
 

 

Protokół nr 16/2020 

z posiedzenia Nowotarskiej Rady Seniorów, 

które odbyło się w dniu 1 lipca 2020 r. 

o godzinie  11.00 w Urzędzie Miasta 

 w Nowym Targu 

  

Posiedzenie Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęło się o godz. 11.05. Minutą ciszy 

zebrani uczcili pamięć  Pana Andrzeja Kosińskiego – członka Nowotarskiej Rady Seniorów  

 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 XV sesji NRS. 

4. Wybory uzupełniające do NRS. 

5. Miejsce  Nowotarskiej Rady Seniorów w strukturze Gminy Miasta Nowy Targ. 

6. Informacja o przebiegu pandemii w Nowym Targu, w tym realizacja pomocy osobom 

starszym                 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie Sesji. 

 

W sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów oraz  Pani V-ce 

Burmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg (jak załączona do niniejszego protokołu lista obecności).  

Radni jednogłośnie  przyjęli zaproponowany przez przewodniczącego porządek obrad oraz 

protokół z XV sesji Rady Seniorów. 

W następnym, 4 punkcie posiedzenia dokonano uzupełnienia składu NRS. Zgodnie               

z par. 15 ust. 2 Statutu Nowotarskiej Rady Seniorów, w przypadku wygaśnięcia mandatu 

członka Rady, o którym mowa w par. 15 ust. 1, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba, która 

uzyskała kolejno największą liczbę głosów w czasie wyborów do NRS. Ponieważ dwie osoby 

uzyskały taką samą ilość głosów,  przeprowadzono głosowanie tajne, które nie przyniosło 

rozstrzygnięcia, ponieważ kandydatki po raz kolejny otrzymały po tyle samo głosów. Radni 

postanowili (9 głosów za, 1 wstrzymał się) dokonać wyboru przez losowanie. W wyniku 

losowania w skład Nowotarskiej Rady Seniorów weszła Pani Wanda Piekarczyk, 

reprezentująca  Klub Seniora przy Parafii św. Jadwigi w Nowym Targu. 

W kolejnym, 5 punkcie posiedzenia radni mieli rozmawiać na temat miejsca NRS                

w strukturze  Gminy Miasta Nowego Targu. Przewodniczący NRS zaproponował aby z uwagi 



na sezon wakacyjny przesunąć ten punkt na następną sesję. Radni 11 głosami za i 1 

wstrzymującym przesunęli ten punkt na kolejną sesję.  

W pkt 6 posiedzenia, Pani Wiceburmistrz Joanna Iskrzyńska - Steg omówiła 

realizowane przez samorząd, w czasie pandemii, formy pomocy dla seniorów. Seniorom 

przekazywano na bieżąco maseczki, w tym na telefon. Pracownicy urzędu dostarczali je 

potrzebującym. Miasto zabezpieczyło również środki dezynfekujące.  

PKPS, w ramach pomocy seniorom wydawał codziennie ponad 90 obiadów, które 

były dowożone do domów potrzebujących wg listy uzgodnionej z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. Urząd Miasta sfinansował transport do domów oraz zakup opakowań 

jednorazowych dla wydawanych codziennie obiadów  - do końca kwietnia. Obecnie obiady 

potrzebującym są wydawane wyłącznie na wynos. Użytkowanie sali stołówki nie jest 

możliwe, gdyż jest zbyt mała i nieustawna, by można było zachować wymagane odległości 

wg obowiązującego rozporządzenia.  

Niezależnie od wydawanych obiadów w PKPS rozdano w tym okresie potrzebującym  

przeszło 10 ton żywności. Transport tej żywności był możliwy dzięki pomocy Miejskiego 

Zakładu Komunikacji oraz przedstawicieli Obozu Narodowo-Radykalnego, którzy bardzo 

pomogli przy dostarczaniu tej żywności do domów. Policja odbierała żywność dla osób                  

z terenu miasta  i gminy,  będących w kwarantannie. 

Pani Małgorzata Morajko zwróciła uwagę na trudności w zabezpieczeniu odpowiedniej ilości 

środków dezynfekujących w PKPS. W roku ubiegłym wydano rocznie 1200 zł na zakup tego 

typu środków a w roku bieżącym do końca czerwca wydano już 1400 zł. Magazyn odzieżowy 

funkcjonował i funkcjonuje na bieżąco. Można, przestrzegając wymaganych reguł, 

funkcjonować w  tych ograniczeniach. 

W kolejnym, 7 punkcie Pani Anna Janowiak zwróciła się z prośbą do wszystkich członków 

Rady Seniorów o poparcie pomysłu organizacji spotkania  przedstawicieli  organizacji 

zajmujących się  sprawami seniorów w mieście gdyż uważa, że brakuje  skoordynowanych 

działań skierowanych na seniorów. Radni jednogłośnie zaakceptowali w/w propozycję. 

Pani Małgorzata Morajko przekazała informację, że miasto przystąpiło do opracowania 

strategii problemów społecznych. Należy uwzględnić  NRS jako koordynatora organizacji 

senioralnych.  Radni Seniorzy jednogłośnie opowiedzieli się za zorganizowaniem początkiem 

września spotkania przedstawicieli organizacji reprezentujących seniorów (PKPS, UTW, 

ZEiR, PTTK, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Kluby Seniorów) przy uczestnictwie 

przedstawicieli Urzędu Miasta. 

Pani Anna Janowiak, powołując się na  program współpracy z organizacjami  

pozarządowymi, zaproponowała aby Nowotarska Rady Seniorów wystąpiła do władz miasta              

z wnioskiem  o bezpłatne udostępnienie lokalu dla organizacji pozarządowych, które nie mają 

siedziby. Zwróciła się również z zapytaniem do Pani Wiceburmistrz czy byłaby możliwość 



aby lokal będący siedzibą UTW mógłby być również udostępniony na siedzibę dla 

nowotarskiego oddziału  Związku Emerytów i Rencistów. W odpowiedzi Pani Wiceburmistrz 

– Joanna Iskrzyńska-Steg zasugerowała, aby najpierw przedstawiciele Związku Emerytów                 

i Rencistów przedyskutowali ten temat z przedstawicielami UTW. 

Radni poddając pod głosowanie  ten temat 10 głosami za i 1 wstrzymującym się ustalili, że 

Pani Anna Janowiak przygotuje pismo w powyższej sprawie. Pismo to przekaże 

przewodniczącemu NRS.  

W punkcie 8 posiedzenia Pani Grażyna Burdyn przekazała radnym informacje, że restauracja 

Villa Toscana, we współpracy z radną Rady Miasta Nowego Targu- Panią Katarzyną Wójcik 

będzie w sezonie letnim organizowała wieczory dla seniorów, we wtorki od godz. 19-tej 

(karaoke, tańce, gry, itp.). Najbliższe spotkanie w ramach wtorków senioralnych – kawa                  

i ciastko dla seniora-zaplanowano na 7 lipca. 

 

Po wyczerpaniu tematyki  Przewodniczący Rady Seniorów- Pan Marek Bochowicz zamknął 

obrady o godzinie 12.50 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

Marek Bochowicz 

 

 

Sporz. Zofia Jędrysko 

 

 

 


