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Protokół nr 19/2021 

z XIX Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, 

która odbyła się w dniu 12 maja 2021 r. o godzinie 10.00  

w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 

 XIX Sesja Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęła się o godzinie 10 – tej, 

 w sali 020 Urzędu Miasta Nowego Targu. 

 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 XVIII Sesji NRS. 

4. Przedstawienie zadania dot. „Stworzenia zintegrowanej polityki senioralnej w Mieście 

Nowy Targ” wynikającego ze strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019 – 

2023 z perspektywą do roku 2030 przyjętą Uchwałą Nr VIII/74/2019 Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. 

5. Omówienie harmonogramu i sposobu działań w opracowaniu polityki senioralnej 

Małopolskiej Sieci Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” w ramach projektu „Rady 

Seniorów – narzędziem dialogu i aktywności obywatelskiej”. 

6. Informacje nt. „Programu Senior+” dla Nowego Targu (założenia, środki, koordynator 

projektu, Klub Senior +). 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie XIX Sesji NRS. 

 

W sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów oraz Naczelnik Wydziału 

OMiP pani Edyta Garb, dyrektor OPS – pani Agnieszka Zmarzlińska oraz pani Ariadna 

Leśniewska i Barbara Kazior – przedstawiciele Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych „MiLA” 

(jak załączona do niniejszego protokołu lista obecności).  



Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez przewodniczącego porządek obrad oraz 

protokół z XVIII Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów.  

W następnym punkcie posiedzenia Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów pan 

Marek Bochowicz odczytał pismo ws. zintegrowanej polityki senioralnej w mieście Nowy 

Targ na lata 2019 - 2023, celów oraz etapy jej wdrażania. Członkowie Nowotarskiej Rady 

Seniorów nie mieli uwag do ww. pisma.  

W kolejnej części spotkania pani Barbara Kazior, Prezes Zarządu, która 

 od 2014 r. zajmuje się wspieraniem aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów oraz 

aktywnie pomaga budować Małopolską Sieć Rad Seniorów, opowiedziała o działalności 

Fundacji MiLA oraz o jej doświadczeniu i celach.  

Pani Ariadna Leśniewska - specjalistka ds. polityk senioralnych zaprezentowała tzw.: 

„Milowy model partycypacyjnego tworzenia polityki senioralnej w gminie” (materiały 

stanowią załącznik nr 2 do protokołu). Poruszyła temat konieczności wyłonienia zespołu do 

przeprowadzenia ww. modelu, zakres wsparcia merytorycznego dla Miasta Nowy Targ ze 

strony Fundacji, harmonogram działań – który stanowi załącznik nr 3 do protokołu, potrzeby 

konsultacji i dopasowania do panujących realiów. Kolejno przedstawiła i krok po kroku 

omówiła dokument pt.: „Polityka senioralna”, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

którego celem m.in. jest ustalenie: grupy wiekowej odbiorców, celów i zadań polityki 

senioralnej oraz analiza zebranych danych np. metodą SWAT.  

Zgromadzeni na sali goście rozmawiali w jaki sposób można dotrzeć do jak największej 

ilości seniorów, czy np.: poprzez wolontariuszy, poprzez wykorzystanie Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz inne 

stowarzyszenia, poprzez placówki medyczne, Internet, formę papierową bądź przy pomocy 

harcerzy i studentów z PPUZ w Nowym Targu. Pani Naczelnik Edyta Garb poruszyła 

również temat konieczności dotarcia do tzw. „nieaktywnych seniorów” z naszego miasta, 

zasugerowała również, że bardzo cenna przy przeprowadzeniu ankiet byłaby pomoc szkół 

podstawowych, które za pośrednictwem uczniów mogłyby rozdystrybuować ankiety wśród 

swoich rodzin.  

Omawiano także tematy jakie powinny zostać zawarte w ankiecie dla seniorów, począwszy 

od zdrowia, opieki, transportu, aktywności sportowej, integracji międzypokoleniowej, 

dostępności i wiele innych. Ustalono, że konieczne jest jak najszybsze stworzenie ankiety dla 

seniorów. Określono: harmonogram ram czasowych takich jak: spotkania z grupą roboczą 

przyjemniej raz w miesiącu, wyznaczono czas na stworzenie modelu polityki senioralnej do 

31 grudnia 



2021 roku. Poruszono temat wstępnego projektu budżetu oraz ustalono na co można 

wydatkować pieniądze z przyznanej dotacji na ww. zadania. 

Pod koniec sesji dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu pani Agnieszka 

Zmarzlińska przedstawiła efekty działalności programu SENIOR+ oraz KLUBU SENIORA. 

Poruszyła również temat bardzo ciężkiej sytuacji panującej wśród tzw. zależnych i samotnych 

seniorów, którym szczególnie należy pomagać, a których z miesiąca na miesiąc jest coraz 

więcej, „bowiem tendencja jest rosnąca, ok. 6 takich osób przybywa z miesiąca na miesiąc”. 

Zasugerowała, że jest to bardzo ważny temat, który należy zawrzeć w Strategii zintegrowanej 

polityki senioralnej Miasta Nowy Targ. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów pan Marek 

Bochowicz zamknął obrady o godzinie 12.30.  

 

 

                                                          Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

                                                                                Marek Bochowicz 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Justyna Jaskierska 

  


