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Protokół nr 21/2021 

z XXI Nadzwyczajnej Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, 

która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 10.00 

w Urzędzie Miasta Nowy Targ z udziałem przedstawicieli Rad Seniorów zrzeszonych 

w Małopolskiej Sieci Rad Seniorów. 

 

XXI Sesja Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęła się o godzinie 10 – tej , w sali obrad 

Urzędu Miasta Nowy Targ. 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z XX Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

4. Rada Seniorów w Nowym Targu – aktywny uczestnik samorządu lokalnego. 

5. Wystąpienie. 

6. Sprawy organizacyjne. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie XXI Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów Pan Marek Bochowicz powitał wszystkich 

Radnych oraz przybyłych gości. 

W Sesji uczestniczyli członkowie Nowotarskiej Rady Seniorów, Rady Seniorów zrzeszone 

 w Małopolskiej Sieci Rad Seniorów, Pani Anna Paluch Posłanka na Sejm, Pan Grzegorz 

Watycha  Burmistrz Miasta Nowy Targ, Pani Joanna Iskrzyńska-Steg Zastępca Burmistrza, 

Pani Edyta Garb Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców. 

Ad.2 

Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów Pan Marek Bochowicz na podstawie listy 

obecności stwierdził ważność obrad i zaproponował przyjęcie następującego porządku XXI 

Nowotarskiej Rady Seniorów. 



 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad. 

Ad.3 

Protokół z XX Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów został zatwierdzony. 

Ad. 4 

W tym punkcie Pan Marek wygłosił przemówienie na temat starzenia się społeczeństwa, 

migracji młodych ludzi z Polski, potrzeb społecznych, zwiększającej się ilości osób starszych 

 i niepełnosprawnych. 

Dużym problemem dla seniorów i niepełnosprawnych są miasta, które nie są przystosowane 

dla takich osób i to między innymi tym zajmuje się Nowotarska Rada Seniorów. Swoje 

postulaty przedkłada w komisjach Rady Miasta oraz innych decyzyjnych instytucjach. 

„To u nas rozstrzygają się sprawy ważne dla seniorów. Radni pokazują, że są aktywni, tworzą 

przestrzeń dla osób starszych, a efekty pracy są widoczne.” 

Poruszył kwestie związane z wyeliminowaniem seniorów z aktywnego trybu życia w czasie 

pandemii: 

„Czas pandemii wyeliminował nas z aktywnego trybu życia ale i w tych trudnych czasach 

musieliśmy sobie radzić.” Pandemia ukazała potrzebę niesienia pomocy starszym osobą 

 i w tym miejscu Pan Marek apeluje o zrozumienie. 

Pan Marek wymienił organizacje z którymi współpracuje Nowotarska Rada Seniorów, a także 

cele jakie są do zrealizowania m.in. rozbudowa domów dziennej opieki. Wspomniał również 

 o Nowym Ładzie, który ma zostać wprowadzony, a w którym zauważył, brak spójności 

 z polityką senioralną. 

Ad.5 

Spośród zaproszonych gości, jako pierwsza głos zabrała Pani Poseł Anna Paluch. 

Podziękowała za zaproszenie i odniosła się do słów Pana Marka Bochowicza na temat 

Polskiego Ładu. Mówiła, że Polski Ład jest dopiero w początkowym etapie prac i jeszcze 

może się dużo zmienić jeśli chodzi o potrzeby seniorów. Dodała, że samorząd jest bardzo 

ważnym partnerem dla rządu i za pośrednictwem różnego rodzaju projektów będzie mógł 

starać się 

 o dofinansowanie również dla seniorów. Wspomniała o Miejskim Ośrodku Kultury, który 

dostał dofinansowanie od rządu i w którym znajdzie się miejsce dla artystów oraz wszystkich 



mieszkańców. 

Opowiedziała o korzyściach jaki niesie za sobą Polski Ład m.in. o podniesieniu kwoty wolnej 

 od podatku, oraz progu podatkowego tak aby było równo i sprawiedliwie. Stwierdziła, że 

ważną kwestią są również seniorzy pracujący, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę z 

którą dzielą się z innymi pracownikami.  

Na koniec Pani Poseł zadeklarowała otwartość na wszystkie pomysły i zaprasza w razie pytań 

i problemów do swojego biura poselskiego. 

Następnie głos zabrał Pan Burmistrz Grzegorz Watycha , który mówił że nasza polityka 

senioralna się rozwija, otwarty w 2019 roku Klub Seniora zaczął dynamicznie żyć również w 

czasie pandemii. Pan Burmistrz zapowiedział, że z seniorami będziemy spotykać się nie tylko 

w sali obrad ale także w Miejskim Ośrodku Kultury w którym będzie propagowana 

współpraca 

 i łączenie środowisk. Ma nadzieję, że wymiana doświadczeń z seniorami, którzy nas 

odwiedzą będzie owocna, bo bez seniorów żadne wydarzenie nie może się odbyć. 

Na koniec podziękował przybyłym gościom. 

Pan Przewodniczący Rady Seniorów zaznaczył,  że seniorzy starają się aktywnie uczestniczyć 

w wydarzeniach odbywających się w Nowym Targu oraz zauważył, że coraz więcej seniorów 

zaczyna się interesować tym co dzieje się w mieście.  

Kolejno głos zabrała Przewodnicząca Małopolskich Rad Seniorów. Podziękowała za 

współpracę z Panem Markiem oraz za zaangażowanie z jakim podchodzi do swoich 

obowiązków. Na wstępie zaznaczyła, że każda rada działa na miarę swojego środowiska, 

otoczenia bo w mieście wygląda to inaczej niż na wsi, pytała m.in. o to jak wygląda pomoc 

seniorom spoza Nowego Targu, czy ktoś się nimi zajmuje, czy może istnieje Gminna Rada 

 Seniorów? 

Na to pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Barbara Jałowiecka. 

Wskazała, że pomoc ta jest udzielana poprzez Polski Związek Emerytów, Rencistów 

 i Inwalidów, do którego należą okoliczne wsie. Pomagamy w sprawach socjalno-bytowych, 

 a nawet prawnych. Seniorzy chcą się dowiedzieć jak wypełnić wniosek, jak uzyskać ulgę 

podatkową oraz innych nieraz błahych sprawach ale bez względu na to jakiej pomocy 

potrzebują zawsze ją otrzymują. 

Pan Jerzy Wcisło wypowiedział się w temacie chęci podzielenia się swoimi doświadczeniami 

w szkołach stwierdzając, że niestety nie jest to możliwe,  ponieważ szkoły nie mają tego w 



planie. Dodał, że należałoby tak skonstruować plan aby seniorzy mogli dzielić się swoją 

wiedzą 

 i doświadczeniem z młodzieżą. 

Pani Grażyna Burdyn opowiedziała o chórze „Srebrne Nutki” stwierdzając że bardzo chętnie 

nawiązaliby współpracę z innymi regionami aby poznać ich kulturę oraz muzykę. 

Wspomniała, że chór występuje na każdej możliwej imprezie inicjowanej i organizowanej 

przez Urząd Miasta Nowy Targ. 

Przewodnicząca Małopolskich Rad Seniorów zainicjowała aby przedstawiciele każdej z rad 

zrobili listy co jest u nich dostępne, jakie atrakcje, aktorzy, artyści, muzycy aby móc dzielić 

się pomysłami. 

Na zakończenie głos zabrała Pani Burmistrz Joanna Iskrzyńska-Steg, która podziękowała za 

przybycie i zaprosiła na kolejne spotkania nie tylko do urzędu ale również do Miejskiego 

Ośrodka Kultury w którym będzie można spędzić czas w szerszym gronie. 

Ad. 6 

Brak 

Ad. 7 

Brak. 

Ad. 8 

Zamknięcie XXI Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów. 

 

 

 

Przewodniczący Nowotarskiej rady Seniorów 

 

Marek Bochowicz 

 

 

 



 

Protokołowała: 

Angelika Bryniarska 


