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P r o t o k ó ł Nr 40/2014 
z XL Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 20 stycznia 2014 r. 
 
Ad.1 

Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miasta Pan Paweł Liszka otworzył obrady XL Sesji 
Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1400.  

Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji Rady 
Miasta uczestniczy 21 Radnych, w związku z czym obrady są prawomocne. Powitał Wysoką 
Radę, Burmistrza Pana Marka Fryźlewicza, Z-cę Burmistrza Pana Eugeniusza 
Zajączkowskiego, Sekretarz  Panią Stanisławę Szołtysek, Skarbnika Pana Łukasza Dłubacza, 
Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta, Dyrektorów i Kierowników Miejskich Jednostek 
Organizacyjnych. W dalszej kolejności Przewodniczący powitał przedstawicieli Policji, 
Straży Pożarne. Powitał również mieszkańców przybyłych na sesję oraz  przedstawicieli mass 
mediów. 
 

W obradach udział wzięło 21 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 
nr 1 do protokołu.  

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2013 rok. 
6. Sprawozdanie Komisji Budżetowej Rady Miasta za 2013 rok. 
7. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady 

Miasta za 2013 rok. 
8. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za 2013 rok. 
9. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku 

Publicznego Rady Miasta za 2013 rok. 
10. Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za 2013 rok. 
11. Informacja o obchodach 100-lecia urodzin Jadwigi Apostoł-Staniszewskiej. 
12. Interpelacje i zapytania. 
 

 Podjęcie uchwał w sprawach: 
13. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 

2014r.  
14. Nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu. 
15. Nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu. 
16. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku  
lub  żywności oraz w sprawie określenia  zasad  zwrotu  wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020. 

17. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).  

18. Udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.  
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19. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 
realizację zadań bieżących. 

20. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji na realizację zadań bieżących.  

21. Ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego 
Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.  

22. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

 

23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
24. Wolne wnioski. 
25. Zakończenie obrad. 

 
Ad.2 
Do powyższego porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
 
Ad.3 
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 19 za przy 2 głosach przeciw  przyjęła protokół 
z XXXIX Sesji Rady Miasta.  
 
Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 31 grudnia 2013 r. do 20 stycznia 2014r. 
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrza  Pan Marek Fryźlewicz.  
 
Ad.5 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Ewa Pawlikowska. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Ad. 6 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2013 rok przedstawił 
Przewodniczący Komisji Budżetowej Pan Tadeusz Truty. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 
4 do protokołu. 
 

Ad. 7 
Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji 

za 2013 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i 
Inwestycji Pan Andrzej Rajski. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 
Ad. 8 

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Kultury za 2013 rok przedstawił 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Pan Leszek Pustówka. Sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Ad. 9 

Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia  
i Porządku Publicznego za 2013 rok przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji 
Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Pani Danuta Wojdyła. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
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Ad. 10 

Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu, Turystyki i Promocji za 2013 rok 
przedstawił Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Pan Marek Batkiewicz. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Ad.11 
Informację o obchodach 100-lecia urodzin Jadwigi Apostoł-Staniszewskiej przedstawił Pan 
Stanisław Apostoł. Przytoczył dwie pozytywne opinie o Pani Jadwidze jedna to opinia 
Burmistrza Miasta Pana Marka Fryźlewicza, a druga to opinia Prezesa spółki Valg Podhale 
Pana Lionela Lhermitta. Po odczytaniu cytatów wypowiedzi wcześniej wymienionych Panów 
poprosił o możliwość ustosunkowania się do fali pomówień pod adresem Pani Jadwigi, które 
pojawiły się w ostatnim czasie. Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka przypomina, że 
zgodnie z ustaleniami, w tym punkcie Pan Stanisław miał przedstawić informację  
o obchodach 100-lecia urodzin Pani Jadwigi, bo tak brzmi ten punkt, natomiast w punkcie 14 
będzie mowa o nadawaniu nazwy nowemu rondu im. Jadwigi Apostoł Staniszewskiej.  
W związku z powyższym Pan Stanisław Apostoł przedstawił chronologicznie ważne 
wydarzenia z życia Pani Jadwigi Apostoł-Staniszewskiej i poinformował o uroczystościach 
jakie miały miejsce w związku z 100-tną rocznicą jej urodzin.   
 
Ad.12 
Interpelacje i zapytania: 
1) Radny Tadeusz Truty pyta czy jest już rozstrzygniecie przetargu na wykonanie 
kanalizacji w północnej części miasta tj. Klikuszówka, Niwa, Buflak, Nowe?  
2) Radna Ewa Pawlikowska pyta jak przebiegają prace nad uchwałą dotyczącą 
wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych? Kiedy przewiduje się przedłożyć tę uchwałę 
Radzie do zatwierdzenia? 
3) Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski  w związku z otwarciem dworca 
autobusowego wraz z galerią handlową zwraca się  z wnioskiem o wystąpienie do starosty  
o koordynację komunikacji ponadlokalnej w powiecie, tak aby wszystkie autobusy i busy 
wjeżdżały na dworzec i miały tam przystanki.  
4) Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka składa interpelację, w której pyta jakie 
działania zostały podjęte przez Urząd celem uzyskania potrzebnych pozwoleń,  
w szczególności z GDDKiA w związku z zatwierdzonymi w budżecie na 2014r. środkami na 
wykonanie dokumentacji projektowej drogi łączącej Al. Tysiąclecia z ul. Waksmundzką.  
5) Radny Leszek Pustówka mówi, że mieszkaniec miasta, taksówkarz, zwrócił się do niego  
z prośbą o zajęcie się sprawą oznakowania granic administracyjnych miasta tabliczkami 
"strefa taxi" - brak takiego oznakowania powoduje wprowadzanie dowolnej taryfy przez 
taxsówkarzy. Prosi o zajęcie się tą sprawą.  
6) Radna Danuta Wojdyła w imieniu mieszkańców zwraca się z prośbą, o wykonanie,  
w ramach bieżących napraw remontu nawierzchni parkingu ogólnodostępnego przy bloku na  
ul. Podhalańskiej 26.  
7) Radny Jan Łapsa: 
a) pyta kto wyraził zgodę na to, aby na płycie Rynku magazynować stoły i krzesła przykryte 
czarną folią?  
b) prosi, aby Straż Miejska zainterweniowała na ul. Kokoszków Boczna, bo jest tam dużo 
śmieci, które ludzie wyrzucają wieczorami z samochodów. 
8) Radny Jacenty Rajski  pyta czy kamery monitoringu zamontowane w Rynku już 
funkcjonują ? 
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Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Nowy Targ na I półrocze 2014r. przedstawiła, jak w uzasadnieniu do uchwały, 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pani Ewa Pawlikowska. Zgłosiła 
autopoprawkę do uzasadnienia polegającą na poprawnym wpisaniu aktualnego dziennika 
urzędowego, w którym ogłoszona była ustawa o samorządzie gminnym tj. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. oraz poprawienie omyłkowo wpisanego roku 2013 na rok 
2014. 

Plan pracy na I półrocze 2014r. przedstawia się następująco: 

1. Kontynuacja kontroli inwestycji budowy krytej pływalni w Nowym Targu. 
2. Kontrola dochodów i kosztów utrzymania sal gimnastycznych w szkołach 

podstawowych i gimnazjach podległych Gminie Miasto Nowy Targ za lata 2012 -
2013. 

3. a)Analiza sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta w 2013 r. 
 b)Opinia w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2013 oraz sformułowanie   

wniosku w sprawie udzielenia (nieudzielania) absolutorium dla Burmistrza Miasta. 
 

Rada w głosowaniu 20 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz  
z autopoprawkami w uzasadnieniu uchwałę Nr XL/333/2013 w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 2014 r.  
 
Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu przedstawił 
Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka. Poinformował, że wniosek o nazwanie 
przedmiotowego ronda im. Jadwigi Apostoł Staniszewskiej najpierw złożył Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w dniu 6 grudnia 2013r., a następnie Związek Podhalan Oddział w Nowym 
Targu w dniu 13 grudnia 2013r. Przewodniczący poinformował, że występuje w imieniu obu 
w/w organizacji, aby skrócić procedurę przedkładania projektu uchwały. Biografia Pani 
Jadwigi Apostoł Staniszewskiej została szeroko przedstawiona przez Związek Podhalan  
w złożonym przez nich wniosku, który stanowi załącznik do uzasadnienia. Przewodniczący 
odczytał niniejszą biografię oraz opinię dr Macieja Korkucia Naczelnika Oddziału Biura 
Edukacji Publicznej Instytutu pamięci narodowej, który nie był w stanie osobiście przybyć na 
Sesję. Przewodniczący poinformował, że pismo to również zostanie załączone do projektu 
przedmiotowej uchwały. Następnie poinformował, że ogłoszone zostały konsultacje 
społeczne w sprawie nadania nazwy rondu przy dworcu PKS im. Jadwigi Apostoł 
Staniszewskiej oraz nazwania nowej ulicy między ul. Waksmundzką, a rondem im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego nazwy ulica Legionów Piłsudskiego. Wpłynęło 5 opinani  
z czego 2 były za takimi nazwami, 3  przeciw, a jedna z osób uważała, że można byłoby 
jeszcze wstrzymać się z nadaniem nazwy rondu im. Jadwigi Apostoł Staniszewskiej i nadać ja 
kiedyś w przyszłości.   

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Tadeusz Morawa pyta dlaczego Przewodniczący pominął projekt uchwały  
w  przedmiotowej sprawie złożony przez Klub Radnych "Niezawisłość" w dniu 16 
grudnia 2013r. 

� Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka odpowiada, że najwcześniej swój wniosek o 
taką nazwę złożył UTW, kilka dni później Związek Podhalan Oddział w Nowym 
Targu, a radni Klubu Niezawisłość  złożyli projekt w którym proponowali aby temu 
rondu nadać nazwę "I Pułku Strzelców Podhalańskich Arami Krajowej", dopiero po 
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złożeniu wniosków przez UTW i ZP złożyli projekt o nadanie nazwy rondu im. 
Jadwigi Apostoł Staniszewskiej dlatego Przewodniczący uznał, że nieetyczne jest 
przywłaszczanie sobie czyichś pomysłów i starań, dlatego w imieniu tych organizacji 
przygotował projekt przedmiotowej uchwały i wyraźnie zaznaczył w uzasadnieniu kto 
był pomysłodawcą. 

� Radny Jacenty Rajski prosi, aby Pan Stanisław Apostoł zabrał głos i udzielił 
wyjaśnień odnośnie pomówień pod adresem Pani Jadwigi.  

� Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski udzielił głosu Panu Stanisławowi 
Apostołowi zwracając jednocześnie uwagę, że każdy radny jest suwerenny i ma prawo  
do swojej opinii na dany temat.  

� Pan Stanisław Apostoł odniósł się do fali pomówień pod adresem Pani Jadwigi 
Apostoł, które pojawiły się w ostatnim czasie. Poinformował, że oczerniano ją 
mówiąc, że "starzy ludzie mówią, że sypała podczas przesłuchania". Dodał, że 
sprawdził te informacje i okazało się, że gdy była aresztowana to nie bardzo miała już 
kogo wydać, bo wszyscy zostali wcześniej aresztowani. Osoby, które rzekomo 
znalazły się przez nią w obozie w ogóle nie były w Konfederacji Tatrzańskiej.  
Poinformował również, że niecną robotę komuny zatrzymała właśnie Jadwiga 
Apostoł, bo nie zgodziła się na dopisywanie nowych nazwisk do listy członków 
Konfederacji Tatrzańskiej. Ludzie, którzy liczyli na dodatek pieniężny za to, że byli w 
Konfederacji Tatrzańskiej tego dodatku nie otrzymali i mówiono im, że winna jest 
temu Jadwiga Apostoł. Pan Stanisław Apostoł mówi, że tak powstała plotka i Ci 
ludzie są przekonani, że to ona ich skrzywdziła, a to kłamstwo. Pozostaje kwestia, kto 
w to uwierzy, a kto zechce to najpierw sprawdzić.   

� Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski informuje, że on również uważa, 
ze najpierw takie pogłoski należy sprawdzić i nie rozpowszechniał żadnych plotek. 
Dodał, że rozmawiał tylko z Panią z UTW, aby to sprawdzić. 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały. 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego nie wydała 
opinii.  
 
Rada w głosowaniu 17 za przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 
Nr XL/334/2013 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu. 
Pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu, na sali było obecnych 21 radnych. 
 
Po podjęciu uchwały nastąpiło odśpiewanie Hymnu Polski. 
 
Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu przedstawił, jak  
w uzasadnieniu, Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski. Poinformował, że 
propozycje tą złożono w związku z  przypadającą w tym roku 100-tną rocznicą powstania 
Legionów Józefa Piłsudskiego. Odnośnie uwag, że nie było takiego tworu jak Legiony 
Piłsudskiego, informuje, że można taką nazwę nadać, bo wszystkim kojarzy się ona  
z Piłsudskim. We wszystkich monogramach poświeconych Piłsudskiemu jest zapisane, że 
ojcem legionów był właśnie on, dlatego w imieniu wnioskodawców proponuje  pozostawienie 
takiej nazwy jak w projekcie. Dodaje, że zebrano ponad 200 podpisów mieszkańców pod 
propozycją tej nazwy.  
 
W ramach pytań głos zabrali: 
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� Radny Janusz Tarnowski zaznacza, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji przedstawiciele środowiska historycznego 
twierdzili, że takiego tworu jak Legiony Piłsudskiego nie było i jest to błędna nazwa 
dlatego może ktoś przedstawiłby jak to faktycznie ma być. Pyta jak potraktować ten 
wniosek, skora opinia historyków jest taka jak wcześniej wspomniał.  

� Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski odpowiada, że nie było również 
takiego tworu jak Legiony Dąbrowskiego, lecz były to Legiony Polskie więc idąc 
śladem wskazań historyka należałoby zakwestionować wszystkie ulice w Polsce 
noszące nazwę Legionów Dąbrowskiego. Podkreśla, że dopiero potomni nadają 
nazwy, które się wszystkim jednoznacznie kojarzą, tak jak w tym przypadku legiony 
kojarzą się z Piłsudskim.  Dodaje, że to iż takiego tworu nie było w roku 1914, nie 
oznacza, że nie można nadać takiej nazwy ulicy, bo jest wiele nazw historycznych jak 
np. Orlenta Lwowskie, Legiony Dąbrowskiego, które dopiero po 100, albo nawet 
więcej latach takie nazwy przybrały i nikt tego nie kwestionuje.  

� Radny Tadeusz Morawa prosi o szersze uzasadnienie wniosku np. o wskazanie 
związku z Podhalem, kiedy powstały te legiony jakie bitwy były stoczone? 

� Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski odpowiada, że w uzasadnieniu do 
uchwały wskazano, że do Legionów Piłsudskiego wstąpiło 2000 ochotników z 
Podhala  - Miasta i całego regionu. Wymarsz kolejnych grup Podhalan do Legionów 
odbywał się z Rynku lub spod gmachu "Sokoła" i stanowił zawsze wielką uroczystość 
patriotyczną podnoszącą ducha mieszkańców Miasta i Podhala. Dodaje, że Ci, którzy 
wrócili zawsze mówili, że byli w Legionach u Piłsudskiego i jeśli dziś powie się 
dziecku, młodzieży czy dorosłemu, to każdy będzie wiedział o co chodzi.  

 

W dyskusji głos zabrali: 
� Radny Andrzej Rajski mówi, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji Prezes PTH Pan Robert Kowalski zwrócił uwagę na 
niestosowność tej nazwy i na możliwość popełnienia błędu, dlatego zaproponowano 
wnioskodawcą możliwości zmiany tej nazwy. Głosowanie dotyczyło tego projektu 
przy uwzględnieniu nazwy zgodnej z faktami historycznymi. Taki projekt  
z poprawką został pozytywnie zaopiniowany, więc z uwagi na to, że wnioskodawcy 
nie zgłosili autopoprawki zgłasza poprawkę, aby tą ulicę nazwać ulica Marszałka 
Piłsudskiego.  

� Radny Grzegorz Watycha zgłasza wniosek o przerwę w celu przedyskutowania 
wątpliwości i ustalenia ostatecznej wersji.  

� Radny Jacenty Rajski mówi, że chyba najbardziej stosowną nazwą byłaby nazwa  
I Brygady Józefa Piłsudskiego.  

� Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski informuje, że budowany stadion 
będzie nosił nazwę im. Józefa Piłsudskiego i ta postać zostanie w ten sposób 
uczczona, natomiast tutaj chodzi o tych, którzy byli w legionach, a nie każdy był  
w I brygadzie, bo dużo nowotarżan było w II brygadzie, a należałoby uczcić pamięć 
wszystkich. W związku z tym prosi o poddanie pod głosowanie projektu uchwały  
w brzmieniu jak zaproponowano w pierwotnej wersji.   

� Radny Janusz Kawka mówi, że podoba mu się zaproponowana w projekcie nazwa  
i będzie głosował za. 

� Radny Józef Trzciński podkreśla, że ta zaproponowana nazwa jest powszechnie 
ludziom znana i nie ma potrzeby jej konsultowania.  

 
Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka poddał pod głosowanie wniosek radnego Grzegorza 
Watychy o przerwę. 

Wynik głosowania: 
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Za - 13 głosów 
Przeciw - 3 głosy  
Wstrz. się - 4 głosy 

Przerwa 
 
 Po wznowieniu obrad głos zabrali: 

� Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz informuje, że w Krakowie również jest ulica 
Legionów Józefa Piłsudskiego i nie ma potrzeby przejmowania się tą poprawnością 
brzmienia.  

� Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski zgłasza autopoprawkę, aby nazwa 
ulicy brzmiała "Legionów Józefa Piłsudskiego" wówczas będzie to taka nazwa jak  
w innych miastach np. Krakowie, Gdańsku, Płocku.  

� Radny Andrzej Rajski mówi, że przed przerwą zgłosił wniosek o nazwę Marszałka 
Piłsudskiego, a teraz chciałby go zmodyfikować proponując, aby nazwa ulicy 
brzmiała "Legionistów Piłsudskiego". 

 
Głosowanie poprawki radnego Andrzej Rajskiego o nadanie nazwy nowej ulicy "Legionistów 
Piłsudskiego". 

Wynik głosowania: 
Za - 5 głosów 
Przeciw - 12 głosów  
Wstrz. się - 2 głosy 

Pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu, na sali było obecnych 21 radnych. 
 
Poprawka nie została przyjęta.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały z poprawką, aby nazwa odpowiadała poprawności 
historycznej. 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 17 za przy 1 głosie przeciw podjęła wraz z autopoprawką uchwałę 
Nr XL/335/2013 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu. 
Pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu, na sali było obecnych 21 radnych. 
 
Ad.16 
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku  lub  żywności oraz w sprawie określenia  zasad  zwrotu  wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin  
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
przedstawiła, jak w uzasadnieniu do uchwały, Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch. W związku 
z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej 
podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność 
zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także ograniczy zjawisko niedożywienia dzieci  
i młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, 
chorych lub niepełnosprawnych. 
 



 8 

W ramach pytań głos zabrali: 
� Radny Tadeusz Truty mówi, że dotychczas była to kwota 542 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej i 456 zł dla osoby  w rodzinie. Pyta jak teraz po podniesieniu 
kryterium kształtują się te kwoty? 

�  Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch odpowiada, że dla osoby samotnie gospodarującej 
jest to kwota 813 zł, a dla osoby w rodzinie 684 zł.  

� Radna Ewa Pawlikowska w związku z zapisem w § 2 uchwały o odstąpieniu od 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania pyta czy poprzednia uchwała obejmowała 
zwrot  takich wydatków? 

�  Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch odpowiada, że poprzednio obowiązywał program 
rządowy, który teraz nie ma już swojej kontynuacji. Obecnie uchwałą Rady Ministrów 
ogłoszono wieloletni program wspierania finansowego gmin dlatego, aby można było 
tego wsparcia udzielić koniecznym jest podniesienie kryterium do 150%.  

� Radna Ewa Pawlikowska odnośnie dotacji rządowej dla gminy pyta, czy będzie ona 
większa niż do tej pory? 

� Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch odpowiada, że dotacja ta, nie będzie większa 
będzie wynosiła do 60%, a 40% środki własne gminy. Pani Dyrektor podkreśla, że 
dożywianie dzieci jest zadaniem obowiązkowym gminy.   

 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 20 za podjęła uchwałę Nr XL/336/2013 w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku  lub  żywności oraz w 
sprawie określenia  zasad  zwrotu  wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
 
Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska) przedstawił, jak  
w uzasadnieniu, Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha. O zmianę tego 
planu wystąpili właściciele części działek objętych tym planem. Zmiana planu ma dotyczyć 
wprowadzenia możliwości zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w miejsce 
wyznaczonych w planie miejscowym terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 
W dyskusji głos zabrał radny Tadeusz Truty, który podziękował za szybkie tempo uchwalenia 
w sierpniu planu NOWY TARG 26 i teraz szybkie uwzględnienie wniosków mieszkańców.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 21 za podjęła uchwałę Nr XL/337/2013 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 
TARG 26 (Równia Szaflarska). 
 

Ad.18 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy 
finansowej przedstawił, jak w uzasadnieniu do uchwały, Naczelnik Wydziału ISiP Pan 
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Marcin Jagła. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 15 000 zł będzie 
udzielona Samorządowi Województwa Małopolskiego na organizację przedsięwzięć 
kulturalnych realizowanych w 2014r. przez galerię Sztuki BWA "Jatka" w Nowym Targu, 
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 21 za podjęła uchwałę Nr XL/338/2013 w sprawie udzielenia 
Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej. 
 
Ad.19 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji na realizację zadań bieżących przedstawił, jak w uzasadnieniu, Naczelnik 
Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg. Dopłata do kosztów zbiorowego przewozu osób będzie 
wynosić 1,52 zł brutto do przewidywanego kosztu 1 wozokilometra, a dopłata do kosztów 
oczyszczania letniego miasta w wysokości 100% przewidywanych kosztów brutto.  
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Danuta Wojdyła pyta czy w dotacji dla MZK jest ujęta kwota na przywrócenie 
kursu nr 12 w soboty, o który jakiś czas temu wnioskowała? 

� Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos odpowiada, że w tej sprawie wielokrotnie 
rozmawiał z radną i próbuje znaleźć jakiś kompromis. Dodaje, ze radna wnioskowała 
o przywrócenie 3 kursów, a to oznacza, że kierowca pracuje tylko na 3 kursach,  
a płaci się mu za całe 8 godzin. W związku z tym, jak wcześniej ustalił z radną 
spróbuje wypracować kompromis, aby w soboty połączyć linię 11 z 12. Na chwile 
obecną nie może powiedzieć, że przywróci ten kurs, bo frekwencja jest niska, a koszty 
są i trzeba je ciąć i nie jest to działanie przeciwko mieszkańcom, którejkolwiek  
z części miasta. 

� Radny Janusz Tarnowski odnośnie zestawienia przychodów i kosztów MZK za rok 
2013, który otrzymał po posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Przestrzennej  
i Inwestycji zauważa, że przychody planowane w 2013r. są o ponad 500 000 zł niższe 
w wykonaniu. Pyta skąd taka duża różnica w stosunku do planu pierwotnego? Czy to 
wynika tylko z odłączenia się Gminy Szaflary, czy jeszcze z czegoś innego? 

� Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos odpowiada, że plan na rok 2013 zakładano na 
podstawie wykonania z lat ubiegłych. W między czasie była podwyżka cen biletów  
8% i odejście Gminy Szaflary z linii nr 4.  

� Radny Janusz Tarnowski mówi, że liczba wozokilometrów zakładana była niższa,  
a wykonano większą, a mimo to planu przychodów nie wykonano.  

� Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos odpowiada, że nastąpił spadek sprzedaży 
biletów.  W latach 2010-2012 sprzedaż wzrastała natomiast w roku 2013 nastąpił duży 
spadek sprzedaży. 

� Radny Janusz Tarnowski stwierdza że jest to zaskakująca sytuacja, bo przejechano 
więcej wozokilometrów niż zakładano, a mimo to nie osiągnięto planowanych 
przychodów.  

� Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos informuje, że będą podejmowane działania, aby 
zmniejszyć liczbę wozokilometrów na mieście. Dodaje, że będzie się starał 
racjonalizować rozkłady jazdy i ten plan. 

� Radny Janusz Tarnowski pyta jaka wartość gazu i energii elektrycznej zwiększy 
koszty bez amortyzacji tzn. o ile one wzrosną? 

� Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos odpowiada, że będzie to kwota ok. 4000 lub 5000  
zł.  
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� Radny Janusz Tarnowski mówi, że koszty zostały znacznie bliżej planu wykonane 
natomiast na przychodach brakuje pond 20%, to pokazuje, że nawet zakupy 
inwestycyjne jak np. nowe autobusy nie zbyt wpłynęły na poprawę funkcjonowania 
zakładu.  

� Radna Danuta Wojdyła pyta jaka byłaby kwota dofinansowania utrzymania 3 kursów 
linii nr 12 w soboty? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz podkreśla, że jak wynika z powyższej dyskusji sytuacja 
w MZK jest bardzo ciężka, bo już teraz miasto dopłaca do zakładu tak duże kwoty, 
jakich jeszcze nigdy nie dopłacało.   

� Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka przypomina, że Pan Dyrektor Antos 
wyraźnie powiedział, że będzie szukał kompromisu i ewentualnej możliwości 
połączenia kursów. Trzeba brać też pod uwagę, że cały czas prosi się Dyrektora o 
optymalizację kursów, aby nie było tak, że wozi się 2 czy 3 osoby na danym kursie.  

� Radna Danuta Wojdyła mówi, że interweniowała w imieniu pacjentów operowanych 
w szpitalu, którzy później są kierowani do przychodni przy ul. Wojska Polskiego  
i należałoby im umożliwi ć dojazd tam. 

�  Radny Janusz Tarnowski  pyta czy kwota dotacji 1 159 000 zł pokrywa ulgi wcześniej 
ustalone przy zakupie biletów?  

� Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos odpowiada, że dotacja dla tzw. utraconych 
korzyści wynosiła 1 159 000 zł. Koszty przejazdu biletów ulgowych, bezpłatnych to 
koszt 1 179 000 zł.  

� Radny Janusz Tarnowski pyta czy w związku z realizacją projektu unijnego  
i zakładanym finansowaniu koszty amortyzacji przy projekcie nie powinny być 
wskazane w rozliczeniu? Dodaje, że gdyby te materiały były przekazane radnym 
przed komisją, to nie byłoby tej dyskusji na sesji. 

� Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos odpowiada, że amortyzacja to wartość 1 501 859 
zł. 

� Radny Jacenty Rajski pyta, którędy dokładnie biegnie linia nr 12? 
� Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg odpowiada, że linia ta biegnie od 

przygodni na ul. Wojska Polskiego aż na os. Gazdy przez ul. Szpitalną.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 21 za podjęła uchwałę Nr XL/339/2013 w sprawie ustalenia stawek 
dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań 
bieżących. 
 
Ad.20 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadań bieżących przedstawił, jak w uzasadnieniu do 
uchwały, Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg. Dopłata do ceny 1m3 dostarczonej 
wody dla gospodarstw domowych będzie wynosić 0,62 zł brutto. Dopłata do 1m3 odebranych 
ścieków od gospodarstw domowych będzie wynosić 0,85 zł brutto.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 21 za podjęła uchwałę Nr XL/340/2013 w sprawie ustalenia stawek 
dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na realizację 
zadań bieżących.  
 
Ad.21 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania, 
wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych  
w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania 
przedstawił, jak w uzasadnieniu do uchwały, Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Tawróg.   
Strefa płatnego parkowania podzielona będzie na strefę A (Rynek) i strefę B (ul. Krasińskiego 
od Orkana do Kościuszki, Kościelna, Pl. Słowackiego, Szkolna, Parkowa wraz z drogą 
dojazdową do MHL, Kolejowa od Krótkiej do Sokoła, Harcerska, Jana Kazimierza od 
Ogrodowej do Długiej i od Jana III Sobieskiego do Nadwodniej, Długa od Św. Doroty do 
Kili ńskiego, Krzywa od Pl. Słowackiego do Długiej, Sokoła, Ogrodowa od Orkana do 
Krzywej, Św. Katarzyny, Kazimierza Wielkiego, Jana III Sobieskiego, Orkana od Jana III 
Sobieskiego do Krasińskiego i od Ogrodowej do Bolesława Wstydliwego, Bolesława 
Wstydliwego, Szaflarska od Królowej Jadwigi do Długiej, Waksmundzka od Orkana do Św. 
Doroty). W strefie A opłata jednorazowa wynosić będzie: za pół godziny 1,5 zł, za pierwszą 
godzinę 3 zł, za drugą godzinę 3,5 zł za trzecią godzinę 4 zł, za każda następną godzinę 3 zł. 
Analogicznie w strefie B:1 zł; 2 zł; 2,2 zł; 2,4 zł i 2 zł. Koszt ogólno dostępnej miesięcznej 
karty abonamentowej to 150 zł, półrocznej 750 zł, rocznej 1 500zł.  Karta abonamentowa 
mieszkańca w strefie wynosić będzie odpowiednio: 20 zł, 120, 240 zł. Dla strefy A nie będzie 
wydawać się kart abonamentowych, będą one wydawane tylko w strefie B. Dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w SPP abonament będzie 
następujący: miesięczny 75 zł, półroczny 375 zł, roczny 750 zł.  Za przekroczenie opłaconego 
czasu parkowania lub nie dokonanie wpłaty trzeba będzie zapłacić 50zł, jeśli ureguluje się 
należność w dniu wezwania do Biura SPP lub następnego dnia roboczego to opłata wyniesie 
25zł. Naczelnik Poinformował, że ogłoszone były konsultacje społeczne, w których oddano 
łącznie 59 głosów, z czego 1 był nie ważny, 40 głosów było za wprowadzeniem strefy  
w ograniczonym zakresie do tego co proponował poprzednio Burmistrz, a 8 głosów było 
przeciw wprowadzaniu tej strefy.  
 
W ramach pytań głos zabrali:  

� Radny Andrzej Rajski zauważa, że w wykazie ulic podana jest ul. Kazimierza 
wielkiego w całości, a na rysunku tylko od ul. Długiej do ul. Królowej Jadwigi. 

� Naczelnik Pan Marian Twaróg odpowiada, że w rysunku jest tak faktycznie, ale  
w uchwale proponuje się tą ulicę całą, gdyż od Rynku jest tam zakaz parkowania po 
obydwu stronach, ale jeśli kiedyś byłyby tam wydzielone miejsca do parkowania to 
strefa je obejmie.  

� Radny Andrzej Rajski mówi, że zarówno początek strefy jak i koniec musi być 
oznakowany dlatego  uważa, ze aby zmniejszyć ilość tabliczek z oznakowaniem 
strefy, tam gdzie jest zakaz parkowania też powinna być strefa, a zakaz jest znakiem 
nadrzędnym i nadal będzie obowiązywał.  

� Radny Janusz Tarnowski mówi, że na prośbę Prezesa Kongregacji Kupieckiej 
proponowałby zmianę godziny obowiązywania strefy od 8:00 do 17:00   na od 9:00 do 
17:00 z uwagi na to, że sklepy czynne są zazwyczaj dopiero od 9:00, a nawet później. 
Rano natomiast odbywa się dostawa towarów. 

� Naczelnik Pan Marian Twaróg odpowiada, że znaczenie ma tu aspekt finansowy, bo 
jeśli przesunie się o godzinę czas rozpoczęcia obowiązywania SPP,  to administrator, 
na którego zostanie nałożony obowiązek utrzymania czystości strefy, w tym 
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utrzymania zimowego, będzie miał mniejszy wpływ środków i może się okazać, że 
strefa się nie zbilansuje.   

 
 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Tadeusz Truty mówi, że na Komisji Budżetowej padały propozycje, aby  
w sobotę strefa nie obowiązywała, ale on uważa, że ze względów ekonomicznych nie 
ma to uzasadnienia i powinna ona w sobotę też obowiązywać. Zgłasza poprawkę, aby 
w soboty strefa obowiązywała od godziny 9:00 do 13:00 a nie od 8:00 do 13:00.  
Następnie dodaje, że jeśli strefa nie będzie obowiązywała w soboty to może być 
problem z odśnieżaniem w zimie. 

� Radny Janusz Tarnowski stwierdza, że sobota to dzień typowo handlowy i deficyt 
miejsc nie jest tak duży, bo okoliczne instytucje nie pracują i miejsc jest więcej niż  
w dni robocze. Dodaje, że w Krakowie tez wyłączono sobotę ze strefy płatnego 
parkowania. Odnośnie odśnieżania stwierdza, że w niedziele też nie będzie strefy  
i problem odśnieżania trzeba jakoś będzie rozwiązać. 

� Naczelnik Pan Marian Twaróg odnośnie ośnieżania informuje, że na administratora 
strefy nałożony zostanie obowiązek utrzymania terenu strefy przez cały rok.   

� Radny Andrzej Rajski zgłasza poprawkę Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Przestrzennej i Inwestycji, aby ze strefy wyłączyć soboty. Podkreśla, że wprowadzenie 
strefy ma na celu zapewnienie miejsc postojowych, a z obserwacji wynika, że  
w soboty gdy nie pracują urzędy i banki nie ma deficytu miejsc postojowych.  
Stwierdza, że aby zachęcić ludzi do przyjazdu do miasta w soboty i niedziele np. na 
lody należałoby soboty wyłączyć z SPP. Następnie zgłasza poprawkę do wykazu ulic 
objętych strefą: Kolejowa od Krótkiej do Rynku, Orkana cała, Szaflarska do Królowej 
Jadwigi do Rynku, Krótka cała i Kościuszki od Rynku do Krasińskiego.  

� Radny Tadeusz Tryty wycofuje poprawkę, aby strefa w soboty obowiązywała od  9:00 
do 17:00.  

� Radny Grzegorz Watycha mówi, że opinia Powiatowego Zarządu Dróg jest 
pozytywna, ale z uwagami m.in. taką, żeby ulice gdzie jest zakaz parkowania włączyć 
do strefy co ułatwi oznakowanie strefy w terenie oraz ewentualne utworzenie nowych 
miejsc postojowych po przebudowie ulic w strefie.  

� Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski informuje, że opinia, o której mówi 
radny Watycha wpłynęła dopiero w dniu dzisiejszym w południe więc nie było 
możliwości głębszego jej przeanalizowania. Podkreśla, że opinia ta jest nie wiążąca. 
Rzeczą oczywistą jest to, że zmieni się organizacja ruchu w tym zakresie. 
Opracowanie organizacji ruchu będzie ujęte w specyfikacji jako zadanie przyszłego 
administratora strefy.  

� Radny Włodzimierz Zapiórkowski uważa, że strefa powinna obowiązywać od 8:00,  
a nie jak padała propozycja od 9:00.  Następnie zwracając się do radnego Andrzeja 
Rajskiego, mówi, że nie można tylko lodów preferować, bo kuśnierstwo też jest ważne 
i takie sklepy też są. Uważa, że gdy strefa będzie płatna w sobotę to będzie rotacja 
miejsc, a tak to znów ktoś postawi samochód na pół dnia i pójdzie na miasto.  

� Radny Andrzej Rajski uważa, że sobota powinna być wyłączona ze strefy, bo  
w soboty nie pracują urzędy, banki ani szkoły i miejsc do parkowania jest więcej niż 
w tygodniu. 

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz mówi, że patrząc na doświadczenia innych miast  
w sobotę powinna obowiązywać strefa, aby była rotacja miejsc, bo w soboty dużo 
osób przyjeżdża na zakupy. Podkreśla, że w soboty do godziny 13:00 dużo się w 
Mieście dzieje szczególnie w handlu.   
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� Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski mówi, że popiera stanowisko 
radnego Zapiórkowskiego i Pana Burmistrza, aby strefa obowiązywała w soboty.  
Dodaje, że głos handlowców jest podzielony i wielu uważa, aby była rotacja strefa 
powinna w soboty obowiązywać.   

� Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka również uważa, że w soboty powinna być 
utrzymana płatna strefa, aby zapewnić rotację miejsc.   

� Radny Janusz Tarnowski uważa, że należy patrzeć na tą sprawę również  
z perspektywy osób przyjezdnych, które być może zostawią samochód na dłużej,  
ale zwiedzą miasto. Dodaje, że jeśli poprawka o wyłączeniu soboty ze strefy nie 
przejdzie wstrzyma się od głosowania nad tą uchwałą. 

� Radny Andrzej Rajski mówi, że nikt nie ma pewności czy wyłączenie soboty ze strefy 
poprawi rotacje miejsc czy nie, tak samo nie wiadomo czy jej pozostawienie w strefie 
zablokuje te miejsca, ale uważa, że należy coś zrobić, aby miasto zaczęło "żyć"  
w soboty. Dodaje, że bez względu na to czy ta poprawka przejdzie czy nie będzie 
głosował za SPP w Nowym Targu.  

 
Głosowanie poprawek zgłoszonych przez radnego Andrzeja Rajskiego: 
Poprawka, aby w § 2 uchwały wykreślić zapis mówiący o obowiązywaniu SPP w soboty  
w godzinach od 8:00 do 17:00.  

Wynik głosowania: 
Za - 10 głosów 
Przeciw - 9 głosów  
Wstrz. się - 2 głosy 

 Poprawka została przyjęta. 
 
Poprawka, aby w załączniku nr 3 do uchwały, w wykazie ulic, zmienić istniejące zapisy na 
odpowiednio następujące: Kolejowa od Krótkiej do Rynku, Orkana cała, Szaflarska od 
Królowej Jadwigi do Rynku, Krótka cała i Kościuszki od Rynku do Krasińskiego.  

Wynik głosowania: 
Za - 18 głosów 
Przeciw - 0 głosów  

 Wstrz. się - 3 głosy 
Poprawka została przyjęta.   
 
Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały wraz poprawką polegającą na wyłączeniu z SPP sobót.  
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 17 za przy 3 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się podjęła 
wraz z przegłosowanymi poprawkami uchwałę Nr XL/341/2013 w sprawie ustalenia  
w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, 
wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.  
 
Ad.22 
Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawił, jak w uzasadnieniu do uchwały, 
Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Niniejszą uchwałą proponuje się, aby opłaty za śmieci były 
wpłacane raz na 2 miesiące, po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Skarbnik zgłosił 
następujące autopoprawki: 
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� aby w podstawie prawnej wpisać aktualny Dziennik Ustaw, w którym opublikowany 
został tekst jednolity ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach czyli 
zamiast Dz.U. z 2012r. poz. 391, z póź. zm. wpisuje się Dz.U. z 2013r., poz. 1399,  
z póź. zm. oraz  dopisać "ust.1" po art. 6l w tejże podstawie prawnej.  

� aby w § 1 punktach od 1 do 6 zamiast terminu opłat za śmieci do dnia 2, wskazanego 
w uchwale miesiąca, wpisać, że opłaty uiszczane są do dnia 10 wskazanego miesiąca.  

 
Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Rada w głosowaniu 20 za podjęła wraz z autopoprawkami uchwałę Nr XL/342/2013  
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  
 
Ad.23 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Andrzej Swałtek poinformował, że do Biura Rady wpłynęła 
odpowiedź na interpelację z poprzedniej Sesji Rady Miasta. Odpowiedź dostępna są w Biurze 
Rady oraz na stronie internetowej Miasta.  
Ad.12.1) Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek informuje, że przetarg na wykonanie 
kanalizacji w północnej części miasta nie został ogłoszony, gdyż trwają jeszcze ostatnie prace 
w zakresie kosztorysowym i zakresie odbudowy drogi. Przetarg będzie ogłoszony jeszcze  
w tym miesiącu.  
Ad.12.2) Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin Jagła informuje, że projekt uchwały 
dotyczący ulg dla rodzin wielodzietnych został już przygotowany, ale zespół pracujący nad 
tym zagadnieniem chciał go jeszcze skonsultować ze stowarzyszeniem dużych rodzin - takie 
spotkanie odbędzie się w tym tygodniu.   
Ad.12.3) Odpowiedź na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Lesława Mikołajskiego 
zostanie udzielona na piśmie. 
Ad.12.4) Odpowiedź na interpelację Przewodniczącego Rady Pawła Liszki zostanie udzielona 
na piśmie.  
Ad.12.5) Odpowiedź na interpelację radnego Leszka Pustówki zostanie udzielona na piśmie.  
Ad.12.6) Odpowiedź na interpelację radnej Danuty Wojdyła zostanie udzielona na piśmie. 
Ad.12.7a) Odpowiedź na zapytanie radnego Jana Łapsy zostanie udzielona na piśmie. 
Ad.12.7b) Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Pan Jan Roik odpowiada, że Straż Miejska 
wyśle na teren ul. Kokoszków Boczna pracowników prac społecznie-użytecznych w celu 
posprzątania tego terenu. 
Ad.12.8)  Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Pan Jan Roik odpowiada, że kamery na Rynku 
funkcjonują, Straż ma na nie podgląd natomiast obsługiwane są przez firmę, która ochrania 
Rynek i Park Miejski.  
 
Ad.24 
W ramach wolnych wniosków głos zabrali: 
Zapisany do głosu, zgodnie z listą zapisanych stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu. 

� Pani Maria Pawluśkiewicz przytoczyła życiorys Pani Marii Pajerskiej, która podobnie 
jak Pani Jadwiga Apostoł-Staniszewska pracowała w Konfederacji Tatrzańskiej. Prosi, 
aby wziąć pod uwagę osobę Pani Pajerskiej przy nadawaniu nazwy kolejnej nowej 
ulicy lub ronda w Nowym Targu.  

� Pani Jadwiga Nieckarz  mówi, że rondo im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, według 
niej, nie zostało otwarte oficjalnie i nic tam nie zrobiono oprócz zamontowanej 
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tabliczki  i zastanawia się czy rondo, któremu nadano im. Jadwigi Apostoł- 
Staniszewskiej też będzie w taki sam sposób otwarte. 

 
Następnie w wolnych wnioskach głos zabrali: 

� Radny Tadeusz Morawa, który poinformował, że otrzymał opinię od Pana  
dr Korkucia z IPN w Krakowie o enkawudziście Zołotarze i innych sowieckich 
Honorowych Obywatelach Nowego Targu i chciał mu za tą opinie podziękować. 
Opinia historyczna od 2 lat jest jednoznaczna w ocenie - Zołotar występował 
przeciwko bytowi Państwa Polskiego. Stwierdza, że tą sprawę należy wreszcie 
odpowiednio zakończyć, a nie stosować wykręty. Pyta kiedy zostanie zmyta plama  
z honoru górali?   

� Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka informuje, że odebrania tytułu Honorowego 
Obywatela może dokonać Kapituła Honorowa, którą powołuje Rada, a jak na razie 
nie osiągnięto kompromisu w wyborze składu osobowego tejże Kapituły. 
Przewodniczący podkreśla, że skład musi zostać ustalony na spotkaniu tylko radnych, 
bo nie dopuści do tego, aby na sesji obrażano lub szargano dobre imię osób, które 
zechcą pracować społecznie w Kapitule Honorowej. Dodaje, że ma przygotowany 
projekt uchwały, który jest już zaopiniowany przez Burmistrza i radcę prawnego  
i jeśli będzie wola ze strony Rady to nawet w każdej chwili można zmienić porządek 
obrad i wprowadzić przedmiotowy projekt uchwały o ile radni dogadają się co do 
składu osobowego Kapituły Honorowej.  

� Radny Gabriel Samolej mówi, że Kapituła Honorowa może być powołana ponownie, 
ale nie na zasadzie, że narzuca się im osoby, które mają być jej członkami.  

� Radny Tadeusz Morawa mówi, że 2 sesje wcześniej na korytarzu ustalił konsensus  
z Przewodniczącym i nadal nic się w tej sprawie nie ruszyło do przodu.  

� Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka stwierdza, że żadnego konsensusu wówczas 
nie ustalono. W związku z zaistniałą sytuacją ogłasza przerwę i spotkanie radnych w 
sali 117 w celu ustalenia składu Kapituły Honorowej.  

 
Przerwa 
 
Po przerwie Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka poinformował, że nie doszło do 
porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego składu Kapituły Honorowej. Natomiast 
postanowiono, że odbędzie się jeszcze raz spotkanie wszystkich radnych, aby podjąć próbę 
ustalenia tego składu.  
 
Ad.25 
O godzinie 18:35 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka zamyka XL Sesję Rady Miasta 
Nowy Targ.  
 
 
 
 

        Przewodniczący Rady Miasta 
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