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Protokół nr 20/2021 

Z XX Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, 

która odbyła się w dniu 15 czerwca 2021 r. o godzinie 13.00  

w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 

XX Sesja Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęła się o godzinie 13 – 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. Zatwierdzenie protokołu z XIX Sesji Rady Seniorów. 

4. Przedstawienie postępu z przyjętego harmonogramu i sposobu działań prac dot. 

„Opracowania zintegrowanej polityki senioralnej w Mieście Nowy Targ wynikającą 

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. Przyjęcie propozycji projektu zintegrowanej informacji o działaniach skierowanych do 

seniorów w Mieście Nowy Targ. 

6. Podjęcie uchwały Nowotarskiej Rady Seniorów w sprawie: zabezpieczenia w 

Budżecie Miasta Nowy Targ na rok 2022 środków finansowych na działalność 

statutową. 

7. Sprawy organizacyjne. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie XX Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

 

 



 

 

Ad.1 

W sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej rady Seniorów oraz Naczelnik Wydziału 

OMiP Pani Edyta Garb, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Agnieszka Zmarzlińska, 

Pani Katarzyna Wójcik – Przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta, 

Pani Kazimiera Luberda – przedstawiciel „Chór Srebrne Nutki” oraz Pani Ariadna 

Leśniewska – przedstawicielka Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych „MiLA”. 

 

Ad. 2 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad. 

 

Ad.3  

 Protokół z XIX Sesji Rady Seniorów został zatwierdzony.  

 

Ad. 4 

W tym punkcie posiedzenia na temat postępu prac nad polityką senioralną  

 Wypowiedziała się Pani Ariadna Leśniewska. Prace idą zgodnie z harmonogramem. Obecnie 

dopracowywana jest ankieta, która jest częścią prac nad Polityką Senioralną.  

Największym dylematem jest dystrybucja ankiet tak aby dotarły do jak największej liczby 

seniorów, głównie tych nieaktywnych.   Dobrym pomysłem jest przekazanie ankiet uczniom 

 w szkołach, którzy następnie przekażą je swoim dziadkom ale są także rozważane inne 

miejsca takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej, przychodnie, a także wykorzystanie drogi 

elektronicznej.  

Pan Marek Bochowicz podziękował za współpracę Urzędowi Miasta oraz Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej mówił, że jest to ważny aspekt żeby to było opracowanie na własnych 

doświadczeniach. 

 

Ad. 5 

W kolejnej części został poruszony temat wydarzeń, zajęć kierowanych do seniorów 

żeby zaplanować je tak aby nie pokrywały się z innymi aktywnościami. Głównie chodzi o to, 

że zdarzają się dni kiedy jest kilka zajęć i nie da się pójść na wszystkie, trzeba to wszystko 

skoordynować. 



Aby rozwiązać ten problem rozważane były różne opcje np. umieszczanie takich informacji 

na stronie Urzędu Miasta, Klubie Seniora i prasie lokalnej.  

Według Radnych powinni się spotkać organizatorzy tych imprez i zrobić taki harmonogram 

razem na cały rok, jednak Pani Agnieszka Zmarzlińska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

powiedziała, że w tym roku nie będzie to możliwe ze względu na już podpisane umowy. 

Pani Agnieszka dodała jeszcze, że aby uczestniczyć w zajęciach Klubu Seniora, seniorzy 

obowiązkowo muszą złożyć deklarację i podpisać listę obecności. 

Pani Edyta Garb zadeklarowała, że z ramienia Urzędu Miasta wystosuje pismo do wszystkich 

instytucji organizujących zajęcia o tym kiedy i gdzie dane zajęcia będą się odbywały. 

W następnym punkcie głos zabrała Pani Katarzyna Wójcik, która powiedziała, że na Komisji 

Sportu, Turystyki i Promocji był omawiany ten sam problem. Pani Katarzyna mówi, że 

pojedynczo nic nie zrobimy i trzeba korzystać z tablic miejskich, informacji turystycznej, 

wznowić wycieczki senioralne. Powinny powstać plakaty z wypisanym dniem i godziną 

imprez i udostępniane w placówkach miejskich. 

Pani Agnieszka Zmarzlińska zwróciła uwagę, że są imprezy i spotkania, które będą się 

powtarzać i plakat będzie się powielał. 

W odpowiedzi  Pani Katarzyna zasugerowała aby w ulotce były umieszczone stałe imprezy, 

 a plakat się zmieniał i dodała, że plakat żeby nie był monotonny i był widoczny powinien 

zmieniać tło np. podział na pory roku. 

Na sesji padło pytanie czy aby uczestniczyć na zajęciach na basenie trzeba należeć do jakiejś 

organizacji? 

Pan Marek odpowiedział, że oferta powinna być kierowana do wszystkich seniorów i trzeba 

to propagować, a nie zamykać się w stowarzyszeniu. 

 

Ad. 6 

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia w Budżecie Miasta 

Nowy Targ środków finansowych na działalność statutową.  

Pan Marek powiedział, że będzie się zwracał do Pana Burmistrza i Przewodniczącego Rady 

Miasta o akceptację. 

Uchwała została przyjęta, jedna osoba wstrzymała się. 

 

Ad.7 

Brak wolnych wniosków. 

 



Ad.8 

Zamknięcie XX Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

                                                   Marek Bochowicz  

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Angelika Bryniarska 

 

 


