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P r o t o k ó ł Nr 41/2014
z XLI Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 3 marca 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 XLI Sesji
Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1400. Na podstawie listy obecności stwierdził, że
w Sesji Rady Miasta uczestniczy 18 Radnych, w związku z czym obrady są prawomocne.
Następnie na wniosek Przewodniczącego Rady minutą ciszy uczono pamięć "Żołnierzy
wyklętych", których święto obchodzone było w dniu 1 marca 2014r. oraz wszystkich, którzy
zginęli na Ukrainie walcząc o demokrację.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady powitał Wysoką Radę, Z-ców Burmistrza
Pana Eugeniusza Zajączkowskiego i Pana Jana Kolasę, Skarbnika Pana Łukasza Dłubacza,
Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta, Dyrektorów i Kierowników Miejskich Jednostek
Organizacyjnych. Powitał przedstawicieli Policji Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej,
a następnie Przewodniczącego Koła Rodzin Trzy+ w Nowym Targu Pana Jerzego
Gołębiowskiego, Prezesa Chóru "GORCE" Pana Stanisława Kowalczyka. Powitał również
mieszkańców przybyłych na sesję oraz  przedstawicieli mass mediów.

W obradach udział wzięło 20 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik
nr 1 do protokołu (w trakcie obrad doszło dwóch radnych).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.

Podjęcie uchwał w sprawach:
6. Wysokości i zasad ustalania w 2014r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących

żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ.
7. Wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Programu "Nowotarska Karta Dużej

Rodziny".
8. Ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasto Nowy Targ "Dożywianie dzieci

i młodzieży" na lata 2014-2020.
9. Upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu do

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.).

10. Zmiany uchwały Nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia
2013r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół
publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przez osoby fizyczne
lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.

11. Udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.
12. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22

(Centrum).



2

13. Przedłużenia umów najmu.
14. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.
15. Odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.
16. Podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
17. Utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenie ich granic, numerów

obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy
Targ.

18. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2014.

19. Zmian Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie miasta.

20. Zmiany Uchwały Nr XXXIX/332/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia
2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2014-
2024.

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.

Ad.2
Do powyższego porządku obrad uwag nie zgłoszono.

Ad.3
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 17 za przy 2 głosach wstrzymujących się
przyjęła protokół z XL Sesji Rady Miasta.

Radny Tadeusz Morawa zgłosił wniosek, aby minutą ciszy uczcić pamięć niedawno zmarłego
Pana Zbigniewa Romaszewskiego, działacza opozycji, wicemarszałka Senatu VII kadencji.
Był to człowiek, który opowiadał się za lustracją i dekomunizacją. Był jednym
z najwybitniejszych działaczy podziemia, zajmował się walką o prawa człowieka.
Powyższy wniosek przyjęty został przez aklamację i minutą ciszy uczczono pamięć Pana
Zbigniewa Romaszewskiego.

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 21 stycznia 2014 r. do 3 marca 2014r.
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz
Zajączkowski.
W ramach pytań do sprawozdania głos zabrał:
 Radny Włodzimierz Zapiórkowski pyta czy ogłoszonym  zamówieniu na odnowienie

poziomego oznakowania ulic miejskich zapisano warunek aby pasy dla pieszych były,
tak jak  przy Dekadzie, pokryte antypoślizgowym plastikiem?

 Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg informuje, że w specyfikacji
zaznaczono, że szorstkości farby ma być powyżej 50 i wówczas te pasy nie będą tak
śliskie. Ma to być potwierdzone badaniem niezależnego laboratorium przy udziale
pracowników wydziału.

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski mówi, że jakieś 3 miesiące temu rozmawiał
z Naczelnikiem o tym i miał on tam podejść i zapytać, która to firma wykonywała i
czym?
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 Naczelnik Wydziału GKiD Marian Twaróg mówi, że rozmawiał przedstawicielem
firmy, która zlecała te prace i odradzali oni współpracę z tą firmą i wykorzystanie tego
typu materiałów.

Ad.5
Interpelacje i zapytania:
1) Przewodniczący Rady Paweł Liszka:
a) składa interpelację, w związku ze zgłaszanymi uwagami o niewystarczającej informacji dla
rodziców dzieci mieszkających na terenie miasta, a mogących skorzystać ze wsparcia przy
zakupie podręczników  prosi o polepszenie polityki informacyjnej rodziców w tym zakresie,
jak również stworzenie odpowiedniej zakładki na stronie Urzędu Miasta z informacjami dla
rodziców, która będzie na bieżąco aktualizowana.
b) składa interpelację, w której zwraca się z prośbą o udzielenie informacji jakie działania
zostały podjęte w celu realizacji Apelu Rady Miasta z dnia 27 maja 2013r. w sprawie
przekazania nieruchomości dawnego  Prewentorium Kolejowego na Kowańcu na rzecz
Gminy Miasto Nowy Targ.
c) pyta czy jest możliwość poprawy schodów na cmentarzu, koło kaplicy przy zejściu na
parking, bo położone tam płyty ruszają się co stwarza zagrożenie dla chodzących po tych
schodach.
2)Radny Tadeusz Truty:
a) mówi, że w końcowej fazie budowy SP Nr 4 pytał co z placem zabaw dla małych dzieci,
uzyskał wtedy odpowiedź, że brak jest terenu, a okazuje się że w związku z reformą
w szkolnictwie plac taki jest wymogiem dlatego prosi o odpowiedź w tej sprawie;
b) mówi, że minął rok od zakończenia budowy nowej nitki gazociągu z Lasku do Nowego
Targu i już w marcu 2012r. pisał interpelację w tej sprawie. Pyta co zrobiono w sprawie
doprowadzenia gazu do SP Nr 4?
3) Radny Andrzej Rajski:
a) pyta co było przyczyną, że wnioski mieszkańców (dotyczące zmiany przekwalifikowania
terenów parkingów na tereny mieszkalne) złożone w sprawie zmiany planu Nowy Targ 22 nie
zostały uwzględnione w projekcie zmiany tego planu?
b) pyta ile do tej pory kosztowała Miasto akcja zima (tj. odśnieżanie) i jaki jest to procent
założonej kwoty?
c) w związku z kłopotami z wydzierżawieniem lokalu przy ul. Sobieskiego na toalety pyta co
było przyczyną podjęcia decyzji o podzieleniu lokalu handlowego zwolnionego przez sklep
rybny przy ul. Sobieskiego, zamiast wystawienia go w całości na przetarg?
d) prosi o wyjaśnienie przez Pana Burmistrza sprawy ul. Kwiatowej. Na swoim posiedzeniu
Komisja Komunalna rozpatrywała skargę Pana Jędryski na bezczynność Burmistrza
w sprawie przejęcia przez Miasto ul. Kwiatowej. Po uzyskanych wyjaśnieniach, że wszystko
było zgodne z prawem i w terminie Komisja  wydała opinie o oddaleniu skargi.
Postanowienie SKO stwierdza skargę za zasadną dlatego prosi o informację co przesądziło
o takim rozstrzygnięciu i jak teraz Burmistrz ocenia to stanowisko. Pyta dlaczego kopie
postanowienia SKO otrzymał od Pana Jędryski, a nie od Burmistrza?
4) Radny Tadeusz Morawa:
a) mówi, że na ostatniej Komisji Sportu w jednym z filmów reklamowych była wypowiedź
p. Senatora Stanisława Hodorowicza, który reklamując Nowy Targ wypowiedział się: Nowy
Targ jest dumny ze wszystkich swoich Honorowych Obywateli Miasta. Ta wypowiedź
dotyczy również Honorowego Obywatela Miasta Nowy Targ NKWDzisty Iwana Zołotara
oraz dwóch innych. Pyta dlatego, że Urząd Miasta jest autorem tych filmów reklamowych
i czy NKWDziści są dobrą promocją Miasta czy złą?”
b) mówi, że na tejże Komisji Pan Burmistrz również wypowiedział się, że o mało nie został
zlinczowany za tzw. IZWIS. Dodaje, że wnioskował o usunięcie wizerunku Lenina, a nie
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o zakrycie go taśmą. Pyta czy ta telewizja kręcąca reklamowy film o Izbie Socjalizmu mająca
propagować Nowy Targ będzie telewizją rosyjską czy już białoruską? W obu tych
przypadkach kultywowanie okupanta zaprzańców jest nie tylko haniebne, ale także niezgodne
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polski oraz przepisami kodeksu karnego. Wyraz temu
ostatnio dali Ukraińcy.”
c) mówi, że na filmach reklamujących Nowy Targ nie pokazano nowotarskiego Bangladeszu
czyli słynnej na całą Polskę targowicy. Pyta Burmistrz zaczął się już tego tworu wstydzić
i czy jest dobrą czy złą wizytówką Miasta na trasie Kraków, Białka, Niedzica?”
5) Radna Ewa Pawlikowska:
a) składa interpelację w której prosi o wystąpienie do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego
o sprawdzenie działania Powiatowego Nadzoru Budowlanego w związku z negatywną
odpowiedzią dot. wydania nakazu rozbiórki byłego basenu kąpielowego. Ponad to prosi Pana
Burmistrza o podjecie działań mających na celu zburzenie budynku byłego basenu i podjęcie
rozmów z wierzycielami z uwagi na to, że budynek jest obciążony długami.
b) składa interpelację w sprawie budynku tzw. b. Głównego Mechanika, którego stan jest
bardzo zły. Prosi o podjęcie pilnych działań w tym zakresie i wystąpienie do Starosty w tej
sprawie. Podkreśla, że możliwość zagospodarowania tego budynku przez firmy dałoby nowe
miejsca pracy, a miastu podatek od działalności gospodarczej i udział w podatku
dochodowym.
c) prosi o zwiększenie kontroli w rejonie ul. Kolejowej (pod wiaduktem na Zakopiance)
ponieważ młodzież spożywa tam alkohol i potem pozostawia rozbite butelki i jest tam dużo
odłamków szkła.
6) Radny Janusz Tarnowski: składa interpelację, w której prosi o jak najszybsze zlecenie
wykonania utwardzenia niewielkiego fragmentu powierzchni gruntu między chodnikiem,
a placem parkingu, na wysokości przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Szaflarskiej
i Mikołaja Kopernika. W miejscu tym po opadach deszczu tworzą się duże kałuże, co
utrudnia przedostanie się do przejścia na jezdni. Proponuje, aby pracę tą wykonała ekipa
pracowników ZGZiR, wykorzystując nawet odzyskane materiały z wcześniejszych remontów
realizowanych w mieście.
7) Radna Danuta Wojdyła: składa interpelację dotyczącą utworzenia klasy integracyjnej
w szkołach podstawowych i gimnazjach. Prosi o informację czy została wskazana szkoła/y,
która jest otwarta na problemy dzieci z różnymi dysfunkcjami oraz kiedy rusza taka klasa?
8) Radny Leszek Pustówka: pyta kiedy rozpocznie się sprzątanie ulic miasta? Jeśli zapadnie
taka decyzja prosi o poinformowanie mieszkańców ulic o terminie sprzątania celem usunięcia
samochodów z przed posesji.
9) Radny Józef Trzciński: pyta kto jest właścicielem rudery drewnianej przy
ul. Starokrakowskiej. Zagraża ona bezpieczeństwu użytkowników drogi, gdyż części tej
rudery wali się na drogę. Prosi o zgłoszenie tej sytuacji do nadzoru budowlanego.
10) Radna Ewa Pawlikowska: prosi o poprawę nawierzchni kładki prowadzącej do
Ludźmierza.
11) Radny Andrzej Rajski: prosi o załatanie lub zasypanie żwirem wyrw  na ul. Lotników
na skrzyżowaniu od. ul. Jana Pawła do zjazdu do Biedronki.

Ad.6
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2014r. dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ
przedstawił, jak w uzasadnieniu do uchwały, Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka.
Przewodniczący podkreśla, że uchwała ta ma na celu dać korzyść obydwu stronom czyli
rodzicom i prowadzącym żłobek. Uchwała ta wpisuje się w politykę prorodzinną.
Następnie zgłosił autopoprawki:
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 w § 3 ust.1 zamiast " .... od dnia 1 kwietnia 2014r. wpisać "... od dnia 1 maja 2014r.".
 w § 6 ust.1  zamiast kwoty 400 zł wpisać kwotę 500 zł.
 proponuje w uzasadnieniu dopisać następujące zdanie: "Środki na ten cel proponuje

przesunąć z działu 60016 Drogi publiczne gminne, które zostały zaoszczędzone na
odśnieżaniu zimowym i przesuną do  działu 85305 żłobki:".

 w podstawie prawnej wykreślić przywołany Statut Miasta oraz dopisać prawidłowo
(Dz.U. z 2013r. nr 45, poz. 235 z późn. zm.) - wynika to z opinii prawnej radcy
prawnego, która pokrywa się z opinią przedłożoną w tej sprawie przez Burmistrza
Miasta.

Przewodniczący Rady Paweł Liszka informuje, że zakładając, że średnio do końca roku
byłoby 25 dzieci w obydwóch żłobkach to przy założeniu 21 dni roboczych byłby to koszt ok.
66 150 zł. Natomiast zakładając, że od kwietnia do sierpnia byłoby 20 dzieci, a do końca roku
pełne obłożenie to koszt byłby na poziomie ok. 75 000 zł., kwotę tą oszacowano przed
autopoprawką dotyczącą przesunięcia terminu obowiązywania. Przewodniczący
poinformował również o stanowisku Pana Karola Lisiakiewicza prowadzącego żłobek
(załącznik nr 3 do protokołu) podkreślając, że projektem tej uchwały nie faworyzuje się
żadnego ze żłobków.

W ramach pytań głos zabrali:
 radny Janusz Tarnowski pyta czy z punktu widzenia prawnego zapis odnośnie

pobierania opłaty od rodziców jej poprawny? Zaznacza, że każdy z różnych powodów
może mieć inne koszty tej działalności.  Obawia się czy to nie będzie stymulowania na
niekorzyść w niektórych przypadkach.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że spotkał się z takim zapisem
w funkcjonujących w obiegu tego typu uchwałach dlatego go uwzględnił w swoim
projekcie. Jak wynika z opinii Pana Burmistrza jest to zapis wątpliwy i może zostać
uchylony przez nadzór  prawny. Dodaje, że proponuje on kwotę 500 zł, radni mogą ją
zwiększyć, ale chodzi mu to, aby rodzice odczuli korzyść z podjęcia tej uchwały.

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt
przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 18 za przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła wraz
z autopoprawkami uchwałę Nr XLI/343/2014 w sprawie wysokości i zasad ustalania
w 2014r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
obszarze miasta Nowy Targ.

Ad.7
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Programu
"Nowotarska Karta Dużej Rodziny" przedstawił jak w uzasadnieniu do uchwały Naczelnik
Wydziału ISiP Pan Marcin Jagła. Naczelnik zgłosił autopoprawkę polegającą na dodaniu § 2
o treści:
"1. Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej, przez
których rozumie się rodzica, w tym rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom
dziecka, małżonka rodzica oraz dziecko, w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną
pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, 154 i 866).
2. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
3. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, pomimo
wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd
ograniczył lub odebrał mu władzę rodzicielską. Rodzic nie traci uprawnień wynikających
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z programu, jeżeli sąd nie ograniczył lub nie odebrał mu władzy rodzicielskiej w stosunku do
co najmniej trojga dzieci.
4. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do
korzystania z programu odpowiednio przez okres, o którym mowa w § 3 ust. 2, pomimo
zmian w liczbie dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej."

W związku z powyższym dotychczasowy § 2 staje się § 3 i kolejne paragrafy również ulęgają
przeszeregowaniu.

Program wsparcia obejmie wszystkie chętne do wzięcia udziału w nim rodziny wielodzietne
bez względu na kryteria dochodowe. Podstawą wydania karty będzie nie tylko fakt
zamieszkania w Nowym Targu, ale także płacenia podatków co może spowoduje podjęcie
przez rodziny decyzji o zarejestrowaniu się jako płatników podatku na terenie gminy Miasto
Nowy Targ, a w konsekwencji zwiększy dochód gminy. Jak wynika z danych z rejestru
prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich obecnie w Nowym Targu jest 436 rodzin
wielodzietnych. W związku z trudną sytuacją demograficzną zasadnym jest podejmowanie
działań wspierających lokalną politykę rodzinną. Wprowadzenie tej karty dopełniałoby
system pomocy świadczonej nowotarskim rodzinom przez opiekę społeczną. Należy
pamiętać, że uchwała ta będzie w przyszłości rodziła konsekwencje finansowe dla budżetu
miasta, poprzez zmniejszenie wpływów do budżetu lub zwiększenie dotacji dla podmiotów na
podstawie podjętych uchwał merytorycznych np. w zakresie ulg na basen, zniżek związanych
z zajęciami w MOK, zniżek związanych z ulgami w przejazdach komunikacją miejską.
W ramach pytań głos zabrali:
 Radna Danuta Wojdyła pyta w jakiej perspektywie czasowej ruszy pakiet pomocy tym

rodzinom?
 Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin Jagłą odpowiada, że będzie to zadanie zlecone

gminom, to gmina niezależnie od tego czy przyjmie swoją kartę czy nie będzie miała
taki obowiązek wydawania kart. Po wdrożeniu programu rządowego niezwłocznie
urząd przystąpi do wydania zarządzenia Burmistrza określającego wzór dokumentu
i zacznie się wydawanie tych kart. Minister zapewnia, że przyjmie ten w program
w marcu.

 Radna Danuta Wojdyła wyraża zadowolenie, że pierwszy etap jest już zrealizowany
i nie długo będą następne realizowane.

 Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski mówi, że w § 2 podana jest definicja
rodziny wielodzietnej czyli rodzice i co najmniej 3 dzieci do ukończenia 18 roku
życia. Później jest mowa, że jeśli np. dwójka dzieci kończy 25 lat, a pozostaje jedno
dziecko z rodzicami to czy oni nadal są rodziną wielodzietną?

 Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin Jagła odpowiada, że założenie jest takie by
nadal ta rodzina otrzymywała wsparcie. Po autopoprawkach uchwała ta będzie
korespondowała z projektem ustawy Rady Ministrów.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Tadeusz Truty mówi, że ta uchwała koresponduje z wcześniej podjęta i jest to

potrzebne. Podjęcie tych dwóch uchwał świadczyć będzie o tym, że Miasto Nowy
Targ  jest miastem przyjaznym dla rodziny.

 Radna Danuta Wojdyła mówi, że podjęcie tej uchwały będzie świadczyć o tym, że
docenia się rodziny wielodzietne. Jest to bardzo ważna sprawa, w Polsce na razie tylko
200 samorządów wprowadziło takie karty. Jest to bardzo dobry krok w kierunku
polityki rodzinnej.
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 Przewodniczący Rady Paweł Liszka również popiera projekt tej uchwały. Dodaje, że
ważne jest to, aby przedsiębiorcy włączyli się w te działania, bo najlepszym
wsparciem będzie pomoc przy zakupach w sklepach. Dodaje, że był na spotkaniu
Stowarzyszenia Rodzin Trzy+ i rodzice chcieli głównie, aby spojrzeć na rodziny
wielodzietne jako coś pozytywnego. Rodziny te akceptują,  że ulgi będą wprowadzane
systematycznie.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz
z autopoprawką uchwałę Nr XLI/344/2014 w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta
Nowy Targ Programu "Nowotarska Karta Dużej Rodziny".

Ad.8
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasto Nowy Targ
"Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2014-2020 przedstawiła dyrektor OPS Pani Barbara
Paluch. Pani Dyrektor zgłosiła autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały
polegającą na zastąpieniu w załączniku nr 1 w pkt. II Ocena sytuacji wiersza o treści: Na
terenie Gminy Miasta Nowy Targ zamieszkują rodziny, które nie spełniają kryterium
dochodowego wskazanego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, podwyższonego do 150%
uchwałą Nr XL/336/2014 Rady Miasta Nowy Targ (Dz.U. z 2014r. Poz. 437), a wymagają
wsparcia głównie w formie posiłku dla dzieci i młodzieży, wśród których występują
szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia w formie dożywiania w tym:” na
wiersz o treści: „Na ternie Gminy Miasta Nowy Targ zamieszkują rodziny, wymagające
wsparcia głównie w formie posiłku dla dzieci i młodzieży, wśród których występują
szczególne okoliczności uzasadniające udzielenie wsparcia w formie dożywiania w tym:...”
oraz w wierszu:
 „W roku 2013 ze wsparcia w formie dożywiania skorzystało 970 osób:

zastępuje się
 „W roku 2013 ze wsparcia w formie dożywiania skorzystało 790 osób”.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20 za podjęła wraz z autopoprawką uchwałę Nr XLI/345/2014
w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Miasto Nowy Targ "Dożywianie
dzieci i młodzieży" na lata 2014-2020.

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym
Targu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących
zryczałtowanego dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.) przedstawiła, jak
w uzasadnieniu do uchwały, Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 18 za podjęła uchwałę Nr XLI/346/2014 w sprawie upoważnienia
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego
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dodatku energetycznego, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.).

Ad.10
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach
szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przez osoby fizyczne
lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania przedstawił jak w uzasadnieniu do uchwały Naczelnik
Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka.

W dniu 15 stycznia 2014r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności kilku postanowień
przedmiotowej uchwały, wskazując, iż przyjęte w tych postanowieniach regulacje wadzą
postanowieniu ustawy lub są zbędne z uwagi na ich regulację ustawową. Biorąc pod uwagę
argumentację przestawioną przez Regionalną Izbę Obrachunkowa w Krakowie postanowiono
dokonać wnioskowanych zmian w obowiązującej uchwale co zawarto w projekcie uchwały
zmieniającej.

Projekt uchwały zmieniającej obowiązującą uchwałę w sprawie dotowania
niepublicznych przedszkoli i szkół na terenie miasta Nowy Targ  zakłada:

1) doprecyzowanie postanowień w zakresie określenia podstawy obliczenia dotacji (§ 3)
oraz w zakresie innych  postanowień (§2 pkt 5, § 6 ust.1 uchwały),

2) usunięcie regulacji w zakresie materii która została już uregulowana w ustawie
(§ 9 ust. 14 i 15) ,

3) usunięcie regulacji co do których brak jest delegacji prawnej do ich regulacji w formie
uchwały organu stanowiącego gminy (§ 5 ust.1-3).

a ponadto w związku z innym (zmniejszonym) zakresem określającym podstawę obliczenia
dotacji uchylono postanowienie zawarte w § 12 uchwały.

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt
przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20 za podjęła uchwałę Nr XLI/347/2014 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów
przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych
prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przez osoby fizyczne lub prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej
przedstawił jak w uzasadnieniu do uchwały Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin Jagła.
Pomoc finansowa dotyczy przekazania kwoty 50 000 zł dla Podhalańskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu obchodzącego w tym roku Jubileusz
100-lecia działalności  na zakup sprzętu medycznego do ratowania życia.
W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady Paweł Liszka, który stwierdza, że jubileusz
100-lecia działalności szpitala jest dużym wydarzeniem. Wsparcie Nowego Targu, który jest
dużą społecznością leczoną przez ten szpital jest jak najbardziej zasadne.
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Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20 za podjęła uchwałę Nr XLI/348/2014 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie
udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej.

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY TARG 22 (Centrum) przedstawił projektant Pan Antoni Matuszko z Instytutu
Rozwoju Miast w Krakowie. Niniejsza zmiana planu wprowadza zmianę przeznaczenia
terenu, na którym znajduje się DH GORCE - z zabudowy mieszkaniowej i usługowej na
zabudowę usługową oraz dla terenu Rynku, na którym znajduje się obiekt dawnego sądu,
a później siedziby części Wydziałów Starostwa Powiatowego z usług publicznych na usługi
komercyjne. Ponadto zmiana planu zakłada nowe zasady zagospodarowania i zabudowy
w powyższych terenach oraz umożliwia stosowanie oleju opałowego, prądu elektrycznego
oraz odnawialnych źródeł energii w terenach gdzie dotychczas istniał obowiązek stosowania
gazu. Uchwała porządkuje również zasady podziału nieruchomości oraz sposób
zagospodarowania płyty Rynku w zakresie lokalizowania ogródków kawiarnianych oraz
obiektów i urządzeń sportowych.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
Nr XLI/349/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu przedstawił jak w uzasadnieniu do
uchwały Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Przedłużenie umów najmu
dotyczy lokali, w których znajdują się szkolne stołówki - w SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19 za podjęła uchwałę Nr XLI/350/2014 w sprawie przedłużenia
umów najmu.

Ad.14
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy przedstawił jak
w uzasadnieniu Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Zgłosił autopoprawkę
polegającą na wykreśleniu w załączniku nr 2 pozycji wskazanej w pkt. 7 dotyczącej części
terenu lotniska. Po wykreśleniu kolejne punkty ulegają przeszeregowaniu.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 17 za przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła
wraz z autopoprawką uchwałę Nr XLI/351/2014 w sprawie przedłużenia umów najmu
i umów dzierżawy.
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Ad. 15
Projekt uchwały w sprawie odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zbyciu
nieruchomości przedstawił, jak w uzasadnieniu do uchwały Naczelnik Wydziału GNiPP Pan
Janusz Jakobiszyn. Dnia 30.06.2004 roku lokal mieszkalny nr 72 przy ul. Szafarskiej 140
w Nowym Targu został sprzedany małżeństwu - najemcom lokalu. W roku 2006 małżeństwo
zostało rozwiązane poprzez rozwód. W roku 2014 do tut. urzędu wpłynęło pismo jednego
z byłych małżonków z informacją o zamiarze zbycia 1/2 udziału  na rzecz byłego
współmałżonka (męża).  Wnioskodawca poprosił o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19 za podjęła uchwałę Nr XLI/352/2014 w sprawie odstąpienie od
żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zbyciu nieruchomości.

Ad.16
Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu przedstawił, jak
w uzasadnieniu do uchwały, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Bogusław
Giełczyński. W związku z przyjęciem przez Radę Miasta na sesji w dniu 20 stycznia 2014r.
uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu im. „Legionów Józefa
Piłsudskiego” należy tą ulicę umieścić w okręgu wyborczym nr 11 Miasta Nowy Targ.

W ramach pytań głos zabrał:
 Radny Michał Glonek  zwraca uwagę na fakt, że np. ul. Kokoszków Boczna nie jest

przyporządkowana do os. Konfederacji Tatrzańskiej, co wynika z faktu, że nie są ze
sobą powiązane, a tego typu połączenie zrobiono poprzez przydzielenie os. Buflak do
os. Niwa co według niego jest sztucznym podziałem zrobionym celowo. Zgłasza
poprawkę, aby os. Buflak z okręgu 2 przepisać do okręgu 1 jak to było dawniej.

 Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przypomina, że po podjęciu poprzedniej
uchwały był złożony protest do Komisarza Wyborczego, w sprawie proponowanego
podziału przez Radnego Michała Glonka, ale nie był on uwzględniony. Teraz
uzupełnia się tą uchwałę tylko o ul. Legionów Józefa Piłsudskiego.

Głosowanie poprawki radnego Michała Glonka, aby os. Buflak z okręgu 2 przepisać do
okręgu 1.
Wynik głosowania:

za - 9 głosów
przeciw - 11 głosów
wstrz. się - 0 głosów

Poprawka nie została przyjęta.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 10 za przy 9 głosach przeciw (jedna osoba nie brała udziału
w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XLI/353/2014 w sprawie podziału Miasta Nowy Targ
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu.

Ad.17
Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenie ich
granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
w mieście Nowy Targ  przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Bogusław
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Giełczyński. W związku z przyjęciem przez Radę Miasta na sesji w dniu 20 stycznia 2014r.
uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu im. „Legionów Józefa
Piłsudskiego” należy tą ulicę umieścić w obwodzie głosowania nr 11 Miasta Nowy Targ.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 11 za przy 8 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się podjęła
uchwałę Nr XLI/354/2014 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz
ustalenie ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych w mieście Nowy Targ.

Ad.18
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2014
przedstawił jak w uzasadnieniu do uchwały Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Rada Miasta zobowiązana jest corocznie do dnia 31
marca określić w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu został przesłany do zaopiniowania do
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu, Nowotarskiego Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami oraz trzech kół łowieckich działających na terenie naszej gminy: Koła
Łowieckiego „KROKUS”, Koła Łowieckiego „SZARAK” i Koła Łowieckiego „PONOWA”.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 15 za przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę
Nr XLI/355/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok
2014.

Ad.19
Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 rok
Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz zmian
w budżecie miasta przedstawił, jak w uzasadnieniu do projektu uchwały Skarbnik Pan Łukasz
Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały, której kopia
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Janusz Tarnowski pyta czy w związku z kontrolą Urzędu Skarbowego

i stwierdzeniem, że zwrócony podatek VAT został zawyżony, rodzi to skutki
naliczenia odsetek?

 Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że w trakcie kontroli wiadome było już, że
nie ze wszystkim Urząd Skarbowy się zgadza. Gdyby Urząd Skarbowy przegrał tą
sprawę, a nie zwrócił tej kwoty do byłby zobowiązany do zapłaty odsetek. Urząd
Miasta ma mocne argumenty, aby sprawę tą zakończyć pozytywnie.

 Radny Janusz Tarnowski pyta czy za okres, który upłynął od tej kwoty naliczone
byłyby odsetki?

 Skarbnik Łukasz Dłubacz odpowiada, że od dnia gdy otrzymano zwrot podatku VAT
do dnia wypłacenia było kilkanaście dni za które, gdyby Urząd Miasta przegrał
sprawę, Urząd Skarbowy mógłby żądać zwrotu odsetek. Jeśli okaże się, że Urząd
Miasta przegra tą sprawę to wystąpi do Urzędu Skarbowego o umorzenie tych
odsetek.
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 Radny Janusz Tarnowski pyta czy po tych zmianach dzisiaj wprowadzanych
zadłużenie faktycznie się zmniejszy czy wzrośnie?

 Skarbnik Łukasz Dłubacz zadłużenie wzrośnie na koniec roku o ok. 10 000 000 zł.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Włodzimierz Zapiórkowski porównuje koszty przeznaczone na miasteczko

komunikacyjne w wysokości blisko 2 000 000 zł na hektar gruntu z kosztami na Park
Miejski o powierzchni przeszło 4,5 hektara. Mówi, że może lepiej byłoby w tych
kosztach odbudować jeszcze szalety, których nie ma w pobliżu.  Dodaje, że
w poprzednim budżecie było to rozłożone na dwa lata, a teraz ma być zrobione w pół
roku. Zaznacza że była sucha zima i jeśli w czerwcu, lipcu przyjdą deszcze to będzie
to kiepsko wyglądało.

 Radny Tadeusz Truty zaznacza, że niepokojący jest fakt obniżki subwencji
oświatowej nie wiadomo jak samorządy udźwigną tę zmianę. Odnośnie autopoprawki
dotyczącej naprawy modernizacji drogi na os. Klikuszówka, Buflak Nowe jest jak
najbardziej zasadne. Dodaje, że mieszkańcy chcieliby jeszcze, aby powstał chodnik od
Klikuszówki w stronę Buflaku.

 Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Swałtek mówi, że gdy wkładano do budżetu
modernizację miasteczka komunikacyjnego to niektórzy radni mieli pretensję, że się
rozkłada to na dwa lata, teraz znów są pretensje, że tylko pół roku.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka przychyla się do wypowiedzi przedmówcy.
Dodaje, że jeszcze w poprzedniej kadencji zabiegano o modernizację tego maisteczka
dlatego należy dołożyć  brakujące pieniądze i wykonać tą modernizację.

 Radny Jacenty Rajski uważa że termin pół roku jest terminem nierealnym.
 Radny Michał Glonek mówi, że w pierwszym projekcie padł termin 2 lata, wtedy

składano wnioski, aby termin skrócić do 1 roku i robić ścieżkę rowerową. Niektórzy
radni zablokowali ten temat, nie realizując go w wyniku czego nie było robót ani na
miasteczku komunikacyjnym ani nie budowano ścieżki rowerowej.

 Radny Janusz Kawka  podkreśla, że miasteczko komunikacyjne ma być dla ludzi
i pogoda jest tu nie ważna.

 Radna Danuta Wojdyła mówi, że jest zaniepokojona wypowiedzią radnego
Zapiórkowskiego. Uważa, że nie można dzielić mieszkańców na tych z nowego
i starego miasta.  Mimo to uważa, że ta inwestycję uda się zrealizować i mieszkańcy
będą się z tego cieszyć.

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski odpowiada, że nie ma zamiaru dzielić
mieszkańców. Przypomina, że 700 osób złożyło podpisy, aby nie robić tego
w tak szerokim zakresie, aby nie było tak drogo. Chcieli tylko modernizacji tego
miasteczka.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 11 za przy 9 głosach wstrzymujących się podjęła wraz
z autopoprawkami uchwałę Nr XLI/356/2014 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na
2014 rok Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz
zmian w budżecie miasta.

Ad.20
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/332/2013 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na
lata 2014-2024 przedstawił, jak w uzasadnieniu do uchwały Skarbnik Miasta Pan Łukasz
Dłubacz. W przedmiotowym projekcie uchwały wprowadza się zmiany wynikające ze zamian
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w budżecie miasta na 2014r. Dokonano aktualizacji wykonania budżetu miasta za 2013r.
W zakresie przedsięwzięć wieloletnich dokonano następujących zmian:
 przesunięto kwotę 300 000 zł zaplanowanej na "Modernizację ul. Norwida" z roku

2014 na rok 2015.
 zwiększono limit wydatków w zakresie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja gospodarki

wodnej i ściekowej w Nowym Targu" w roku 2015 z kwoty 900 000 zł do kwoty
1 400 000 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu, w tym
z budżetu miasta przeznaczona zostanie kwota 900 000 zł, a z budżetu MZWiK kwota
500 000 zł.

Skarbnik zgłasza autopoprawkę polegającą na aktualizacji danych tak, aby korespondowały
one z tym co zostało przyjęte w zmianach do budżetu miasta w poprzedniej uchwale.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 11 za przy 9 głosach wstrzymujących się podjęła wraz
z autopoprawkami uchwałę Nr XLI/357/2014 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXIX/332/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2014-2024.

Ad.21
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski 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.1a) i b) Odpowiedź na interpelacje Przewodniczącego Rady Pawła Liszki zostaną
udzielone na piśmie.
Ad.1c) Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg informuje, że należałoby się
zastanowić nad nakładami inwestycyjnymi na cmentarz, gdyż remontu wymaga nie tylko to
zejście, ale również dom przedpogrzebowy oraz główne wejście. Projekty są już gotowe na
przebudowę kaplicy i głównego wejścia teraz pozostaje kwestia zabezpieczenia środków na to
zadanie.
Przewodniczący Rady Paweł Liszka prosi o zabezpieczenie stopni czyli, aby zdjąć ruszające
się płytki i poprawnie je położyć, bo ktoś w końcu tam spadnie.
Ad.2a) Odpowiedź na interpelacje radnego Tadeusza Trutego zostanie udzielona na piśmie.
Ad.2b) Z-ca Burmistrz Pan Jan Kolasa informuje, że ostatnio na spotkaniu z dyrektorem
szkoły rozmawiał o tej sprawie i obiecał, że w tym roku będzie wykonana dokumentacja
projektowa i może w przyszłym roku uda się zrealizować tą inwestycję doprowadzenia gazu
do rejonu szkoły.
Ad.3a) Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że dla tego
terenu właściciele składali już wnioski w 2011 i 2012 roku, aby dokonać planowanej zmiany
parkingów na tereny zabudowy mieszkaniowej. Zgodnie z procedurą wnioski te Burmistrz
skierował do opiniowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Komisja
wnioski te zaopiniowała negatywnie, o czym poinformowano właścicieli. W opinii była
mowa
o tym, że lokalizacja i wielkość parkingów była szczegółowo analizowana na etapie prac nad
tym planem miejscowym. Wzdłuż Zakopianki wyznaczona została strefa uciążliwości
hałasowej co jest jednym z głównych argumentów, aby terenów tych nie wskazywać pod
zabudowę mieszkaniową. Ponadto projektowane parkingi mają być w przyszłości parkingami
buforowymi, które odciążą centrum miasta od nadmiernego ruchu komunikacyjnego. W tym
roku przeprowadzona jest ocena studium i planów miejscowych, w ramach tej oceny można
tymi tematami się również zająć.
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Ad.3b) Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg odpowiada, że w tym roku
w styczniu, lutym i częściowo w grudniu 2013r. koszt akcji zimowej wyniósł 490 542,88  zł.
Na całą akcję zima zaplanowana jest kwota 1 900 000 zł.
Ad.3c) Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że lokal przy
ul. Sobieskiego został podzielony na 2 części w wyniku zgłoszeń realizacji ewentualnego
szaletu. Na ten cel został wydzielony lokal o powierzchni 35m2. Została sporządzona
dokumentacja, która została uzgodniona pozytywnie przez sanepid. Ogłaszane były przetargi,
szukano inwestora z zewnątrz, który by wykonał te szalety, a następnie je prowadził. Do tej
pory przeprowadzone przetargi nie dały rezultatu. W związku z powyższym trzeba będzie się
zastanowić, czy nadal będzie się szukało inwestora z zewnątrz, czy miasto wykona ten szalet,
a następnie go wynajmie, czy też odda się ten lokal pod działalności usługowo-handlową,
a kwestię szaletów trzeba będzie wówczas w jakiś inny sposób rozwiązać.
Radny Andrzej Rajski mówi, że skoro było kilku chętnych na wynajem lokalu to czemu został
oddany w trybie bezprzetargowym zamiast w drodze przetargu? Skoro celem nadrzędnym
były toalety to najpierw powinno być wynajęcie lokalu pod toalety, bo teraz są głosy, że lokal
ten jest za mały, bo nie da się wykonać toalet dla niepełnosprawnych i dlatego nie ma
chętnych.
Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn mówi, że wcale nie powiedział, że na
lokal było kilku chętnych i podkreśla, że Burmistrz nie ma obowiązku ogłaszania w tym
przypadku przetargu. Następnie podkreśla, że mówił, że jest opinia sanepidu, że w tym lokalu
może być wykonany szalet również ze stanowiskiem dla niepełnosprawnych, pozostaje
kwestia samego wykonania, czyli albo inwestor z zewnątrz albo miasto.
Radny Andrzej Rajski podtrzymuje stanowisko, że skoro toalety były nadrzędnym celem, to
najpierw powinno się je wykonać, a potem ewentualnie dzielić lokal i wynająć pozostałą
część.
Ad.3d) Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że SKO wydało
postanowienie, w którym wyznaczyło Burmistrzowi Miasta Nowy Targ dodatkowy termin do
załatwienia sprawy. Podkreśla, że w sentencji postanowienia nie ma słowa bezczynność.
Postanowienie SKO wynika z takiej interpretacji dotyczącej konkretnie zastosowania przepisu
k.p.a. dokładnie formy odpowiedzi. Na dzień dzisiejszy na wszystkie pisma, które były
kierowane do Burmistrza Miasta zostały wysłane odpowiedzi. SKO wskazało w swoim
uzasadnieniu, że Pan Jędrysko faktycznie otrzymywał odpowiedzi, ale zdaniem SKO
odpowiedź powinna być konkretnie w trybie przepisu k.p.a., czyli w formie postanowienia.
Tu się nic nie zmienia  w kwestii stanowiska Burmistrza, tylko chodzi o formę, że nie ma to
być w formie pism, tylko w formie postanowienia. Następnie zaznacza, że stanowisko urzędu
jest odmienne, a SKO nie jest wyrocznią i nie ma monopolu na idealne rozpatrywanie spraw.
Wiele postanowień SKO zostaje uchylane przez Sąd Administracyjny. Najprawdopodobniej
jeśli Pan Jędrysko otrzyma to samo stanowisko Burmistrza tylko w formie postanowienia,
złoży zażalenie do SKO i skończy się to prawdopodobnie w Sądzie Administracyjnym,
wówczas będzie wiadome w sensie prawnym, kto ma rację. Odnośnie pytania dlaczego Rada
nie otrzymała od Burmistrza tego postanowienia Naczelnik odpowiada, że postanowienie
zostało wydane przez SKO i krąg stron ustala SKO, a Rada Miasta nie jest stroną
postępowania, ponieważ radni nie są upoważnieni do rozstrzygania indywidualnych spraw
obywateli. Kwestia bezzasadności wskazana w uzasadnieniu dotyczy tylko zastosowania
przepisów k.p.a. To nie jest to samo, co było rozpatrywane przez Radę. Są to dwie różne
bezzasadności wynikające z innych przepisów.
Radny Andrzej Rajski przypomina, że była skarga Pana Jędryski na bezczynność Burmistrza
i Komisja Komunalna ją rozpatrywała i opierając się na wypowiedzi Burmistrza
Zajączkowskiego, że wszystkie jego sprawy były załatwiane zgodnie z prawem i w terminie
komisja podjęła decyzję, o oddaleniu skargi. Dodaje, że w postanowieniu SKO jest wezwanie
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do wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych nie załatwienia sprawy w terminie co
świadczy o tym, że jednak nie jest prawdą, że wszystko było załatwiane zgodnie z prawem
i w terminie.
Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski mówi, że podtrzymuje stanowisko, które
przedstawił na Komisji Komunalnej. Dodaje, że ostatecznie rozstrzygnie sprawę Sąd
Administracyjny.
Ad.4a),b) i c) Odpowiedź na interpelację radnego Tadeusza Morawy zostanie udzielona na
piśmie.
Ad.5a) i b) odpowiedzi na interpelacje radnej Ewy Pawlikowskiej zostaną udzielone na
piśmie.
Ad.5c) Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski informuje, że skierowane zostanie
odpowiednie wystąpienie do Policji w tej sprawie, bo chodzi również o patrole pod
wiaduktem na Zakopiance w czasie gdy Straż Miejska nie pracuje czyli w godzinach
wieczornych i nocnych.
Ad.6 Odpowiedź na interpelacje radnego Janusza Tarnowskiego zostanie udzielona na
piśmie.
Ad.7 Odpowiedź na interpelację radnej Danuty Wojdyła zostanie udzielona na piśmie.
Ad.8 Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg informuje, że w najbliższym czasie
zostanie wybrana firma, która będzie sprzątać miasto. Terminu jeszcze nie można wskazać,
bo jest dopiero początek marca i z prognoz wynika, że jeszcze spadnie śnieg. Dodaje, że
zawsze były oznakowania o sprzątaniu ulic stawiane wieczorem, a rano ich już czasem nie
było. Podkreśla, że  zwróci uwagę firmie sprzątającej, aby była wcześniej informacja o
planowanym sprzątaniu.
Radny Leszek Pustówka mówi, że może lepiej sprawdził by się samochód z megafonem lub
dobosz ogłaszający sprzątanie.
Ad.9 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że jest to
własności prywatna i jest ona ujęta w ewidencji wojewódzkich zabytków, dlatego w tym roku
aktualizując gminną ewidencje podjęte zostaną działania o jej wykreślenie. Dodaje, że mając
na względzie postulaty mieszkańców, które również były zgłaszane w tej sprawie, miasto
wystąpi do Powiatowego Nadzoru Budowlanego z pismem o podjęcie stosownych kroków.
Ad.10 Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski stwierdza, że jest to w gestii samorządu
Gminy Nowy Targ i podjęte zostaną starania o porozumienie się z Wójtem Smarduchem co
do możliwości remontu tego chodnika.
Ad.11 Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg odpowiada, że droga ta zostanie
poprawiona w niedługim czasie w ramach remontów dróg.

Ad.22
W ramach wolnych wniosków głos zabrali:
Zapisany do głosu, zgodnie z listą zapisanych stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu.
 Pan Mieczysław Gotffried wracając do akademii zorganizowanej z okazji Święta

Niepodległości wspomina, że Jan Kanty Pawluśkiewicz otrzymał Krzyż Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski i wręczając kwiaty Pani Zofii Kilanowicz prawdopodobnie
szeptał jej, że ten Krzyż należy się również jej. Podkreśla, że w mieście jest wielu
ludzi, którzy na takie wysokie odznaczenia zasługują np. Pani Wanda Szado-Kudasik,
Pan Roman Dzioboń, Pan Józef Różański oraz sportowcy reprezentujący nasz kraj
dlatego ważne jest, aby istniała Kapituła Honorowa, żeby można było przyznawać tym
osobom odznaczenia. Następnie odnośnie zbliżających się wyborów parlamentarnych
mówi, że warto byłoby się dogadać z okolicznymi rejonami, aby konkretne osoby
mogły zostać wybrane. Odnośnie rozbudowy ośrodka narciarskiego na Długiej
Polanie mówi, że jeśli by się to udało to są tu przecież lepsze tereny niż Białka.
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Dodaje, że są badania, z których wynika, że w obwodzie Tatr występują wody
geotermalne. Dodaje, że wnioskował, aby rozważyć możliwość odwiertów do 2000m
czy by nie było możliwości, aby cześć miasta była ogrzewana tą wodą. Stwierdza, że
są to problemy, które trzeba poruszyć w Nowym Targu, bo jest wiele możliwości.

 Pan Józef Żarnecki zwraca również uwagę na problem symboli totalitarnych,
o których mówił w interpelacji, radny Tadeusz Morawa. Kto jest odpowiedzialny za
głoszenie symboli totalitarnych? Następnie mówi, że pisał pismo do Rady Miasta,
a zostało ono przekierowane do Burmistrza. Mówi, że urząd odniósł się do dwóch
domów na Gorczańskiej, a nie wskazano, że droga będzie dotyczyła całego osiedla.
Dodaje, że skłamano do redakcji Tygodnika Powszedniego, że zgłoszono że to chodzi
o tych dwóch mieszkańców, oni się z tego wycofali, a elektrownia za plecami już
chciała wejść z budową linii energetycznej na przyszłej drodze osiedla, a przecież były
tylko rozmowy wstępne na ten temat. Nie było zatwierdzonego planu
zagospodarowania gospodarczego Nowy Targ 25. Na koniec odnośnie symboli
totalitarnych, mówi że w Ratuszu nadal jest reklamówka promująca Lenina.

 Pani Maria Pawluśkiewicz - przedstawiła zebranym swój życiorys i osiągnięcia
sportowe zaznaczając jednocześnie, że nie zgodzi się, gdyby jej proponowano, być
członkiem Kapituły Honorowej i nie prosi o żadne odznaczenie dla siebie, ale żąda
szacunku do swojej osoby. Dodaje, że nie ma żalu iż na ostatniej sesji nazwano ją
osobą kontrowersyjną, bo być może jest taką osobą, bo jej spojrzenie na niektóre
działania Burmistrza i Rady są inne i należy to uwzględnić. Podkreśla, że była
zaangażowana i politycznie i przy parafiach. Następnie zaznacza, że udało się jej
dawniej wywalczyć Sesję otwartą dla mieszkańców, którzy przychodzili na Sesje
i mogli zabrać głos w każdym punkcie porządku obrad, a później Statut został
zmieniony i dopiero w wolnych wnioskach mieszkańcy mogą się wypowiedzieć, ale
zazwyczaj nikt im nie odpowiada na pytania. Uważa, że te wolne wnioski powinny
być w pierwszej części porządku obrad np. po interpelacjach radnych. Pyta kiedy
został zmieniony pod tym względem regulamin Rady? Odnośnie Kapituły Honorowej
dziękuje tym radnym, którzy ją zaproponowali na jej członka. Dodaje, że nie
rozmawiała z nimi na ten temat i nie prosiła o to dlatego jeszcze raz zaznacza że nie
przyjmie propozycji bycia członkiem tej kapituły. Podkreśla, że Kapituła Honorowa
jest potrzebna, bo są ludzie, którzy są godni tego odznaczenia. Następnie odnośnie
obchodów Święta Niepodległości  mówi, że była to zła organizacja, bo część poszła na
akademię do MOK, a część poszła pod Ratusz, a tak nie powinno być. Uważa, ze
akademia powinna być dzień wcześniej, żeby 11 listopada wszyscy mogli iść pod
Ratusz.

 Pan Jerzy Ossowski - składa wniosek, aby jak najszybciej powołać Kapitułę
Honorową Miasta Nowy Targ, która zrealizowałaby złożone wnioski o odznaczenia
dla osób, które przez długie lata społecznie pracowały dla dobra tego miasta. Dodaje,
że nieporozumienia pomiędzy radnymi nie powinny mieć wpływu na ważne decyzje
i ich skutki nie powinny dotykać mieszkańców. Informuje, że MMKS "Podhale"
obchodził 80-lecie istnienia i złożone zostały wnioski o odznaczenie wielu osób, ale
na skutek braku Kapituły Honorowej nie otrzymało tych odznaczeń.

 Pani Jadwiga Nieckarz zwraca uwagę, że wcześniej padło już kilka pytań i nikt nie
udzielił odpowiedzi. Dodaje, że ostatnio na sesji zadawała pytanie odnośnie
oznakowania ronda im. Rotmistrza Pileckiego i nie otrzymała odpowiedzi.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka informuje, że na sali jest 21 radnych i każdy
może podjąć próbę udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania. Odpowiedzi na
pytania Pana Żarneckiego na jednej z wcześniejszych sesji były spisane i przekazane
Burmistrzowi, który na nie odpowiedział pisemnie. Następnie Przewodniczący prosi,
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aby dane pytanie kierować do konkretnej osoby, jeśli nie będzie ona w stanie od razu
odpowiedzieć, to odpowiedzi udzieli na piśmie. Przypomina, że większość
zadawanych pytań dotyczy spraw, które są w kompetencji Burmistrza, a nie Rady.
Kolejny raz przypomina, że Rada jest organem uchwałodawczym, a nie
wykonawczym i nie może wchodzić w kompetencje Burmistrza.

 Pani Jadwiga Nieckarz mówi, że na ostatniej Sesji pytała kiedy w sposób godny
zostanie oznaczone rondo, któremu nadano nazwę im. Rotmistrza Witolda Pileckiego?
Pyta czy ktoś egzekwuje wykonanie uchwały podjętej w tej sprawie? Pyta dlaczego
jedne ronda np. im. Jana Pawła II są odpowiednio oznakowane, a inne nie, od czego to
zależy?

 Przewodniczący odpowiada, że Rada podjęła uchwałę o nadaniu nazwy temu rondu
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ale jego oznakowanie  nie jest zadaniem Rady.
Jeszcze raz prosi, aby pytania kierować do odpowiedzialnych za dane sprawy osób.
Dodaje, że rondo zostało oznakowane, a w uchwale nie ma zapisu w jaki sposób ma to
być zrobione i czy musi być obelisk.

 Pani Jadwiga Nieckarz mówi, że inne ronda są odpowiednio uhonorowane dlatego
pyta od czego to zależy?

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że wykonanie uchwały, a co za tym
idzie oznakowanie ronda to zadanie Burmistrza i urząd się tym zajmuje, Rada o tym
nie decyduje.

 Pani Jadwiga Nieckarz uważa, że Rada powinna egzekwować wykonanie uchwały.
 Przewodniczący Rady Paweł Liszka proponuje, aby sprecyzować swoje pytania

i przedłożyć je na piśmie. Jeśli dana sprawa będzie w kompetencjach Rady to on
udzieli odpowiedzi, a jeśli nie to przekaże do Burmistrza. Przypomina, że poprzednim
razem Pani Jadwiga złożyła pismo i otrzymała odpowiedź zarówno od
Przewodniczącego Rady jak i od Pana Burmistrza, więc nie można mówić, że nikt nie
udziela odpowiedzi.

 Pani Jadwiga Nieckarz uważa, że powinno się uwzględnić w Statucie, że mieszkańcy
mogą zabierać głos po każdym punkcie, bo miała pytania do kilku uchwał, ale ich nie
mogła zadać.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka informuje, że na tablicy informacyjnej Urzędu
Miasta oraz na tablicach ZGZiR na mieście jest informacja o terminie i programie
sesji. Taki program jest również na stronie internetowej urzędu miasta, gdzie jest
również informacja o posiedzeniach merytorycznych komisji, które pracują nad
uchwałami i można na takie posiedzenie przyjść i zapytać w danej sprawie. Dodaje, że
po to są komisje, aby usprawnić przebieg Sesji i aby dłuższe dyskusje odbywały się na
posiedzeniach komisji.

 Pani Jadwiga Nieckarz pyta czy jest harmonogram spotkań z radnymi, bo mieszkańcy
chcieliby poznać ich osiągnięcia żeby wiedzieć czy są odpowiednimi kandydatami czy
może pomylono się wybierając ich.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że codziennie w dni robocze dyżuruje
jeden radny, a w środę dyżur ma Przewodniczący lub jego Zastępca. Mieszkańcy
mogą codziennie na takie dyżury przychodzić, ale jak widać po zeszycie przyjęć stron
tych mieszkańców przychodzi mało.

 Pani Jadwiga Nieckarz uważa, że może należałoby wyjść do mieszkańców, a nie żeby
oni przychodzili. Spotkania informujące są czym innym niż takie przedwyborcze i są
mieszkańcom potrzebne. Ogłoszenie raz na rok spotkania wszystkich radnych
z mieszkańcami jest bardzo potrzebne.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka odnośnie pytań o Kapitułę Honorową informuje,
że tak jak ustalono na poprzedniej Sesji odbyło się spotkanie w tej sprawie. Obecnych
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było 16 radnych, spotkanie przebiegało w merytorycznej i spokojnej atmosferze.
Ustalono, że odbędzie się spotkanie z Przewodniczącymi Klubów z powiadomieniem
dla wszystkich radnych, aby najpierw opracować nowy projekt uchwały w sprawie
Kapituły Honorowej, aby uniknąć niezręcznych sytuacji jakie miały miejsce
w przeszłości.

W dalszej części wolnych wniosków głos zabrali:
 Radny Tadeusz Morawa uważa, że gdy radny opozycyjny wnosi uchwałę to różnie

z tym bywa, a gdy radny ze strony Burmistrza to robi się szum wokół tego.
 Radny Andrzej Rajski mówi, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Komunalnej

przedstawiona była informacja o zbiórce odpadów za II półrocze 2013r. W związku
z tym padła informacja, że prawie 100% mieszkańców objętych jest deklaracjami
i płaci za śmieci. Okazało się, że to 100% mieszkańców jest to 27 150 osób. Według
ostatniego podanego spisu mieszkańców na dzień 31.12.2013r. jest 32 970. To jest
liczba i tak o wiele niższa niż była poprzednio, po raz pierwszy spadła poniżej 33 000.
Z różnicy tych dwóch licz wynika, że brakuje 5 850 osób. Świadczy to o tym, że
Nowy Targ powoli się wyludnia, bo oprócz tych 5 850 bardzo wiele osób z tej liczby
27 150 pracuje poza Nowym Targiem, bo brakuje tu miejsc pracy i to jest głównym
problemem. Dodaje, że należy się zastanowić nad tym co zrobić, żeby zwiększyć
ilości miejsc pracy. Stwierdza, że przeznaczanie 2 mln. zł na miasteczko
komunikacyjne to tzw. "kiełbasa wyborcza". Miasteczko trzeba zrobić, ale nie jest
potrzeba taka kwota, bo są ważniejsze cele.

 Radna Danuta Wojdyła mówi, że już od roku jest temat miasteczka komunikacyjnego
i gra się nim na różne strony dlatego należałoby już ten temat zamknąć. Odnośnie
miejsc pracy mówi, że Strefa Gospodarcza, która ma powstać przyciągnie kilku
inwestorów, którzy rozpoczną tu swoją działalność i nowotarżanie znajdą tu pracę.

 Radny Janusz Tarnowski mówi, że mieszkańcy mają prawo do takiej oceny Rady jaką
wcześniej przedstawili i jest to niestety przykre, że tak Rada jest postrzegana. Dodaje,
że już jakiś czas temu stwierdził, że nie jest to działalność, która może być
realizowana w sposób właściwy z korzyścią dla tego miasta i wiele rzeczy się po
prostu nie da zrobić.  Stwierdza, że w tym mieście się mieszkańców nie słucha, bo
złożyli konkretne wnioski i oczekiwali konkretnych działań. Były spotkania, na
których mówili czego oczekują np. w przypadku miasteczka komunikacyjnego, ale
chce się ich na siłę uszczęśliwić czymś co ma być lepsze, jest droższe, a zadłużenie
ciągle rośnie, a efekty z tego zadłużenia są coraz słabsze. Mówi, że ktoś może
stwierdzić, że zabiera taki głos, bo wybory się zbliżają, a on zanosi się z zamiarem, że
chyba nie będzie już startował w wyborach. Dochodzi do wniosku, że w tym mieście
i w tym gronie jakim jest strasznie ciężko jest zrobić coś tak, żeby mieszkańcy
faktycznie odczuli z tego korzyść. Z przykrością stwierdza, po wypowiedziach
mieszkańców, że przyszedł czas, aby się zastanowić czego chcemy dla tego miasta.
Przypomina stwierdzenie, które padło podczas jednego ze spotkań w Domu
Osiedlowym Kultury, a mianowicie, że nie da się niczego zrobić, bo projektant coś
zaprojektował i to jest jego wizja, a gdzie zatem jest wizja radnych i mieszkańców?
Mówi, że pytał wówczas, kto jest dla kogo, czyli urząd dla projektanta czy projektant
dla urzędu? Mówi, że chce, aby ta inwestycja była zrealizowana, ale tak jak
mieszkańcy tego oczekują, aby w sposób optymalny wydać pieniądze na to
przedsięwzięcie. Dodaje, że jest przekonany, że gro z tego zadania, czyli rzeczy które
zostaną wykonane niedługo będą w tym stanie jakim zostały przez projektanta
wymyślone. Jest przekonany, że dużo nasadzonych krzewów po pierwszym roku
będzie całkiem inaczej wyglądać, niż byśmy chcieli i niż projektant zaplanował. To
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jest tak jak w 2011r. gdy zwracał uwagę że między przejściem z pl. Evry do
skrzyżowania i przez pasy na Kopernika nikt nie pomyślał, żeby położyć na tych kilku
metrach kostkę. Usłyszał wówczas stwierdzenie, że ten wąski pasek jest powiatu
dlatego pyta czy to taki problem pójść do powiatu i zapytać czy jeśli położy się tam
4m2 kostki to coś się stanie? Jest przekonany, że powiat nie miałby nic przeciwko
temu, ale najlepiej odpowiedzieć, że jest to powiatu. Dodaje, że dużo z tych
inwestycji, które zostały zrobione, a teraz są prezentowane ich osiągnięcia jako
zakłamane chociażby basen, który jest efektem zebranych 5 tyś. podpisów
mieszkańców, a Rada i Burmistrz jest od tego, żeby tego typu inwestycje realizować,
ale realizować w mądry sposób.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka pyta radnych, czy któryś z nich odpowie na
pytanie mieszkańców zadane wcześniej?

 Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski  informuje, że obecny system to
system przedstawicielski, który obowiązuje w całym kraju. Radni pełnią określoną
funkcję, a mieszkańcy mają do nich dostęp nie tylko poprzez dyżury radnych, ale
radny z danej dzielnicy kontaktuje się z mieszkańcami. Radny po wysłuchaniu
zgłoszonych mu wniosków przez mieszkańców jest zobowiązany te wnioski zgłaszać
lub np. przedstawić w formie uchwały - grupa 3 radnych. Nie może być tak, że na
Sesję przyjdzie ponad 40 osób i wszyscy będą zabierać głos, bo wtedy Rada nic nie
uchwali. Dodaje, że ocena pracy radnych będzie podczas wyborów, jeśli jakiś radny
się nie sprawdził, nie przedstawiał postulatów mieszkańców, nie zabiegał o ich sprawy
to przy wyborach nie otrzymuje głosów. Podkreśla, że decyzje nie mogą być
podejmowane przez tłum i przez wzajemne przekrzykiwanie się. Następnie
nawiązując do wypowiedzi radnego Janusza Tarnowskiego dotyczącej basenu
przypomina, że projekt basenu przechodził różne zawirowania, było dużo skarg na
niego nawet do Prezesa Zamówień Publicznych Pani Pitery chyba po to żeby go
obalić. Teraz można iść na basen i zapytać przebywających tam ludzi, czy jest
faktycznie taki zły. Dodaje, że rozmawiał z kilkudziesięcioma osobami i są
zadowoleni, więc basen ten spełnia swoją rolę. Niedługo okaże się jak wypowiedział
się Sąd Administracyjny w tej sprawie. Proponuje, aby podejść pozytywnie do
niektórych spraw i nie mówić, że nic się nie da zrobić w tym mieście, bo wiele osób
nawet przyjeżdżających z zagranicy chwali Nowy Targ i to co się tu robi, podkreślają
że widać iż miasto się rozwija. Na koniec jeszcze raz zaznacza, że radni są otwarci na
wnioski mieszkańców i należy je zgłaszać, a radny w ich imieniu przedstawi ten
wniosek lub złoży interpelację.

 Radny Andrzej Rajski mówi, że popiera radnego Janusza Tarnowskiego odnośnie
wypowiedzi o tym czy urząd jest dla projektanta czy projektant dla urzędu. Jeśli
chodzi o obwodnicę to na pytanie dlaczego na skrzyżowaniu ul. Waksmundzkiej
z obecną ul. Legionów Józefa Piłsudskiego nie ma ronda tylko są światła padła
odpowiedź, że projektant tak zaprojektował. Chyba normalne jest, że ten który buduje
mówi, co chce mieć i stawia warunki. Tak samo  jeśli chodzi o miasteczko
komunikacyjne to, że sobie projektant coś wymyślił nie oznacza, że nie można tego
zmienić. Powinno się określić co ma być zrobione i w jakiej kwocie projektant ma się
zmieścić.

 Radny Jacenty Rajski podkreśla, że to zleceniodawca daje założenia i wytyczne do
projektu i projektant, któremu się płaci ma to wykonać, a jeśli nie wykona to umowę
należy rozwiązać. Na wielu komisjach gdy zgłaszano zastrzeżenia usłyszano od
Naczelnika Wydziału RiI Pana Sojki, że projektant tak zrobił, to należałoby zapytać
gdzie wtedy był Pan Sojka? Mówi, że Naczelnik powinien wyegzekwować pewne
wymogi od projektanta. Następnie odpowiadając na pytanie Pani Pawluśkiewicz,
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kiedy nastąpiła zmiana zasad mówi, że gdy samorząd powstał wybierany był komitet
obywatelski, czyli mieszkańcy z każdej dziedziny pojedynczo i sprawy ważne dla
miasta były większością głosów zatwierdzane. Obecnie jest inny układ, bo zmieniła
się ustawa o samorządzie gminnym. Partie wybierane są wraz z Burmistrzem i później
powstaje swego rodzaju układ Burmistrz i ta partia, która go wybrała i zazwyczaj ma
ona większość. Każdy radny powinien według swojego sumienia zastanowić się, czy
to jest dobre dla spraw miasta. Pewne osoby boją się przedstawić swojego zdania.
Dodaje, że demokracja polega na tym, że większość decyduje. Odnośnie basenu
mówi, że sprawa ta wynikła ok. 8 lat temu i była to inicjatywa mieszkańców, podjęto
ten temat, ale było to opóźniane celowo bo była to inicjatywa opozycji.

 Radny Gabriel Samolej przypomina, że inicjatorami basenu była grupa mieszkańców
tzw. "Fali". Stwierdza, że to, że jako ówczesny Przewodniczący Komisji Sportu
zorganizował  na Sali Obrad Komisję na ten temat, zostało to niezbyt przychylnie
odebrane przez władze miasta. Dodaje, że basen ma pewne mankamenty, przypomina
walczono o to, aby był nieco szerszy tor, a teraz okazuje się że jest jednak trochę
wąsko i ludzie się obijają o siebie. Podkreśla, że chodziło o pewne techniczne rzeczy,
a nie o to, że nie byli za basenem.

 Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski zaznacza, że dużo się mówi
o inicjatorach, a przecież radni znają kolejność załatwiania takich spraw i najpierw
musi być wpis do WPI, którego w tym przypadku dokonali radni: Trzciński,
Mikołajski i Swałtek, co jest udokumentowane. Przez pół roku były dyskusje dopiero
trzech radnych złożyło wniosek, aby nadać realny bieg sprawie.

 Radny Janusz Tarnowski zwracając się do Naczelnika Wydziału RiI Pana Adama
Sojki mówi, że jest prawdą to co powiedział wcześniej radny Jacenty Rajski.
Przypomina, że Pan Sojka i Pan Olgierd Pustówka gdy zadawano im pytania na
Komisji Rewizyjnej podczas kontroli rewitalizacji Rynku, gdy pytano o parametry
telebimu odpowiadali, że się na tym nie znają. Uważa, że skoro się nie znali na tym, to
powinien być wzięty fachowiec.

 Naczelnik Wydziału RiI Pan Adam Sojka mówi, że nic takiego nie powiedział i prosi,
aby mu nie wmawiać czegoś takiego.

 Radny Janusz Tarnowski mówi, że daje się projektantowi wolną rękę, on sobie coś
wymyśla, a później nikt nie umie tego odebrać, bo się na tym nie zna. Mówi, że gdy
zadawał pytania o szczegóły tego telebimu, to okazało się, że nikt nie wiedział co do
końca odbierał, bo specyfikacje przygotował wykonawca, który określił sobie, co ma
dostarczyć, ile ma kosztować i potem to odebrano, wierzą, że jest tak jak ma być.
Potem w międzyczasie pojawiały się wypowiedzi m.in. Pana Burmistrza, który
zapowiadał wyświetlanie filmów, a potem się okazało, że technicznie jest to
niemożliwe. Odnośnie basenu mówi, że częściowo zna Wyrok Sądy
Administracyjnego. Postępowanie prowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
Po drugie sprawa dotyczyła innych kwestii. Skoro basen już stoi, to trudno
kwestionować samo procedowanie, bo tego dotyczyła sprawa. Upływ czasu, też swoje
zrobił. Dodaje, że cieszy się że jest basen, ale jego zdaniem jest trochę za drogi w
stosunku do tego, co mamy dlatego rodzi się pytanie, czy za te pieniądze mamy
odpowiedni rezultat?

Na zakończenie Przewodniczący Rady Paweł Liszka poinformował o:
 piśmie Pana Marszałka Sowy w sprawie zorganizowania zbiórki pieniędzy na zakup

leków i środków opatrunkowych dla poszkodowanych na Ukrainie;
 apelu Sejmiku Województwa Małopolskiego o poparciu dążeń Ukrainy do Unii

Europejskiej,
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 pozytywnej opinii z RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego
przedstawionego w uchwale budżetowej oraz o planowanej kwocie długu miasta.

 terminie złożenie oświadczeń majątkowych, który upływa 30 kwietnia 2014r.

Na koniec Przewodniczący Rady Paweł Liszka złożył życzenia z okazji zbliżającego się
dnia kobiet.

Ad.23
O godzinie 19:05 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka zamknął XLI Sesję Rady Miasta
Nowy Targ.
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