRS. 

4. Informacja Wydziału Kultury, Sportu i Promocji w zakresie współpracy z organizacjami     

    pozarządowymi; podejmowanie działań związanych z tworzeniem płaszczyzny   

    informacyjnej  wspólnych działań  o charakterze doradczym, inicjatywnym i opiniującym    

    Rady Seniorów, przedstawiciela organizacji  senioralnych  oraz przedstawicieli organów 

    administracji samorządowej, 

- działania podejmowane, planowane na rok 2020 dla seniorów 60 +. 

5. Informacja: 

    Program Senior +  dla Nowego Targu,  

   - założenia, środki, 

   - koordynator projektu, 

   - Klub Senior +. 

6. Sprawy organizacyjne. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie Sesji. 

 

W sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów oraz zaproszeni goście 

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

Bochowicz odczytał proponowany porządek obrad, który Radni przyjęli jednogłośnie                 

(10 głosów za). Pani Małgorzata Morajko zawnioskowała o uzupełnienie protokołu   z XIII 

sesji Nowotarskiej Rady Seniorów w części dotyczącej PKPS o następujący zapis: 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. Ówczesny 

naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Pan Marcin Jagła stwierdził, że nie ma możliwości 

dofinansowania przez Miasto tego typu kosztów. Projekt 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. Radni  jednogłośnie zaakceptowali protokół z wniesionymi poprawkami. 

W pkt 4 Kierownik Referatu ds. Sportu i Turystyki Pan Arkadiusz Szymczyk omówił 

zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza w zakresie otrzymywania 

dotacji na zadania z zakresu kultury i sportu. Na przełomie roku zostały przeprowadzone 

nabory. Część organizacji złożyło wnioski o dofinansowanie działań skierowanych na 

seniorów. Obecnie przygotowane jest zarządzenie Burmistrza o wynikach konkursu. Jest też 

drugi typ wsparcia, pozakonkursowy tzw. małe granty. Generalnie zasada jest taka, że na 

działania w ciągu roku można starać się max o 10 tys. zł. Wniosek, który wpływa do urzędu 

jest przedłożony do akceptacji  Burmistrzowi Miasta. Jeśli uzyska akceptację, zadanie jest 

realizowane w formie zlecenia. Zanim organizacja zdecyduje o złożeniu takiego wniosku, 

lepiej wcześniej sprawdzić jakie są możliwości budżetowe. 

Omawiając program współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan A. Szymczyk 

zaznaczył, że Wydział Kultury i Sportu jest otwarty na współpracę z przedstawicielami 

środowiska senioralnego. Zawsze na przełomie września i października program współpracy 

jest poddany konsultacjom społecznym.  Rada Seniorów również  proszona jest o opinię,   

uwagi itp. Jeżeli na etapie ogłaszania konkursu na zdania kultury i sportu seniorzy będą mieć 

pomysł na projekt to można to skonsultować u pracownika merytorycznego. 

Pani Anna Janowiak poinformowała, że seniorzy złożyli wnioski o dofinansowanie 

kilku działań m.in. do rządowego projektu ASOS. 

MCSiR odpowiada na wszystkie zapotrzebowania seniorów. Pan Krzysztof Łapsa 

poinformował, że grota solna i aqua aerobic będą dostępne dwa razy w tygodniu do ok. 

połowy sierpnia ew. połowy października, jeżeli będzie przerwa wakacyjna.  

Dyrektor MCSiR zadeklarował pomoc w organizacji Dni Seniora 2020.  

W kolejnym punkcie posiedzenia pani Agnieszka Zmarzlińska poinformowała, że Klub 

Senior + od stycznia 2020 r. funkcjonuje ramach OPS. Została powołana rada Klubu Senior+ 

do kontaktu z OPS. Koordynatorem projektu, do momentu wyboru kierownika klubu, jest 

Pani Beata Ligas. W styczniu odwiedziło klub ok. 100 osób.  Do Ministerstwa Polityki 

Społecznej został złożony wniosek o dofinansowanie działalności Klubu Seniora. Jeszcze nie 

ma odpowiedzi  z Ministerstwa. Zaplanowano w roku 2020 warsztaty muzyczne, gry 

stolikowe, zajęcia gimnastyczne itp. Pani Grażyna Burdyn zaproponowała wydanie ulotek 

informacyjnych o zajęciach dla seniorów. Pani Agnieszka Zmarzlińska poinformowała, że 

folder informacyjny został ujęty w projekcie socjalnym, który został złożony do wojewody. 

Pani Krystyna Garbacz prosiła o lepszą informację na terenie miasta  na temat klubu seniora. 

Pan Marek Bochowicz przekazał informację, że zostało niedawno zarejestrowane                          

w Starostwie Powiatowym stowarzyszenie zwykłe „Aktywny Senior”. 



W kolejnym punkcie posiedzenia przewodniczący NRS zaapelował do radnych, żeby osoby 

wyznaczone uczestniczyły w posiedzeniach komisji Rady Miasta Nowy Targ. Jeżeli nie mogą 

uczestniczyć to należy to zgłosić. Na posiedzeniach Rady Seniorów przedstawiciele RS, 

którzy brali udział w posiedzeniach komisji proszeni są o krótką informację z tych posiedzeń. 

Pani Grażyna Burdyn poddała pomysł współpracy Klubu Seniora z Podhalańską Państwową 

Uczelnią Zawodową. Należy pomyśleć o zdrowiu seniorów i organizować pogadanki na 

temat zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia, itp. Stowarzyszenie Aktywny Senior ma 

w zamyśle zaproponowanie PPUZ współpracy w tym zakresie. 

Pan Marek Bochowicz przedstawił ofertę wyjazdową dla seniorów w sierpniu  na Święto 

Mleka i Miodu w Giżach  (Mazurska Kraina). Koszt ok.1000 zł na 7 dni. Szczegółowy 

program u przewodniczącego.  

 

Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Seniorów- Pan Marek Bochowicz zamknął 

obrady o godzinie 13.20 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 

 

 

Sporz. Zofia Jędrysko 

 

 

 


