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Protokół nr 25/2021 

z XXV Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, 

która odbyła się w dniu 28 grudnia 2021 r. o godzinie 11.00 

w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

XXIV Sesja Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęła o godzinie 11-stej w sali obrad 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 XXIV Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów 

4. Przyjęcie Uchwały nr XXV/10/2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zapewnienia 

prawidłowej realizacji zadań statutowych Nowotarskiej Rady Seniorów. 

5. Przedstawienie stanowiska Rady Miasta Nowy Targ w sprawie podjętych uchwał 

przez Radę Seniorów z września i października 2021 r. 

6. Omówienie Zarządzenia Nr 0050.154.2021 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 

listopada 2021 r. w sprawie: ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Gminy Miasta Nowy Targ w zakresie pomocy społecznej – aktywizacja 

seniorów poprzez umożliwienie im udziału w zajęciach organizowanych dla osób 

w podeszłym wieku w roku 2022 r. 

7. Dyskusja, wolne wnioski. 

8. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku. 

9. Zakończenie. 

 

 

 

 



Ad. 1 

Pan przewodniczący Marek Bochowicz przywitał przybyłych gości i przedstawił 

proponowany porządek obrad. 

Dzisiejsze spotkanie to głównie omówienie uchwał zapowiedział Pan Marek. 

Ad. 2 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad. 

Ad. 3 

Protokół z XXIV Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów został zatwierdzony. 

Ad. 4 

Uchwała Nr XXV/10/2021 z dnia 28.12.2021 roku. Została przegłosowana, jedna osoba 

wstrzymała się. 

Pani Morajko zapytała Paani Edyty Garb co sądzi o powiększeniu wydziału o referat ds. 

polityki senioralnej? 

Pani Edyta odpowiedziała, że jeśli Pan Burmistrz podejmie decyzję o utworzeniu takiego 

referatu to nie widzi problemu. 

Pani Agnieszka Zmarzlińska mówiła, o utworzeniu Centrum Usług Społecznych, które ma 

powstać ale nie będzie tak, że OPS przestanie funkcjonować. 

Centrum Usług Społecznych ma być po prostu rozszerzeniem usług OPS-u o poradnictwo, 

usługi mieszkalnictwa ale jest to skomplikowane i bardziej przyszłościowe, to wszystko 

zależy od wielu czynników.  

Zakres będzie większy nie będą to tylko świadczenia ale szerokie spektrum usług, to zależy 

od zapotrzebowania w danej gminie. 

Nie będzie likwidacji OPS-ów po prostu będzie przekształcenie aby poszerzyć swoje 

działania. Czy jest to słuszna decyzja to zależy od włodarzy gmin. 

Jeśli chodzi o Uchwałę  to trzeba to skonsultować z Naczelnikiem Wydziału Obsługi 

Mieszkańców i Przedsiębiorców oraz z pracownikami. 

Pani Łabuz pytała czy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie będą działać? 

Pani Zmarzlińska  powiedziała, że będą działać, bo to jest zadanie powiatu czyli jest to 

oddzielny podmiot. Jesteśmy ściśle związani ale jednak jest to pod powiatem. 

 

Ad. 5 

Pan Marek przedstawił pismo do Rady Miasta, które zostanie do nich wysłane. 

Pani Morajko wyjaśniła co zostało zrobione, że uchwały złożone, a nie dostaliśmy  żadnej 

odpowiedzi. 

Z sali padło pytanie na co zostaną przeznaczone pieniądze o których mowa w uchwałach? 

Pan Marek odpowiedział, że na działalność statutową, szkolenia, konferencje, zwrot kosztów 

podróży, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych. 



Ad.6 

W tym punkcie zostaną omówione zarządzenie nr 0050.154.2021 Burmistrza Miasta Nowy 

Targ. Pan Marek powiedział, że kwota na Politykę Senioralną, jest zdecydowanie za mała. 

Pani Morajko poprosiła o zabranie głosu Panią Edytę Garb Naczelnika Wydziału Obsługi 

Mieszkańców i Przedsiębiorców. 

E.Garb – Kwota wzrosła z 15 na 22 tysiące można się starać, ale są jeszcze inne środki na 

działalność senioralną, wcześniej nikt oprócz Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie startował 

dlatego tylko oni dostali. Jest kilka tych konkursów i w każdym można brać udział. 

Jeśli chodzi o uchwały to były one omawiane na Komisji Finansów i w styczniu Komisja 

Mieszkaniowa będzie omawiać źródła finansowania seniorów. 

Pan Marek mówi, że on rozumie, że można pozyskać środki tylko w ubiegłym roku środków 

nie było i tylko Aktywny Senior otrzymał środki, więc nie każdy wydział chce przeznaczyć 

pieniądze dla seniorów. Zdaję sobie sprawę – kontynuował Pan Marek – że samorządy są 

obciążone, a środków finansowych nie przybywa. 

Pani Agnieszka Zmarzlińska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej mówi, że finansowanie 

np. Klubu Senior+ jest finansowane „50 na 50”. Zadania senioralne i nie tylko są szeroko 

finansowane. 

Głos zabrała Pani Morajko jak to jest, że np. Domy Pomocy Społecznej występują o dotację 

do Marszałka, otrzymuje ją a mimo to OPS musi dopłacić. 

A.Zmarzlińska – Na terenie powiatu są trzy DPS-y. Koszty są duże od 4,5-5 tysięcy 

miesięcznie. Jeśli chodzi o prywatny DPS to OPS go nie finansuje. W publicznym opłacamy 

różnicę pomiędzy wpłatą tej osoby a kosztami. Jeżeli chodzi o finansowanie to dużo zadań 

spada na samorządy. 

Ad. 7 

Pan Marek odczytał pismo Rady Seniorów, które zostało skierowane do Pani Elżbiety Łabuz. 

Pani ze Stowarzyszenia Podhalańskich Amazonek zaapelowała o pomoc, ponieważ nie maja 

prawa do pomocy instytucji. Nie dotyczy nas rehabilitacja, a im się jest starszym tym mamy 

mniej uprawnień, nie przysługuje nam żadna pomoc. 

Głos zabrała Pani Zmarzlińska – od każdej decyzji trzeba się odwoływać, nie ma innej opcji 

tylko odwołanie. 

Ad. 8 

Brak. 

Ad. 9 

Zakończenie. 

 

 

 

       



Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

 

dr Marek Bochowicz 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Angelika Bryniarska 


