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Protokół nr 3 /2022 

z III Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, 

która odbyła się w dniu 02 luty 2023 r. o godzinie 11.00 

w Urzędzie Miasta Nowy Targ 

 

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

Miasta Nowy Targ. Oprócz Radnych Seniorów w sesji udział wziął były przewodniczący 

Nowotarskiej Rady Seniorów Pan Marek Bochowicz oraz Naczelnik Wydziału Obsługi 

Mieszkańców i Przedsiębiorców Edyta Garb. 

Przewodnicząca Nowotarskiej Rady Seniorów Pani Elżbieta Łabuz na podstawie listy 

obecności stwierdziła ważność obrad i zaproponowała następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z II Sesji Rady Seniorów. 

4. Ustalenie terminów, zasad oraz liczby Radnych na dyżurach w Urzędzie Miasta. 

5. Propozycje działań mających na celu rozpowszechnienie Nowotarskiej Rady Seniorów. 

6. Omówienie planu działania w sprawie dalszego rozwoju Polityki Senioralnej. 

7. Dyskusja, wolne wnioski. 

8. Zakończenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad. 1 

Przewodnicząca przywitała przybyłych gości oraz Radnych Seniorów, przedstawiła porządek 

obrad oraz na podstawie liczby obecności stwierdziła ważność obrad. 

 

Ad.2 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez przewodniczącą porządek obrad. 

 

Ad. 3 

Po zapoznaniu się z protokołem z II Sesji Nowotarskiej Rady Seniorów, który został 

wszystkim Radnym wysłany drogą mailową nie wnieśli uwag i protokół został zatwierdzony. 

 

Ad. 4 

Po raz kolejny został poruszony temat dyżurów Radnych Seniorów w Urzędzie Miasta. Pani 

Przewodnicząca ogłosiła, że dyżury Radnych będą odbywały się w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca o godzinie 16.00 w pokoju nr 023 Urzędu Miasta. Grafik dyżurów 

został ustalony na cały rok 2023 oraz początek 2024 roku. W razie potrzeby zostanie 

wprowadzony dodatkowy dyżur bądź na dyżurach będą dwie osoby.  

 

Ad. 5 

Radni zgodnie stwierdzili, że Radę Seniorów należy rozpowszechnić, ponieważ nie każdy 

senior mieszkający w mieście wie o jej istnieniu oraz czym się zajmuje. W związku z tym 

padła propozycja aby rozpowszechnić dyżury Radnych na tablicach ogłoszeń np. Urzędu 

Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Kultury, Klubie Seniora, a przede 

wszystkim na tablicach ogłoszeń rozmieszczonych po całym mieście. W tym celu należałoby 

zwrócić się do Burmistrza Miasta o wyrażenie zgody na bezpłatne korzystanie z tablic 

należących do miasta. Padła również propozycja aby dać do odczytania ogłoszenie 

w kościołach o terminach dyżurów Radnych Seniorów. 

W tym punkcie wszyscy Radni byli zgodni aby kłaść szczególny nacisk na 

rozpowszechnienie Nowotarskiej Rady Seniorów. 

 

Ad. 6 

 



W tym punkcie głos zabrał Pan Marek Bochowicz, który przygotował prezentację na temat 

Polityki Senioralnej oraz zmian jakie zostały wprowadzone w ustawach dotyczących 

seniorów. 

Na początku podziękował za współpracę przy tworzeniu Polityki Senioralnej, która była 

tworzona w poprzedniej kadencji Nowotarskiej Rady Seniorów. Opowiedział o współpracy 

z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz o tym co należy jeszcze zrobić aby w pełni 

zakończyć temat Polityki Senioralnej.  

Między Radnymi i Panem Markiem wywiązała się dyskusja, ponieważ nie każdy z Radnych 

wiedział, że taka polityka była tworzona, oraz w jakim celu została ona opracowana. 

Pani Przewodnicząca poprosiła o dostarczenie dokumentów/wniosków, dzięki którym 

Nowotarska Rada Seniorów przystąpiła do opracowania Polityki Senioralnej, ponieważ jest to 

potrzebne aby w pełni zakończyć temat Polityki Senioralnej. 

Ad. 7 

Radni przedstawili następujące prośby od mieszkańców: 

1. Mieszkańcy osiedla Bór skarżą się na brak połączenia, które umożliwiłoby szybkie 

dostanie się na Podhalańską Państwową Uczelnie Zawodową, która mieście się przy ul. 

Kokoszków 71.  

2. Prośba o udostępnienia pomieszczenia z urządzeniami do ćwiczeń – Pani Anna Janowiak 

wskazała, że jest możliwość korzystania z takiej Sali w Miejskiej Pływalni. 

3. Prośba o zgłoszenie zaśmiecania przy dużych sklepach. (Szczególnie przy Placu Evry) 

4. Prośba o interwencje w sprawie zbyt małej ilości ławeczek. 

Radni dyskutowali na temat działalności Klubu Seniora. Niektóre osoby skarżą się na 

działalność klubu ze względu na brak miejsca oraz małą ilość miejsca w klubie. 

Ad. 8 

Zakończenie  

   

     Przewodnicząca Nowotarskiej Rady Seniorów 

       Elżbieta Łabuz 

 



     Protokołowała 

Angelika Bryniarska 


