
 

 

Protokół nr 15/2020 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 11 marca 2020 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta 

 w Nowym Targu 

  

XV 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 XIV sesji NRS. 

4. Podjęcie uchwały o zgłoszeniu na członka Rady do Spraw Polityki Senioralnej II Kadencji 

( 2020- 2024). 

5. Podjęcie uchwały o delegacji przedstawicieli na III Kongres Ogólnopolskiego 

Porozumienia o Współpracy Rad Senioralnych czerwiec 2020 .            

6. Sprawy organizacyjne. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie Sesji. 

 

W sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów oraz  przewodnicząca 

komisji STiP – Pani Katarzyna Wójcik (jak załączona do niniejszego protokołu lista 

obecności).  Radni jednogłośnie  przyjęli zaproponowany przez przewodniczącego porządek 

obrad oraz protokół z XIV sesji Rady Seniorów. 

W związku z ogłoszeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o naborze na 

członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej II kadencji (2020-024) w kolejnym punkcie 

posiedzenia Pan Marek Bochowicz  przedstawił sprawę członkostwa w tej radzie. Kandydaci 

powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w sprawach seniorów. Zgodnie  z zapisami 

statutu Nowotarskiej Rady Seniorów, Rada współpracuje z różnymi organizacjami                           

w obszarach dotyczących seniorów. Radni po dyskusji jednogłośnie podjęli uchwałę                     

o zgłoszeniu kandydata na członka Rady do Spraw Polityki Przewodniczącego Rady - Pana 

Marka Bochowicza, który bardzo angażuje się  w sprawy senioralne. 

W następnym punkcie przewodniczący RS przybliżył temat III Ogólnopolskiego Kongresu 

Rad Seniorów w Krakowie, którego gospodarzem  będzie Ogólnopolskie Porozumienie                      

o Współpracy Rad Senioralnych i Rada Krakowskich Seniorów. Kongres zaplanowany jest na 

9-10 czerwca 2020 r. w ICE-Kraków. Ponadto kończy się kadencja obecnego Zarządu i musi 

odbyć się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Organizator prosi o delegowanie na 

kongres dwóch przedstawicieli z rady seniorów. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca br. 



Radni jednogłośnie podjęli uchwalę o delegowaniu na kongres Pana Marka Bochowicza oraz 

Pani Anny Janowiak ( ew. w zastępstwie P. Grażyna Burdyn). 

W punkcie dotyczącym spraw organizacyjnych radni jednogłośnie zaakceptowali 

zaproponowany przez Przewodniczącego plan sesji Nowotarskiej Rady Seniorów w roku 

2020 oraz plan dyżurów radnych w roku bieżącym. 

Przewodniczący odczytał zebranym pismo, które skierował do Burmistrza Miasta w sprawie 

uwzględnienia Nowotarskiej Rady Seniorów w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. 

Odczytał również pismo w sprawie przekazywania RS wszystkich materiałów dotyczących 

polityki senioralnej w programach Miasta celem opiniowania przez Radę  spraw dotyczących 

seniorów ( zgodnie z art. 5c ustawy o samorządzie gminnym). 

Ostatnio odbyły się 3 posiedzenia komisji Rady Miasta Nowy Targ. Pani Anna Janowiak 

uczestniczyła w posiedzeniu komisji STiP. Wspomniała, że niedawno odbyła się konferencja 

podczas której omawiano sprawy związane ze zdrowym stylem życia. Tematyka obejmowała 

również sprawy seniorów. Zaproszono głównie organizacje zajmujące się sprawami dzieci                 

i młodzieży. Niestety radni seniorzy nie otrzymali informacji o spotkaniu. Pani Katarzyna 

Wójcik zauważyła, że wiele organizacji zostało pominiętych. Planowana jest konferencja nt. 

sportu i kierunków jego rozwoju w mieście. Ten temat będzie monitorowany i jeżeli zostanie 

utworzona Rada Sportu to będzie złożony wniosek, żeby był w niej przedstawiciel 

Nowotarskiej Rady Seniorów. 

Pani Grażyna Burdyn  wzięła udział w posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury. Omawiane 

były sprawy głównie z zakresu spraw szkolnych, w tym refundowania kosztów dojazdu do 

szkół.  

W posiedzeniu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju uczestniczyła Pani 

Barbara Jałowiecka. Omawiano temat segregacji śmieci oraz zwiększenie opłat za wywóz 

odpadów. Pani Krystyna Garbacz uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej. 

W 7 punkcie posiedzenia tj. wolnych wnioskach Pani Grażyna Burdyn zaproponowała, aby na 

najbliższym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury, Rada Seniorów złożyła wniosek do Rady 

Miasta Nowy Targ o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Nowego Targu, zmarłemu kilka 

lat temu, Panu Jerzemu Bieleckiemu postaci powszechnie znanej i zasłużonej dla naszego 

miasta.  

Pan Marek Bochowicz przekazał radnym informację, że większość wniosków o dotację na 

realizację zadań z zakresu kultury i sportu dla stowarzyszenia „Aktywny Senior” zostało 

odrzuconych z uwagi na brak środków finansowych. 

W Nowym Targu dość dobrze działa system tele-anioł. 

Pani Małgorzata Morajko poinformowała, że  dotacja dla PKPS jest niewystarczająca dla 

prawidłowego wypełniania statutowych zadań. Funkcja opiekuńcza państwa w krajach 



wysoko rozwiniętych jest na bardzo wysokim poziomie. Radni, po dyskusji, postanowili 

złożyć wniosek do władz miasta o zwiększenie dotacji dla PKPS i OPS.  

Pani Grażyna Burdyn wnioskowała o podjęcie działań w kierunku ochrony zdrowia seniorów 

np. zorganizowanie wspólnej akcji PPUZ i Rady Seniorów pn. jeden dzień troski o serce 

seniora. Przewodniczący RS omówi tą propozycję w władzami uczelni. 

 

Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Seniorów- Pan Marek Bochowicz zamknął 

obrady o godzinie 12.40 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 

 

 

Sporz. Zofia Jędrysko 

 

 

 


