
OMiP.0033.1.4.2021 

Protokół nr 22/2021 

Z XXII Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, 

która odbyła się w dniu 14 września 2021 r. o godzinie 11.00 

w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 

XXII Sesja Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęła się o godzinie 11-stej, w sali 020 Urzędu 

Miasta Nowy Targ. 

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 XXI Sesji Rady Seniorów 

4. Informacja o realizacji Polityki Senioralnej. 

5. Określenie potrzeb wynikających z  polityki senioralnej realizowanej przez Miejskie 

Centrum Kultury. 

- aktywność osób starszych – Zadania dla samorządu lokalnego 

6. Przyjęcie uchwały o zabezpieczeniu środków na aktywizację seniorów. 

7. Sprawy organizacyjne 

- wykonanie uchwały o dofinansowaniu Rady Seniorów. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie XXII Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

 

 

 

 

 

 



Ad.1 

W sesji uczestniczyli Członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów, Naczelnik Wydziału Obsługi 

Mieszkańców i Przedsiębiorców Pani Edyta Garb 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 XXI Sesji Rady Seniorów został zatwierdzony. 

Ad. 4 

W tym punkcie zostały omówione postępy pracy związane z polityką senioralną. 

Głos zabrała Pani Ariadna Leśniewska, która pozytywnie oceniła naszą pracę nad polityką 

senioralną, omówiła sposób dystrybuowania ankiet oraz jak będzie wyglądać ich analiza. 

Wnioski będą opracowywane z instytucjami aby im pokazać, z czym borykają się osoby 

starsze i co należy zrobić aby poprawić ich jakość życia. 

Plan działania polityki senioralnej będzie realizowany przez 3 lata. Chodzi o to aby przez ten 

czas wprowadzić zmiany, które poprawią jakość życia seniora w mieście. 

Postępy idą dobrze, teraz jest czas na poznanie głosu seniora poprzez ankiety. 

Pan Marek Bochowicz wypowiedział się na temat wprowadzenia karty seniora w Urzędzie 

Miasta. Pomysł ten został negatywnie odebrany, ponieważ wniosek o taką kartę może złożyć 

każdy sam indywidualnie nie angażując w to Urzędu, a dzięki temu miasto uniknie 

kosztownego wydatku.  

Ad. 5 

W tym punkcie Pan Marek Bochowicz krótko wypowiedział się na temat działalności 

Miejskiego Centrum Kultury. Wspomniał, że rozmawiał już z dyrektorem w sprawie miejsca 

dla seniorów w nowopowstającym budynku ale szczegóły będą omawiane na kolejnym 

spotkaniu.  

Głos zabrał Pan Jerzy Wcisło prosił o zorganizowanie spotkań pisarzy, poetów aby wrócić do 

tego co było kiedyś organizowane. Prosi aby takie spotkania odbywały się raz w miesiącu.  



Pan Marek Bochowicz podkreślił, że będzie walczył o to aby seniorzy dostali swoje miejsce 

 w Miejskim Centrum Kultury oraz o to by utworzyć radio i telewizję senioralną. 

Pan Przewodniczący wspomniał i zachęcał wszystkich do poparcia pomysłu organizacji 

festynu dla seniorów „Konik na biegunach”, który miałby się odbyć w okresie letnim. W tym 

celu trzeba postarać się o dotacje od Marszałka Województwa Małopolskiego. 

Festyn trwałby tydzień. Każdego dnia odbywała by się impreza z innej dziedziny kulturalnej. 

Trzeba wspomnieć, że największym osiągnięciem seniorów jest chór „Srebrne Nutki”, który 

działa już prawie 10 lat i jest zapraszany na różnego rodzaju imprezy kulturalne w mieście 

 i nie tylko. 

Musimy pamiętać, że każda z instytucji musi indywidualnie zająć się sprawami seniorów. 

Ad.6  

Uchwała Nowotarskiej Rady Seniorów z dnia 14 września w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie Miasta Nowy Targ na 2022 rok, na utworzenie funduszu aktywizacji 

seniorów w wysokości 60.000 zł 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 7 

Brak 

Ad. 8 

Pan Przewodniczący Marek Bochowicz prosi o uzupełnienie strony internetowej. 

Dyżury zostają zawieszone do odwołania. 

Temat Radnych, którzy nie stawiają się na sesje zostanie omówiony na następnej Sesji 

Nowotarskiej Rady Seniorów. 

Pan Jerzy Wcisło pytał czy istnieje możliwość zaproszenia dzieci z domu dziecka z Nagłowic 

na mecz hokejowy. 

Ad. 9  

Zamknięcie XXII Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

 



 

 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

 

               Marek Bochowicz 

 

 

 

Protokołowała: 

Angelika Bryniarska 


