
OMiP.0033.1.2.2022 

Protokół nr 27/2022 

z XXVII Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, 

która odbyła się w dniu 10 marca 2022 r. o godzinie 11.00 

w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 

XXVI Sesja Nowotarskiej Rady Seniorów rozpoczęła się o godzinie 11-stej w sali 017 

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 XXVI Sesji Rady Seniorów. 

4. Przyjęcie sprawozdania Nowotarskiej Rady Seniorów za rok 2021. 

5. Informacja o działaniach dotyczących wyboru Rady Seniorów III kadencji. 

6. Dyskusja, wolne wnioski. 

7. Zakończenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad. 1 

Pan przewodniczący Marek Bochowicz przywitał przybyłych gości i przedstawił 

proponowany porządek obrad. 

Ad. 2 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Przewodniczącego porządek obrad. 

Ad. 3 

Protokół z XXVI Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów został zatwierdzony. 

Ad. 4 

Rada seniorów na skromne obchody seniora zorganizowała wspólnie z Kołem Terenowym 

Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Chórem Srebrne Nuty wyjazd integracyjny do 

Rymanowa Zdrój gdzie gościł nas klubu seniora działający przy Miejskim Domu Kultury 

w Rymanowie. Po oficjalnym powitaniu był program artystyczny i poczęstunek. Nasi 

seniorzy zaprezentowali stroje góralskie, opowiedzieli o Nowym Targu stolicy Podhala oraz 

opowiedzieli, jak się robi oscypka. Nawiązaliśmy świetne relacje i było wspólne śpiewanie. 

Chór z Nowego Targu Srebrne Nutki zaprezentował swój repertuar, a brawom nie było końca. 

Zwiedziliśmy też Rymanów Zdrój, gdzie popijaliśmy …tutejsze wody mineralne. Wyjazd 

w części finansowy z dotacji Urzędu Miasta. 

W ramach małopolskiej sieci rad seniorów uczestniczyliśmy: 

 W dwóch spotkaniach poglądowych z przedstawicielami rad seniorów z regionu Bergen 

i Stafanger z Norwegii 

 w cyklu sześciu spotkań 

 Upowszechnianie modelu i standardów funkcjonowania rad senioralnych  

 Wspieranie liderów senioralnych; 

 Rozwijanie współpracy rad senioralnych i podejmowanie wspólnych działań; 

 Wzmacnianie komunikacji i integracji między członkami Sieci oraz ich wzajemne 

wsparcie; 

 Włączenie seniorów w życie społeczności lokalnych; 

 Wzrost roli osób starszych w rozwiązywaniu problemów lokalnych 

 

Rada seniorów w swojej działalności opierała się wyłącznie na pracy społecznej. Opiekę 

techniczną i obsługę rady zapewniał Burmistrz Miasta Nowy Targ. Wydatki na szkolenia  

i delegacje ponoszone były ze środków własnych radnych rady seniorów. 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Radni Miasta Nowy Targ, Mieszkańcy 

Miasta Nowy Targ 

W tym roku zgodnie ze statutem rady seniorów i jej regulaminem 23 kwietnia kończy się 

czteroletnia kadencja. 15 lutego na sesji poświęconej sprawom organizacyjnym   podjęliśmy 

wniosek skierowany do Burmistrza Miasta o zarządzenie wyborów z dniem 23 lutego zgodnie 

z regulaminem normatywnym i wydanie rozporządzeń w tym zakresie. 



Jest też czas na posumowanie tej czteroletniej kadencji. Był to czas, gdzie Rada Seniorów 

kształtowała swoje oblicze i szukała swojego miejsca w samorządzie lokalnym naszego 

miasta. Czy nam się to udało to już niech oceni to społeczność lokalna seniorów oraz Rada 

Miasta wraz z Burmistrzem. Po krótce przedstawię te najważniejsze osiągnięcia. 

 Rada jako przesłanie i cel główny swojej działalności przyjęła sukcesywną poprawę 

jakości życia, pobudzanie aktywności obywatelskiej osób starszych oraz konsekwentne 

budowanie lokalnego systemu oparcia, umożliwiającego „starzenie się w miejscu 

zamieszkania”.  

Cel ten Rada realizowała poprzez następujące cele szczegółowe: 

a. Reprezentowanie praw i potrzeb osób starszych i ich środowisk wobec władz 

samorządowych. 

b. Współpracując z organami Miasta w zakresie realizacji i planowania polityki 

senioralnej, jako perspektywicznego wyzwania Strategii Rozwoju Miasta i 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

c. Wypracowanie spójnego i kompleksowego systemu wsparcia osób starszych i ich 

rodzin, z uwzględnieniem zastosowania nowych niedostępnych w mieście form 

oparcia środowiskowego. 

 Rada seniorów sprzyjała solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyła warunki do 

pobudzania aktywności osób starszych w społeczności Miasta Nowy Targ. Do 

najważniejszych zadań rady należało konsultowanie działań realizowanych przez miasto 

na rzecz osób starszych, opiniowanie aktów prawnych dotyczących osób starszych, 

współpraca  

z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych oraz wymiana 

doświadczeń z innymi radami seniorów. Przeciwdziałanie alienacji społecznej osób 

starszych poprzez skuteczne włączanie ich w życie publiczno – społeczne miasta. 

Budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych i reaktywację ich potencjału 

społecznego 

 Inicjowano również wymianę doświadczeń między Radami innych samorządów  

w województwie małopolskim i kraju. Przedstawiciele MRS uczestniczyli w wyjazdach 

studyjnych, gościli w Nowym Targu przedstawicieli innych rad, uczestniczyli (często 

w sposób czynny) w konferencjach, sympozjach organizowanych przez inne samorządy. 

 

Rada pracowała zgodnie z przyjętymi półrocznymi PLANAMI PRACY, które były 

tematyczne i przebiegały według porządków obrad obejmujących zarówno zaplanowane 

zagadnienia jak 

i te wynikające z aktualnych problemów i potrzeb osób starszych. 

Po drugie - to inicjatywy i petycje skierowane do sejmu i senatu które są obecnie 

procedowane. I są w drugim czytaniu. To współinicjatora która zaowocowała zmianą ustawy 

o samorządzie gminnym art. 5c i dodanie punktu siódmego w brzmieniu: Gminna rada 

seniorów może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej określa 

statut gminy. 

Myślę, że rada seniorów spełniła oczekiwania wobec swojej populacji  

i zmaterializowała postulaty środowiska senioralnego. 

Jest to krótkie sprawozdanie ale zawiera ono wszystko co udało nam się zrobić. Jeśli ktoś ma 

jakieś uwagi to można je teraz zgłaszać. 



Z Sali padła uwaga, że brak jest w sprawozdaniu działań Nowotarskiej Rady Seniorów, co 

uczyniliśmy aby zaktywizować seniorów, aby oni zrozumieli, że są mocną i liczną grupą 

w mieście. Dopiero po utworzeniu Rady Seniorów zaczęło się coś dziać w mieście. 

Pan Marek zaznaczył, że również inne instytucje działają prężnie np. Aktywny Senior, Klub 

Seniora, Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i inne. 

Bardzo dużo ludzi zaczęło chodzić na basen czy gimnastykę, co pomaga w utrzymaniu 

sprawności seniorom. 

Głos zabrała Pani Edyta Garb Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, 

która powiedziała, że w sprawozdaniu brakuje Polityki Senioralnej nad którą pracujemy oraz 

dobrze by było zaprezentować zdjęcia podczas sesji Rady Miasta co działo się przez czas 

kadencji. 

Ta kadencja przyniosła dużą aktywizację seniorów. Chętnych do udziału w zajęciach jest 

bardzo dużo, przerosło to nasze oczekiwania. Ludzie zaczęli się sami domagać aby 

organizować więcej takich zajęć. 

Jeśli chodzi o zajęcia odbywające się na basenie to udało nam się załatwić ogromną zniżkę 

dzięki, której seniorzy chętniej biorą w nich  udział. Zajęcia z gimnastyki są tak 

skonstruowane aby każdy senior mógł z nich korzystać, a poziom jest dostosowany do 

każdego seniora. 

Dla nas jako Rady Seniorów najważniejsze jest aby przełamywać stereotyp, że senior ma 

siedzieć w domu. 

Pani Anna Janowiak z Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów zaznaczyła, że na jej dyżury przychodzi bardzo dużo seniorów, którzy oczekują 

pomocy i jeden dyżur tygodniowo to zdecydowanie za mało. 

Bardzo dużo seniorów korzysta, ze zniżek kolejowych, które są bardzo duże, wystarczy tylko 

wystąpić o odpowiednie zaświadczenie. Trzeba wspomnieć, że seniorzy borykają się z 

różnymi problemami z którymi nie są w stanie sobie sami poradzić dlatego musimy im 

zapewnić tą pomoc. 

Jedna z Radnych wspomniała o pomocy dla seniorów przybywających do naszego miasta 

w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.  

Pan Przewodniczący powiedział, że wszystkie organizacje senioralne powinny w jakiś sposób 

wspomóc te osoby. 

Radni kolejny raz poruszyli kwestie braku pomocy ze strony młodzieży, że brak jest w 

mieście harcerzy oraz Młodzieżowej Rady, która mogłaby pobudzić młodzież do działania. 

Kolejnym tematem był wniosek, który został przedstawiony na Radzie Miasta dotyczący 

zajęcia się skwerami, które do tej pory są w mieście niezagospodarowane. Jest to inicjatywa 

obywatelska, został zrobiony i przedstawiony projekt przed Komisją. Jest to osiem miejsc, 

które należało by zagospodarować.  

Na koniec tego punktu Pan Przewodniczący zaproponował przyjęcie sprawozdania 

z omówionymi poprawkami. 

Sprawozdanie zostało przegłosowane. 

Ad. 5 



W tym punkcie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Edytę Garb Naczelnika 

Wydziału Obsługi Mieszkańców i Przedsiębiorców, która wypowiedziała się w temacie 

zmiany statusu Nowotarskiej Rady Seniorów. Zostanie zmienione m. in. długość kadencji 

Rady z 4 na 3 lata, wykreślenie zapisu w paragrafie 6 oraz zmiany dotyczące miejsca 

zamieszkania. 

Pan Marek wyraził swoje niezadowolenie, ze zmiany te nie były konsultowane z Radą 

Seniorów jednak nie budzą one zbyt dużej kontrowersji. 

Kolejny temat to uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/417/2018 z dnia 29 stycznia 

w sprawie powołania Nowotarskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. 

Uchwała została przegłosowana. 

Ad. 6 

Uroczyste zakończenie kadencji zaplanowane jest na 29 kwietnia. 

Wystosowano pismo do Burmistrza miasta o zabezpieczenie środków finansowych na tą 

okazję. 

Ad. 7 

Zakończenie. 

 

 

 

 

 

 

 

      Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów 

 

        dr Marek Bochowicz 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Angelika Bryniarska 



 

 

 


