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P r o t o k ó ł Nr 42/2014 
z XLII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 4 kwietnia 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 XLII 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.  

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady powitał Wysoką Radę, Z-ców Burmistrza 
Pana Eugeniusza Zajączkowskiego i Pana Jana Kolasę, Sekretarz Miasta Panią Stanisławę 
Szołtysek, Skarbnika Pana Łukasza Dłubacza, Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta, 
Dyrektorów i Kierowników Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Powitał przedstawicieli 
Policji Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz 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 XLI Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
5. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Targu w zakresie: 

a) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2013. 
b) realizacji zadań z zakresu wspierania Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nowym Targu za rok 2013. 
c) realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ za 

okres 2011-2013.  
6. Interpelacje i zapytania. 

 Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Zmiany uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r.  

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  
i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.  

8. Przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
w Nowym Targu.  

9. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.  

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

11. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.  
12. Przedłużenia umowy najmu.  
13. Oddania lokali użytkowych w najem na okres dłuższy niż trzy lata znajdujących się  

w budynku przy Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu.  
14. Zmiany uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku  

w sprawie inkasa opłaty skarbowej. 
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15. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 
"Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla 
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.  

16. 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. 

17. 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. 

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
19. Wolne wnioski. 
20. Zakończenie obrad.  

 
Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka, w związku z pismem Burmistrza Miasta z dnia 3 
kwietnia 2014r., zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego 
projektu uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotowy projekt był opiniowany przez Komisje 
Budżetową. Przewodniczący proponuje wprowadzić ten projekt w punkcie 16 
porządku obrad. Kolejne punkty ulegną przeszeregowaniu. 

� Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Marek Batkiewicz zgłosił 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały  
Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. Zmianę tą uzasadnia tym, że 
na posiedzeniu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji ustalano, że do sprawy tej 
powróci się na kolejnym posiedzeniu Komisji, gdyż projekt zwierał wiele 
merytorycznych błędów, był niedopracowany. Proponuje przeniesienie tego punktu na 
kolejną Sesję.  

� Radna Ewa Pawlikowska nawiązując do wypowiedzi przedmówcy zaznacza, że może 
faktycznie były pewne niedociągnięcia w tym projekcie, ale Komisja nie skupiła się 
rzeczowo nad nim tylko bardziej nad tym, aby po prostu go nie rozpatrywać. Dodaje, 
że wnioskodawcy tego projektu uchwały wychodząc na przeciw głosom na Komisji 
przygotowali autopoprawkę do niego. Dodaje, że jest za tym, aby ten punkt 
pozostawić w porządku obrad tej Sesji.   

 
Doszedł radny Michał Glonek 
Głosowanie zmian do porządku obrad: 
Rada w głosowaniu  16 za (trzech radnych nie głosowało) wprowadziła w punkcie 16 
porządku obrad projekt uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
Rada w głosowaniu 10 za przy 6 przeciw i 1 głosie wstrzymującym się odrzuciła wniosek 
Radnego Marka Batkiewicza o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany 
uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. 
 
Porządek obrad po zmianie: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
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3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
5. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Targu w zakresie: 

d) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2013. 
e) realizacji zadań z zakresu wspierania Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nowym Targu za rok 2013. 
f) realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ za 

okres 2011-2013.  
6. Interpelacje i zapytania. 

 Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Zmiany uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w 

sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i 
wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.  

8. Przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013r. zadań Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 
Nowym Targu.  

9. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.  

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

11. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.  
12. Przedłużenia umowy najmu.  
13. Oddania lokali użytkowych w najem na okres dłuższy niż trzy lata znajdujących się  

w budynku przy Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu.  
14. Zmiany uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku  

w sprawie inkasa opłaty skarbowej. 
15. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

"Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie  
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla 
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.  

16. Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.  
17. 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. 
18. 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. 

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
20. Wolne wnioski. 
21. Zakończenie obrad.  

 
Ad.3 
Rada w wyniku głosowania 11 za przy 1 głosie wstrzymującym się (6 radnych nie 
głosowało)  przyjęła protokół z XLI Sesji Rady Miasta.  
 
Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 4 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014r. 
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz 
Zajączkowski.  
Poza sprawozdaniem Z-ca Burmistrza poinformował o : 
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� wystawie pisanek Wielkanocnych w holu Urzędu Miasta przygotowanej przez SP  
Nr 5. Zachęca do oglądnięcia tej wystawy. Składa podziękowania nauczycielom, 
opiekunom, którzy przygotowali tą prezentację w szczególności Pani Beacie Kurańda 
i Pani Dorocie Fryźlewicz; 

� Przedszkole Nr 4 otrzymało Certyfikat przynależności do małopolskich sieci 
promujących zdrowie;  

� Minister edukacji nagrodziła dyplomem Hannę Węgrzyn finalistkę w konkursie "Mam 
6 lat".  

W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali: 
� Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Swałtek pyta czy na zatoczce przy PKS na  

Al. Tysiąclecia planowany jest przystanek dla MZK? 
� Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że nie wyklucza się takiej 

możliwości, ale będzie to w pierwszej kolejności decyzja Dyrektora MZK.  
� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski pyta jakie działania zostaną podjęte,  

w związku z tym, że busy notorycznie zatrzymują się na przystankach dla MZK?  
� Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski informuje, że samorząd ma możliwość 

negocjowania stawek dostępu do dworca autobusowego. Po kliku tygodniach, przy 
udziale Naczelnika Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego udało się osiągnąć 
dobry rezultat poniżej średnich stawek dostępu na innych dworcach. To powinna być 
podstawowa zachęta do korzystania z infrastruktury, która oferuje usługi na wysokim 
poziomie dla podróżnych. Dodaje, że sprzymierzeńcami powinni być tutaj sami 
podróżujący, którzy powinni wymagać, aby trasa nie omijała przystanku na dworcu.  
Dodaje, że operatorem dworca jest firma, która nie świadczy przewozów czyli nie jest 
konkurentem. Starosta zadeklarował, że będzie się starał, aby w rozkładach jazdy 
przewoźnicy uwzględniali zatrzymywanie się na dworcu autobusowym.  

� Radny Grzegorz Watycha odnośnie przejęcia oświetlenia ulicznego na ul. Lotników 
od firmy Tankpol pyta czy było to odpłatne przejęcie?  

� Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski informuje, że podjęto decyzję  
o przejęciu oświetlenia, fizycznie jeszcze tego nie przejęto. Dodaje, że na dzień 
dzisiejszy ma to być przejęcie nieodpłatne ponieważ to oświetlenie jest przy ulicy 
miejskiej, która będzie ulicą docelowo prowadzącą do cmentarza. Z firmą Tankpol 
konieczna jest współpraca ponieważ cały system odwodnienia jest rozpoczętym 
procesem uzbrajania cmentarza. Docelowo cała droga zostanie przejęta i warunek był, 
że również będzie to nieodpłatnie.    

Po sprawozdaniu złożono gratulację Zuzannie Kowalczyk zawodniczce Klubu Sportowego 
GORCE Nowy Targ, która zdobyła tytuł Mistrza Polski w kategorii żaczek.  
 
Ad.5 
Sprawozdania, w kolejności jak poniżej przedstawiła Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch: 
a) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2013 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
b) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania Rodziny przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowym Targu za rok 2013 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
c) sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy 

Targ za okres 2011-2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
W trakcie sprawozdania doszedł radny Janusz Kawka.  
 
Ad.6 
Interpelacje i zapytania: 
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1. Przewodniczący Rady Paweł Liszka: 
a) składa pisemną interpelację, aby w związku z otwartym niedawno centrum 

handlowym wraz z odnowionym dworcem autobusowym zlecić wykonanie 
dokumentacji projektowej dotyczącej kwartału mieszczącego się pomiędzy 
ulicami: Kilińskiego, Królowej Jadwigi, Krzywą i Al. Tysiąclecia - dotyczącej 
drogi łączącej ul. Kilińskiego z ul. Krzywą oraz zaprojektowanie odpowiednich 
zjazdów, tak aby sporządzona dokumentacja dawała kompleksowe rozwiązania 
komunikacyjne dla tego rejonu; 

b) składa pisemną interpelację w sprawie złej nawierzchni schodów na cmentarzu od 
strony kaplicy cmentarnej. Prosi o podjęcie niezwłocznych działań, celem 
poprawy stanu technicznego przedmiotowych schodów; 

c) prosi o zamontowanie tabliczek informujących o kierunku na basen miejski co 
przyczyniłoby się do większej ilości korzystających z basenu. 

2. Radny Tadeusz Truty: 
a) składa pisemną interpelację z prośbą o udzielenie informacji, jakie zostały podjęte 

działania przez Urząd Miasta, w kierunku projektów pod główne ciągi 
komunikacyjne na nowo zatwierdzonych planach zagospodarowania przestrzennego 
na terenie miasta Nowy Targ. 

b) w związku z artykułem oraz odpowiedzią na interpelację w sprawie budowy placu 
zabaw przy SP Nr 4 pyta która informacja jest faktycznie prawdziwa, ta którą 
otrzymał w odpowiedzi na interpelację czy ta podana w artykule, który ukazał się  
w dniu 5 marca br. na stronie Miasta? 

3. Radny Tadeusz Morawa: 
a) prosi, o zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców w szczególności dzieci gdyż po 

ul. Po Wale jeżdżą samochody bardzo szybko  i to często pod prąd. Doszło tam już do 
kilku potrąceń. Uważa, że trzeba tam jak najszybciej zamontować ograniczniki 
prędkości.   

b) zabezpieczenie miejsca Świętego Krzyża Katyńskiego gdyż wjeżdżają tam kierowcy  
i parkują samochody bezczeszcząc w ten sposób to miejsce. Zaparkowane samochody 
uniemożliwiają przeprowadzenie patriotycznych uroczystości dlatego uważa, że 
należałoby tam postawić znak zakazu parkowania albo odgrodzić to miejsce np. 
łańcuchem. Pyta czy Urząd Miasta zabezpieczy to miejsce we właściwy sposób? 

4. Radny Leszek Pustówka: 
a) pyta czy utworzono klasę integracyjną w jednej z nowotarskich szkół ?  
b) pyta czy zakład garbarski z ul. Ludźmierskiej ma już dostęp do miejskiej sieci 

kanalizacyjnej, ponieważ znów czuć nieprzyjemny zapach w 1/4 miasta.  
5. Radna Ewa Pawlikowska: 

a) prosi o informację na temat realizacji ścieżek rowerowych w 2014r; 
b) pyta ile osób jest zatrudnionych na obiekcie basenu miejskiego? Ile z tych osób jest 

mieszkańcami Nowego Targu, ile z Gmin Powiatu Nowotarskiego, ile osób spoza 
Powiatu Nowotarskiego z wyszczególnieniem stanowisk jakie zajmują;  

c) składa pisemną interpelację, w której prosi o informację jakiej wielkości dotacja 
została przekazana dla MMKS wraz z przedstawieniem rozliczenia tej dotacji. Pyta 
czy i w jakiej kwocie i formie Gmina Miasto Nowy Targ przekazała środki finansowe 
dla MMKS za rok 2013 i 2012; 

d) prosi o sprawdzenie stanu płotu przy boisku na os. Bór, bo mieszkańcy zgłaszają, że 
istnieje możliwość jego zwalenia się od strony garaży; 

e) prosi o wzmożone kontrole Straży Miejskiej na ul. Bulowarowej gdyż kierowcy 
parkują samochody częściowo na ścieżce rowerowej.  
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6. Radny Janusz Tarnowski składa pisemną interpelację dotyczącą utwardzenia 
niewielkiego fragmentu pobocza między chodnikiem, a parkingiem na placu Evry, na 
wysokości przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Szaflarskiej i Mikołaja 
Kopernika. Zaznacza, że uzasadnienie odmowy wykonania tego utwardzenia, jakie 
otrzymał w odpowiedzi na interpelację zadaną na poprzedniej sesji jest absurdalne. 
Podkreśla, że z przejścia tego korzystają codziennie setki osób, które nie tylko 
zamieszkują w tym rejonie, ale korzystają również z centrum handlowego oraz otwartego  
niedawno basenu. Dlatego zwraca się po raz kolejny z prośbą o jak najszybsze wykonanie 
utwardzenia tego przejścia. Uważa, że może to zadanie wykonać ZGZiR i nie trzeba do 
jego wykonania niewiadomo jak dużych środków finansowych. 

7. Radny Grzegorz Luberda:  
a) pyta czy znany jest termin wykonania chodnika przez GDDKiA na Zakopiance?; 
b) pyta kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) 

zostanie przekazany Radzie do podjęcia? 
8. Radny Grzegorz Watycha:   

a) składa pisemną interpelację dotyczącą utworzenia klasy sportowej w SP Nr 5. 
Zaznacza, że rodzice z którymi rozmawiał głównie z powodu konieczności zmiany 
szkoły przez dziecko oraz znacznej odległości dzielącej szkołę od lodowiska nie 
zgłosili swoich dzieci do klasy sportowej, jaka była planowana do utworzenia przy SP 
Nr 11; 

b) składa pisemną interpelację dotyczącą pozyskania środków na inwestycje w zakresie 
ochrony wałów przeciwpowodziowych na ternie miasta Nowy Targ. Podkreśla, że 
wały przeciwpowodziowe od lat są miejscem bardzo uczęszczanym przez 
mieszkańców miasta, a w niektórych odcinkach stanowią ważne piesze ciągi 
komunikacyjne, niestety nieremontowane ulegają degradacji i nie są na pewno 
wizytówką miasta. Stąd jeśli jest taka możliwość to w pełni uzasadnione jest podjęcie 
starań o pozyskanie środków i wyremontowanie korony wałów oraz odmulenie 
wylotów kanałów burzowych i remont przejść i przejazdów przez wały, co wpłynie na 
poprawę stanu tych budowli przeciwpowodziowych. Podobne zadania realizują inne 
samorządy w Małopolsce we współpracy z RZGW i przy udziale środków WFOŚiGW 
w Krakowie, więc można tu skorzystać z ich doświadczeń.  

9. Radna Danuta Wojdyła: 
a) składa pisemną interpelację dotyczącą demontażu piaskownicy oraz przebudowy 

chodnika na os. Suskiego przed blokiem nr 13. Zaznacza, że betonowa piaskownica 
jest nieużytkowana i obecnie służy jako śmietnik. Mieszkańcy proszą o nową 
nawierzchnię chodnika wzdłuż bloku nr 13 gdyż w czasie opadów deszczu, śniegu 
tworzą się duże kałuże utrudniające poruszanie się. 

b) składa pisemną interpelację dotyczącą Nowotarskiej Karty Rodziny. Prosi  
o informację jak przebiegają prace nad wprowadzeniem pakietu zniżek na poziomie 
samorządowym oraz kiedy karta wejdzie w życie?    

10. Radny Jan Łapsa pyta jak przebiegają aktualnie prace na nowym cmentarzu w rejonie 
lotniska? 

11. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Swałtek  pyta co zrobiono do tej pory w związku  
z prośbami o wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego przy SP nr 11? 

 
Ad.7 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 
25 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe przedstawiła 
radna Ewa Pawlikowska. Na wstępie poinformowała, że do pierwotnego projektu uchwały 
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przygotowane zostały autopoprawki, które są wynikiem uwag przedstawionych do  tego 
projektu przez Burmistrza. Autopoprawki polegają na: 

� wykreśleniu w § 1 ust. 1 pkt. 1 słów "...posiadającą licencję zawodnika Polskiego 
Związku Sportowego..."; 

� wykreśleniu w § 1 ust. 4 pkt. 1 słów: ".... w sporcie"; 
� dodaniu w § 1 ust. 4 pkt. 2 o treści: "2. Liczba oraz wysokość przyznawanych na dany 

rok kalendarzowy stypendiów sportowych uzależniona jest od wysokości środków 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Nowy Targ, z zastrzeżeniem, że  
w przypadku osiągnięcia wysokich wyników sportowych dyscyplin zespołowych 
określonych w ust. 2. pkt 2 lit. c) liczba osób otrzymujących stypendia sportowe nie 
może przekroczyć 10 oraz że stypendia sportowe dla tych zawodników udzielane są 
do 24 roku życia.” 

  Projekt niniejszej uchwały jest odpowiedzią na kierowane do Radnych wnioski 
mieszkańców oraz zawodników zamieszkałych na ternie miasta Nowego Targu i klubów 
sportowych mających siedzibę na ternie naszego Miasta. Zaproponowane zmiany 
wprowadzają równe szanse rozwoju dla wszystkich dyscyplin sportowych oraz docenienie 
wszystkich dyscyplin sportowych, bo każdy sport powinien mieć duże znaczenie dla miasta. 
Nasze Miasto posiada wielu utalentowanych sportowców oraz dzieci i młodzież 
posiadających bardzo duży potencjał, w których należy inwestować oraz wspierać, gdyż oni 
stanowią przyszłość naszego Miasta. Radna Ewa Pawlikowska podkreśla, że z obserwacji 
młodzieży wynika, że brakuje im nie raz motywacji dlatego wychodzi z propozycją, aby 
przyznawać stypendia, i nie chodzi o wysokie kwoty, ale nawet o kwotę 400, 500 zł  
w zależności od zajętego miejsca.  To niewielkie stypendium sportowe pomogłoby młodym 
ludziom w dojściu do osiągania wysokich wyników sportowych.  
 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski prosi o zinterpretowanie zapisu  
w zgłoszonej autopoprawce dotyczącego wskazania 10 osób. 

� Radna Ewa Pawlikowska odpowiada, że jest to 10 osób w dyscyplinie zespołowej 
czyli wszystkie dyscypliny nieolimpijskie zespołowe mają 10 miejsc do starania się  
o stypendium.  Trenerzy czy kluby składają wniosek i oni muszą podjąć decyzję, 
który zawodnik się wyróżnił i zasługuje na stypendium. Dodaje, że ograniczenie to 
nie odnosi się do dyscyplin indywidualnych, bo nie sądzi, aby obecnie było aż tylu 
tych mistrzów, żeby nie można było wypłacić im stypendium. 

�  Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski pyta czy jeśli są np. 3 drużyny, które 
osiągnęły wysoki wynik zajmując od 1 do 3 miejsca to czy każda drużyna otrzyma 10 
stypendiów czy cała dyscyplina?  

� Radna Ewa Pawlikowska odpowiada, że będą one udzielane dla 10 osób. Trenerzy 
będą występować o stypendia dla zawodników i typować tych, którym według nich to 
stypendium się należy. To nie dotyczy dyscyplin tylko osób.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka zaznacza, że chodzi tu o 10 stypendiów w danej 
dyscyplinie. Zapis ten jest wynikiem uwag Burmistrza, że jest bardzo dużo 
zawodników i wszystkim nie jesteśmy w stanie wypłacić stypendiów.  Trener zna 
zawodników i wie w kogo inwestować, widzi potencjał i dla takich osób będzie 
wnioskował o stypendium dając odpowiednie uzasadnienie, a o jego przyznaniu 
będzie decydował Burmistrz.  

� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski proponuje dopisać, że chodzi o daną 
dyscyplinę sportu. 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka w formie autopoprawki zgłasza, aby w § 1 ust. 4 
pkt. 2   dopisać : "... w danej dyscyplinie sportu...". 
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� Radny Grzegorz Watycha mówi, że chyba lepiej byłoby jeszcze popracować nad tym 
projektem, bo widzi w nim jeszcze błąd. Odnośnie limitowania mówi, że nie uważa 
aby było to dobre rozwiązanie, bo jeśli okaże się że jest dużo dobrych młodych ludzi 
to dlaczego ma się ich ograniczać do 10. Spowoduje to, że znów będzie rywalizacja 
między klubami.    

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że to ograniczenie jest wynikiem 
głosów podniesionych na Komisji Sportu, Turystyki i Promocji. Dodaje, że Gmina 
Nowy Targ ma ograniczenie do 4 osób.  

� Radny Marek Batkiewicz uważa, że projekt ten jest niedopracowany, brakuje w nim 
m.in. analiz ilościowych, źródeł finansowania dlatego proponował dopracowanie tego 
projektu na kolejnym posiedzeniu Komisji i rozpatrzenie go na następnej Sesji.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka stwierdza, że posiedzenie Komisji Sportu, 
Turystyki i Promocji było w poniedziałek nic nie stało na przeszkodzie, aby drugie 
zwołać z zachowaniem 3 dniowego terminu na czwartek i dopracować ten projekt. 
Dodaje, że wnioskodawcy przygotowali się właśnie na sytuację gdyby projekt ten nie 
został zdjęty z porządku obrad i dlatego przedstawili do niego autopoprawki. 

 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Marek Batkiewicz informuje, że na posiedzeniu Komisji Sportu, Turystyki  
i Promocji ustalono, że tematem tym radni zajmą się na kolejnym posiedzeniu tej 
Komisji w kwietniu.  

� Radna Ewa Pawlikowska przypomina, że przy podejmowaniu poprzedniej uchwały 
o stypendiach sportowych nie było takich problemów. Uważa, że wywiera się 
pewien nacisk na wnioskodawców, bo na Komisji Sportu, Turystyki i Promocji 
wszystko było ukierunkowane tylko na to, aby ten projekt przełożyć na późniejszy 
termin. Przygotowując się na ewentualność, że projekt ten jednak będzie 
procedowany wnioskodawcy przygotowali autopoprawki uwzględniające uwagi 
Burmistrza oraz głosy jakie padły na Komisji Sportu, Turystyki i Promocji.  

�  Radny Andrzej Rajski przypomina, że uchwała o przyznawaniu stypendiów była 
wprowadzona pod presją ratowania MMKS-u  i miała dotyczyć tylko MMKS-u. Już 
wtedy było wiadomo, że pociągnie to za sobą lawinę wniosków z innych dyscyplin 
sportu. Stwierdza, że należałoby przygotować porządnie nową uchwałę dla 
wszystkich, ale w taki sposób, aby wiadome było co radni przyjmują. 

� Radny Marek Batkiewicz podkreśla, że na Komisji Sportu, Turystyki i Promocji 
każdy punkt przedmiotowego projektu uchwały był przez Komisję omawiany. 
Dodaje, że radna Ewa Pawlikowska sama do końca nie wiedziała o czym dokładnie 
mówi.   

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka podkreśla, że wnioskodawcy tego projektu 
uchwały nie wnioskują o żadne dodatkowe pieniądze. W budżecie są zabezpieczone 
pieniądze na stypendia dla sportowców i nie ma tam zapisane, że są to stypendia 
tylko dla hokeistów. Dodaje, że jest potrzeba rozszerzenia tego na innych 
sportowców, o czym świadczy dzisiejszy przykład czyli obecność młodej, 
utalentowanej nowotarżanki, która zdobyła Mistrza Polski - trzeba takie talenty 
wspierać. Dodaje, że  w budżecie jest jeszcze ponad 137 000 zł na stypendia i można 
je rozdysponować sprawiedliwie. Uważa, że miasto nie musi płacić miesięcznego 
wynagrodzenia dorosłym osobom, które jak doszły go słuchy, nie mają motywacji 
do gry, bo i tak się im płaci, a dawniej jak był sponsor była motywacja, bo wtedy 
była gratyfikacja finansowa. Jeszcze raz podkreśla, że wnioskodawcy nie wnioskują 
o dodatkowe pieniądze. Stwierdza, że przesunięcie tej uchwały na kolejną Sesję, ma 
prawdopodobnie na celu to, że w między czasie zostanie ogłoszony konkurs i na 
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sesji w maju okaże się, że jednak już nie ma pieniędzy w budżecie. Teraz będzie 
jeszcze szansa, aby inne dyscypliny sportowe skorzystały z tego.  

� Radna Danuta Wojdyła stwierdza, że jest to bardzo ważna uchwała i warto byłoby 
jeszcze nad nią popracować. Wspieranie młodych talentów to jedna kwestia, a druga 
to wspaniała kadra, która wychowa te młode talenty. Podkreśla, że potrzebni są 
nauczyciele wychowania fizycznego z pasją.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka stwierdza, że tą uchwałę można podjąć,  
a Komisja Sportu, Turystyki i Promocji może wypracować kolejny projekt uchwały 
uchylający tą uchwałę. 

� Radny Andrzej Rajski zaznacza, że obowiązującą uchwała nie mówi o hokeistach 
tylko o sportowcach więc dlaczego w ramach tej uchwały nie można przyznać 
stypendiów dla innych dyscyplin sportu.   

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że rozmawiał z mieszkańcami 
miasta, których dzieci grają w unihokeja, jest to sekcja MMKS-u, ale niestety ta 
sekcja nic nie dostaje, bo wszystkie stypendia przeznaczane są na I drużynę.  

� Radna Ewa Pawlikowska przypomina, że obowiązująca uchwała nie przewidywała 
przyznawania stypendiów ani dla dyscyplin nieolimpijskich, ani nawet dla dyscyplin 
olimpijskich letnich. Przewidywała stypendia tylko dla sportów zimowych 
olimpijskich.  

� Radny Andrzej Rajski proponuje, aby zmienić w pierwotnej uchwale zapisy, że 
dotyczy wszystkich dyscyplin nie tylko tych olimpijskich i sportów zimowych.  

� Radny Grzegorz Watycha zaznacza, że przyznawanie stypendiów nie rozwiąże 
problemów z jakimi borykają się kluby sportowe. Przyznanie stypendium 
zawodnikowi nie poprawi w znaczący sposób jego sytuacji jeśli klub nie będzie miał 
dobrego trenera, obiektu w dobrym stanie. Mówiąc o rozwoju sportu trzeba mówić  
o wspieraniu klubów, a kluby mogą wypłacać stypendia nawet z dotacji, która 
otrzymują od miasta. Przypomina, że przy przyznawaniu dotacji była obawa, że jeśli 
przyzna się ją dla klubu to przeznaczy on ją na inne cele i zawodnicy nie otrzymają  
z niej nic. Były problemy z zaległościami dla zawodników w MMKS-ie i stąd wziął 
się pomysł przyznawania stypendiów, aby pieniądze bezpośrednio trafiały z miasta 
na opłacanie zawodników, a można to robić poprzez wspieranie klubu, a klub może 
dalej udzielać dotacji.    

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że po to wprowadzono uchwałę  
o stypendiach żeby pieniądze dostawali zawodnicy, bo gdy pieniądze szły do klubu 
to były rozdysponowywane przez zarządy i nie trafiały do zawodników. Dodaje, że 
stypendium dla niektórych zawodników będzie wsparciem, bo niektórzy zawodnicy 
nie mają czasem pieniędzy np. na opłacenie sobie wyjazdu czy na zakup sprzętu.  

� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski  pyta ile obecnie będzie tych 
stypendystów? Ile jest sportowców spełniających te kryteria?  Czy w ramach kwoty 
137 000  nie okaże się że stypendium będzie wynosiło 150 zł.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka przypomina, że nie planuje się zwiększenia  
kwoty w budżecie na stypendia, a to ile będzie osób zależy od ilości złożonych 
wniosków. Kto otrzyma to stypendium będzie zależało od Burmistrza, który o tym 
decyduje.  

� Radny Janusz Tarnowski mówi, że tak jak poprzednia uchwała rodziła różne głosy 
tak samo ma wrażenie, że te zaproponowane zmiany nie są wystarczająco 
przemyślane. Dodaje, że chyba tydzień czasu nie wystarczył, aby tą uchwałę 
dopracować. Uważa, że lepiej byłoby nie głosować tej uchwały w tym momencie 
lecz ją dopracować.   
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� Przewodniczący Rady Paweł Liszka proponuje zakończyć dyskusję i przejść do 
głosowania.  

 
Komisja Sportu, Turystyki i Promocji nie wydała opinii z uwagi na ustalenia, że kolejne 
prace nad tym projektem odbędą się na posiedzeniu Komisji w kwietniu.    
Rada w głosowaniu 8 za przy 6 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się (dwie 
osoby nie brały udziału w głosowaniu) podjęła wraz z autopoprawkami uchwałę Nr 
XLII/358/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i 
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki 
sportowe. 
 
Ad.8 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013r. zadań Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin Jagła. 
Podziękował Radzie za merytoryczne dyskusje na przedmiotowy temat, za uchwalanie 
przedmiotowego programu. Podziękował również Burmistrzowi Miasta i Jego Zastępcom, 
Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniem Pani Edycie Wójciak, 
Miejskiej Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Podhalańskiemu 
Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Komendzie Powiatowej 
Policji, Straży Miejskiej, prokuraturze, Sądowi Rejonowemu, Kuratorom Sądowym 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Miejskiemu 
Ośrodkowi Kultury, Dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 
Środowisku Trzeźwościowemu, Duszpasterstwu Trzeźwości przy Parafii  NSPJ, 
Nowotarskiemu Klubowi Abstynentów Rodzina, świetlicom wsparcia dziennego Renovaro i 
Totus Tuus .         
 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego  
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 16 za (4 osoby nie brały udziału w głosowaniu) podjęła  
uchwałę Nr XLII/359/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013r. 
zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu. 
 
Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawił Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian 
Twaróg.  Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków MZWiK w terminie ustawowym czyli 70 dni przed wejściem w życie nowych taryf 
złożył wniosek o zatwierdzenie taryf. Wniosek dotyczy taryf od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 
kwietnia 2015r. Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim 
poziomie dla odbiorców usług i jednocześnie bezpiecznym dla prowadzenia działalności 
przez MZWiK.  Mając na względzie tą zasadę należy zauważyć, że na nadchodzący okres 
cena wody maleje dla wszystkich grup odbiorców natomiast cena ścieków nieznacznie rośnie 
również dla wszystkich odbiorców ścieków.  
W dyskusji głos zabrał radny Grzegorz Watycha, który mówi, że przy analizie tych taryf 
nasuwa się pytanie czy mogłoby być taniej? Cena za wodę i ścieki stanowi w budżetach 
gospodarstw domowych istotną pozycję. Cena wody, w porównaniu z innymi gminami jest 
dość wysoka. Po analizie taryfy wysuwa się wniosek, że Nowy Targ się wyludnia, że jest 
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coraz mniejszy rozbiór wody w niektórych grupach, jak również przedsiębiorstwa zmniejszają 
swoje zapotrzebowanie na wodę co przekłada się na mniejsze obroty i koszty stałe zakładu, 
które są, będą coraz większe na skutek odpisów amortyzacyjnych z nowych inwestycji. Będą 
się rozkładały na mniejszą liczbę odbiorców  dlatego te ceny w przyszłości mogą jeszcze 
rosnąć. Przeciwdziałanie tym tendencjom jest zadaniem bardzo ważnym.  
    
Komisja Budżetowa oraz Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 9 za przy 10 głosach wstrzymujących się podjęła  
uchwałę Nr XLII/360/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
 
Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadań bieżących przedstawił Naczelnik Wydziału 
GKiD Pan Marian Twaróg.  Stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla MZWiK 
proponuje się w następującej wysokości: 

� dopłata do ceny 1 m3  dostarczanej wody dla gospodarstw domowych w wysokości 
0,62 zł brutto; 

� dopłata do 1 m3  odebranych ścieków od gospodarstw domowych w wysokości 0,85 zł 
brutto.  

Dopłaty ustala się na okres od 1 maja 2014r. do 31 grudnia 2014r.  
 

Komisja Budżetowa oraz Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 9 za przy 10 głosach wstrzymujących się podjęła  
uchwałę Nr XLII/361/2014 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla 
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadań bieżących. 
 
Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta 
Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Bogusław 
Giełczyński. Stosownie do art. 12 ust. 4 Kodeksu Wyborczego odrębny obwód głosowania 
tworzy się w zakładzie opieki zdrowotnej w przypadku gdy w dniu wyborów w zakładzie tym 
przebywać będzie co najmniej 15 osób. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że na terenie 
podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu w trakcie poprzednich wyborów 
przebywało ok. 350 pacjentów dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.   
 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego  
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 19 za podjęła uchwałę Nr XLII/362/2014 w sprawie utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ. 
 
Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu przedstawił Naczelnik Wydziału 
GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn.  Umowa dotyczy najmu lokalu użytkowego  w budynku 
Miejskiego Ośrodka Kultury przy Al. Tysiąclecia 37 w Nowym Targu z PHU ATUT  na 
okres nie dłuższy niż trzy lata.  
Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 18 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła  
uchwałę Nr XLII/363/2014 w sprawie przedłużenia umowy najmu.  
 
Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie oddania lokali użytkowych w najem na okres dłuższy niż trzy lata 
znajdujących się w budynku przy Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu przedstawił Dyrektor 
MCSiR Pan Bartosz Ścisłowicz.  Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu, jako 
jednostka zarządzająca obiektem nie ma środków finansowych na wykonanie remontu części 
noclegowej w celu podwyższenie standardu wynajmowanych pokoi. Uchwała budżetowa na 
rok 2014 nie przewiduje takiej inwestycji. W związku z powyższym w celu modernizacji 
bazy noclegowej OS „Gorce” proponuje się pozyskanie inwestora poprzez ogłoszenie 
przetargu na oddanie w najem dłuższy niż trzy lata, części hotelowej obiektu. 

 
 Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 18 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła  
uchwałę Nr XLII/364/2014 w sprawie oddania lokali użytkowych w najem na okres 
dłuższy niż trzy lata znajdujących się w budynku przy Al. Tysiąclecia 74 w Nowym 
Targu. 
 
Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 
stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej przedstawił Skarbnik Pan Łukasz 
Dłubacz. W związku ze zmianą z dniem 13 stycznia 2014r. adresu siedziby Starostwa 
Powiatowego w Nowym Targu istnieje potrzeba dokonania aktualizacji wykazu inkasentów 
dokonujących poboru opłaty skarbowej. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej 
Rada Gminy wyznacza inkasentów dokonujących poboru opłaty skarbowej, stąd konieczność 
podjęcia niniejszej uchwały i dokonania aktualizacji załącznika, w którym określeni zostali 
inkasenci oraz punkty poboru opłaty skarbowej.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 19 za  podjęła uchwałę Nr XLII/365/2014 w sprawie zmiany uchwały 
Nr V/25/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa 
opłaty skarbowej. 
 
Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu 
środków finansowych na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Wojewódzkiej Policji  
z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego 
radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przedstawił Skarbnik Pan 
Łukasz Dłubacz. KPP w Nowym Targu zwróciła się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o 
przekazanie dofinansowania na zakup nieoznakowanego radiowozu. Zgodnie z informacją 
przekazaną przez Komendanta koszt zakupu samochodu to kwota 65 000 zł z czego 32 500 zł 
zostanie sfinansowane z budżetu państwa, a pozostała kwota ze środków przekazanych przez 
samorządy. Komendant otrzymał zapewnienie dofinansowania w kwocie 25 000 zł z Powiatu 
Nowotarskiego, Gminy Nowy Targ i Gminy Szaflary. W celu przekazania przez Miasto 
Nowy Targ dofinansowania w kwocie 7 500 zł niezbędne jest zabezpieczenie środków  
w budżecie miasta jak również podjęcie niniejszej uchwały.  
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W ramach pytań głos zabrał radny Leszek Pustówka, który  pyta czemu ma służyć ten 
samochód? 
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Pan Robert Bartosz informuje, że samochód ten ma 
być przeznaczony dla policjantów operacyjnych. Wykorzystywany będzie do różnych 
operacji niejawnych, oraz w nocy do patrolowania miasta. Ułatwia to zatrzymywanie 
przestępców na gorącym uczynku.   
 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 14 za przy 4 głosach wstrzymujących się podjęła  
uchwałę Nr XLII/366/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  
o przekazaniu środków finansowych na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. 
 
Ad.16 
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej przedstawił Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Na wniosek 
Komendanta PSP w Nowym Targu proponuje się przekazać z budżetu miasta kwotę 20 000 zł 
na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratunkowych przez KPPSP w Nowym Targu, w tym 
głównie na zakup pontonu ratowniczego. W przypadku, gdy koszt zakupu tego sprzętu będzie 
niższy pozostałe środki zostaną wykorzystane na dofinanoswanie innych zakupów takich jak: 
zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, testera do badań sprzętu ochrony dróg 
oddechowych, ubrań gazoszczelnych, motopompy pływackiej NIAGARA, laryngofonicznego 
systemu łączności, odzieży specjalnej. Środki na ten cel zostaną przesunięte z rezerwy na 
zarządzanie kryzysowe.  
 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała pismo Państwowej Straży Pożarnej będące prośbą o sfinansowanie zakupu 
pontonu.  
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 17 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę  
Nr XLII/367/2014 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej. 
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Pan Mariusz Łaciak, w imieniu PSP  
i KPP, podziękował Radzie za przyjęcie przedmiotowych uchwał.  
 
Przerwa 
 
Ad.17 
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 uchwały Skarbnik Pan Łukasz 
Dłubacz. Zgłosił autopoprawki do przedmiotowego projektu. Pierwsza dotyczy załącznika 
przedstawiającego kwoty dotacji, a wynika z chęci przekazania środków finansowych na 
wsparcie Państwowej Straży Pożarnej, stąd potrzeba, aby w tym załączniku dopisać kwotę  
20 000 zł. w rozdziale zarządzanie kryzysowe. Zmianie ulegnie kwota wydatków ogółem po 
zmianach w załączniku nr 1, wynika to z tego, że w między czasie otrzymano dotację  
z budżetu państwa. Kolejna autopoprawka dotyczy wprowadzenia zmian w zakresie programu 
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przeciwdziałania alkoholizmowi. Aktualizacji wymaga tabela dotycząca zarówno dochodów 
jak i wydatków dlatego w § 2 dodaje się ust.4 o treści: "Tabelę nr 1 "Dochody z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań 
określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii" zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".  
 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Ewa Pawlikowska, odnośnie przekazania środków na Cartias  pyta  
o który Caritas chodzi? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że chodzi o Caritas przy Parafii Królowej 
Jadwigi.    

� Radny Leszek Pustówka odnośnie MOK pyta czy w związku z nie przyznaniem 
środków przez Ministerstwo Kultury będzie składana jeszcze jedna aplikacja  
w sprawie projektu?  

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że  jakiś czas temu miasto przystąpiło do 
programu, którego liderem jest miasto Mikołów, jest to duży projekt więc zawsze 
jakieś szanse są na pozyskanie środków z tego programu. Będzie również nowa 
perspektywa środków 2014-2020. Być może w ramach tych środków uda się jakieś 
pozyskać. Jeśli nie uda się pozyskać środków zewnętrznych to na chwilę obecną nie 
ma możliwości wykonania tej modernizacji dlatego trzeba zrobić wszystko co 
możliwe, aby te środki pozyskać.   

  
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 12 za przy 6 głosach wstrzymujących się podjęła 
wraz autopoprawkami uchwałę Nr XLII/368/2014 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.18 
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 Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Potrzeba dokonania zmian w tej 
uchwale jest pochodną wcześniej przyjętych zmian w Uchwale Budżetowej na 2014r. Zmiana 
dotyczy przesunięcia środków w kwocie 1 000 000 zł z przedsięwzięcia pn. "Modernizacja 
sali widowiskowej miejskiego Ośrodka Kultury" do przedsięwzięcia pn. "Realizacja ścieżek 
rowerowych" oraz skrócenie realizacji tego przedsięwzięcia do 2015r., a nie jak było 
pierwotnie planowane do 2016r. 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 11 za przy 7 głosach wstrzymujących się podjęła  
uchwałę Nr XLII/369/2014 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.19 
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.  
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Ad.1a) i b) Odpowiedzi na interpelacje Przewodniczącego Rady Pawła Liszki zostaną 
udzielone na piśmie. 
Ad.1c) Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski mówi, że zamontowanie tabliczek 
informujących o kierunku jazdy na basen jest jak najbardziej zasadne, aby ten obiekt 
propagować dlatego w porozumieniu z Dyrektorem MCSiR sprawa ta zostanie rozważona.   
Ad.2a) Odpowiedź na interpelację radnego Tadeusza Trutego zostanie udzielona na piśmie. 
Ad.2b) Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odnośnie placu zabaw przy SP nr 4 
odpowiada, że w związku z nieczytelnością udzielonej odpowiedzi na skutek pojawienia się 
artykułu informuje, że nie przewiduje się placu zabaw przy SP Nr4 głównie dlatego, że nie 
ma tam odpowiedniego i bezpiecznego miejsca. Podkreśla, że szkoła ma zewnętrzny 
kompleks sportowy, na którym małe dzieci mogą się bawić w formie na jaką ten plac 
pozwala. W okresie letnim funkcjonuje tam również trener osiedlowy. Warunki lokalowe i 
terenowe tej szkoły zapewniają możliwość realizacji zajęć w klasach O i I w nowej formule, 
która rozpocznie się od września br.   
Radny Tadeusz Truty prosi, aby jednak mówić jednym głosem, bo ludzie czytają artykuły na 
stronie Miasta i cieszą się ze ten plac będzie, a on w odpowiedzi na interpelacje uzyskał 
informację, że placu nie będzie więc skąd te rozbieżności? 
Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odpowiada, że na stronie pojawił się 
przedruk artykułu z gazety, a nie oficjalne stanowisko Burmistrza.  
Pan Piotr Rayski-Pawlik uzupełnia, że pytanie gazety Krakowskiej dotyczyło przygotowania 
nowotarskich szkół do przyjęcia pierwszoklasistów. Redaktor gazety trochę inaczej 
zinterpretował nie autoryzowaną odpowiedź na to pytanie, bo to nie chodziło o plac zabaw 
taki gdzie ma być odpowiednia ilość sprzętu do zabaw tylko ogólnie plac.   
Radny Tadeusz Truty mówi, ze nikt tam nie oczekuje dużej ilości urządzeń. Jest tam miejsce 
na mniejszy plac zabaw i na pewno nie byłby to jakiś duży koszt. Proponuje, ze nawet 
pokarze miejsce gdzie taki nieduży plac zabaw może być wykonany.   
Ad.3a) Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że ul. Po Wale to jeden  
z głównych szlaków, z którego korzysta Policja więc wystąpią z zapytaniem do nich jakie są 
ich obserwacje na temat niebezpieczeństwa w związku z szybką jazdą po tej ulicy i jazdą pod 
prąd. Jest to jednym z kryteriów do wprowadzenia ograniczników prędkości, o które radny 
wnioskuje bowiem każda zmiana organizacji ruchu musi być z Policją uzgadniana  
i opiniowane przez nich . 
Ad.3b) Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że miejsce gdzie stoi Krzyż 
Katyński to plac Parafii pw. Św. Katarzyny i gospodarzem jest ks. proboszcz Marian Wanat 
dlatego odnosząc się do tego postulatu urząd ponowi prośbę o uregulowanie sytuacji  
z parkowaniem na tym placu. Trzeba byłoby tam ewentualnie zrobić ruchome zapory, bo tam 
jest wjazd do ogrodu przy Św. Katarzynie. Podkreśla, ze niestety ludzie nie mają wyczucia, że 
w tym miejscu nie powinno się parkować ze względu na cześć do tych osób  
i przeprowadzanych tam uroczystości.  
Ad.4a)  Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odpowiada, że nic nie wskazuje na 
to, aby taka klasa w nadchodzącym roku szkolnym została utworzona. Istnieją duże szanse, że 
dzieci niepełnosprawne uzyskają bardzo dobrą, specjalistyczną pomoc w specjalnym ośrodku 
wychowawczym. Dodaje, że klasa ta nie powstanie nie tylko ze względu na kwestie 
finansowe (brak środków w budżecie), ale chodzi również o kwestie organizacyjne, bo żadna 
ze szkół nie przedstawiła takiej propozycji, a inicjatywa należy do Dyrektorów szkół, a nie 
Burmistrza. Brak jest odpowiedniej liczby dzieci o podobnych problemach i w zbliżonym 
wieku. O ostatecznej decyzji Komisja Oświaty zostanie poinformowana w maju.  Burmistrz 
wystąpił w tej sprawie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w dniu 24 marca 
br. otrzymano informację, że szkoła ta jest w stanie sprostać wymogom jakie są konieczne, 
aby wspomóc te dzieci.  
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Radny Leszek Pustówka pyta ile było zgłoszeń dzieci niepełnosprawnych? 
 Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odpowiada, że zgłoszeń było bardzo mało 
ale sporządzono wykaż wszystkich dzieci, które maja jakieś problemy. Jest to grupa ok. 30 
dzieci, ale o bardzo zróżnicowanych problemach.   
Radny Leszek Pustówka mówi, że rodzicom chodziło o to, aby stworzyć taką klasę przy 
szkole, a nie odsyłać ich do specjalnego ośrodka, bo takie rozwiązania praktykuje się  
w innych miastach tylko w Nowym Targu nie da się tego zrobić.   
Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka  podkreśla, że w innych miastach nie ma 
takiej szkoły specjalnej jaka jest w Nowym Targu  z wyspecjalizowaną kadrą nauczycielską. 
jest to placówka na wysokim poziomie tylko jakoś rodzice nie chcą z niej korzystać. 
Radny Leszek Pustówka proponuje, że zwoła Komisje Oświaty i Kultury na która zaprosi 
Dyrektorów, aby można było ten temat przedyskutować. 
Ad.4b) Dyrektor MZWiK pan Wojciech Kniotek odpowiada, że zakład garbarski na  
ul. Ludźmierskiej ma dostęp do kanalizacji  od początku lutego. Ścieki dowożone są na 
oczyszczalnie i do tej pory nie było żadnych zgłoszeń jest to pierwszy sygnał ze strony 
radnego o tym, że znów czuć nieprzyjemny zapach dlatego zostanie to sprawdzone.   
Ad.5a) Z-ca Burmistrza Pan Jan Kolasa informuje, że ścieżki rowerowe, które były 
przygotowywane w poprzednich latach do realizacji, były realizowane niewielkimi odcinkami 
ze względu na ograniczone środki w budżecie. W bieżącym roku złożono wniosek do 
WFOŚiGW i jest to wniosek na realizację ścieżek rowerowych na lata 2014-2015. Jeszcze nie 
ma odpowiedzi dopiero po niej można będzie rozpocząć procedurę przetargową i realizacje 
tych ścieżek. W międzyczasie składany był również wniosek do Euroregionu lecz wtedy 
otrzymano odmowę na dzień dzisiejszy istnieje szansa, że będzie również dofinansowanie  
z Euroregionu częściowo na szlak biegnący wokół Tatr na realizację wspólnie z Gminami 
Szaflary i Czarny Dunajec. To byłoby zrealizowane  w tym roku. Jeśli pozyskane zostaną 
środki z WFOŚiGW to w pierwszej kolejności realizowane będą te odcinki, których 
pozwolenie na budowę kończy się w br. , a kolejne w roku następnym. Po realizacji tego 
zadania ścieżka będzie miała 14 km, będzie to mała pętla wokół Nowego Targu z 
rozszerzeniem na gminę Nowy Targ, Szaflary, Czarny Dunajec zwiększy się o ok. 30 km 
więc była by to już dosyć duża trasa w ciągu do przejechania.  
Ad.5b) Dyrektor MCSiR Pan Bartosz Ścisłowicz odpowiada, że obecnie na krytej pływalni 
zatrudnionych jest 11 osób na stanowiskach pomocy i obsługi. Trzy osoby z tej grupy są 
spoza Nowego Targu (Szaflary, Biały Dunajec, Zakopane).  5 osób zatrudnionych jest na 
stanowisku sprzedawcy biletów, 6 osób zatrudnionych jest na stanowisku konserwatora  
obiektu - technik basenowy. Do tego należy doliczyć 3 osoby czyli Dyrektor, Główny 
księgowy i samodzielny referent. Łącznie jest to 14 osób. Ponad to ok. 6 osób ze służb 
ratowniczych z firmy zewnętrznej realizującej to zadanie również pochodzi z Nowego Targu 
oraz 7 osób z firmy, która realizuje zadanie utrzymanie czystości.    
Ad.5c) Odpowiedź na interpelacje radnej Ewy Pawlikowskiej zostanie udzielona na pismie 
Ad.5d) Zastępca Burmistrza Pan Jan Kolasa odpowiada, że płot zostanie sprawdzony i jeśli 
jest potrzeba zostanie on zabezpieczony.  
Ad.5e) Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski  odpowiada, że zostanie wydana 
dyspozycja Straży Miejskiej, aby sprawdzali parkowanie samochodów przy ul. Bulwarowej, 
żeby uniknąć parkowania na ścieżce rowerowej.  Dodaje, że jest tam oznakowanie poziome, 
które jest czytelne, a w maju będzie odnawiane więc będzie jeszcze bardziej widoczne. 
Ad.6 Odpowiedź na interpelację radnego Janusza Tarnowskiego zostanie udzielona na 
piśmie.  
Ad.7a) Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski stwierdza, że nie da się skutecznie 
odpowiedzieć jeśli chodzi o termin wykonania chodnika na Zakopiance przez GDDKiA, bo 
miasto go nie zna.  
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Radny Grzegorz Luberda prosi, aby ponownie skierować do GDDKiA pismo w tej sprawie. 
Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że w związku z zapytaniem 
radnego takie pismo zostanie skierowane do GDDKiA.    
Ad.7b) Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że 
najprawdopodobniej na najbliższej Sesji projekt planu zagospodarowania przestrzennego 24 
zostanie przedłożony Radzie.  
Ad.8a) i b) Odpowiedzi na interpelacje radnego Grzegorza Watychy zostaną udzielone na 
piśmie. 
Ad.9a) i b) Odpowiedzi na interpelacje radnej Danuty Wojdyła zostaną udzielone na piśmie.  
Ad.10 Z-ca Burmistrza Pan Jan Kolasa odpowiada, że jest już komplet dokumentów 
dotyczących budowy cmentarza i drogi. Do końca miesiąca lub w maju można będzie 
wszcząć postępowanie przetargowe. Dodaje, że z firmą Tankpol należy współpracować  
w zakresie odwodnienia, które jest bardzo potrzebne do odwodnienia cmentarza, pozwolenia 
były wydane na firmę Tankpol w ciągu miesiąca powinno się tą procedurę załatwić wówczas 
będzie już komplet dokumentów do realizacji. 
Ad.11 Z-ca Burmistrza Pan Jan Kolasa odpowiada, że z godnie z przepisami przez drogę 
można przechodzić w obrębie skrzyżowania. Potwierdza, że nie ma namalowanych pasów na 
odcinku od ul. Podtatrzańskiej do Al. Tysiąclecia. Trzeba byłoby się zastanowić w którym 
miejscu byłyby najlepsze te pasy dlatego, że wzdłuż ul. Sikorskiego od. Al. Tysiąclecia jest 
chodnik dla pieszych później tego chodnika nie ma w związku z czym przejście byłoby na 
drugą stronę, ale co dalej skoro nie ma chodnika, na ścieżkę rowerową nie można kierować 
ruchu pieszego.  
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Swałtek mówi, że przychodzą do niego rodzice z dziećmi 
i mówią, że nie ma tam przejścia, a koło szkoły jest duży trakt pieszy i przydałoby się to 
przejście.     
Z-ca Burmistrza Pan Jan Kolasa odpowiada, że rozważona zostanie taka możliwość.  
 
Ad.20 
W ramach wolnych wniosków głos zabrali: 
Zapisani do głosu, zgodnie z listą zapisanych stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu. 
� kpt. Jerzy Widejko zabrał głos odnośnie informacji o Krzyżu Katyńskim, zaznaczając, że 

staraniami Komitetu Obywatelskiego Solidarność i Pani Zofii Żarneckiej postawiono ten 
krzyż przy Kościele Św. Katarzyny więc mylna jest informacja  
w artykule jaki ukazał się w gazecie Podhalańskiej. Przytacza wypowiedź  
ks. Mieczysława Łukaszczyka z której wynika że inicjatorkom postawienia tego krzyża 
była Pani Zofia Żarnecka, a pomocy w jego ustawieniu udzielili członkowie Komitetu 
Obywatelskiego Solidarność pod przewodnictwem Pana Widejki. Odnośnie spotkań ku 
czci śmierci "Ognia" dodaje, że zawsze ma zaproszenie na te uroczystości, ale żadnych 
incydentów tam nie ma tak jak to bywało dawniej. Następnie poruszył sprawę AK. Był na 
takim zarządzie i okazało się że jest takie koło, które nie przesyła protokołów z zebrań 
wyborczych w  związku z tym nie wiadomo kto jest prezesem, brak wykazu opłaconych 
składek członkowskich, brak odpowiedzi na pisma z okręgu, nie rozlicza się  z darowizny 
z Urzędu Miasta 5 000 zł. przekazanej na wydanie zeszytów historycznych.  

� Pan Mieczysław Gottfrid składa propozycję utworzenia klasy koedukacyjnej różnych 
dyscyplin sportowych. Następnie odnośnie igrzysk Olimpijskich 2022 mówi, że czytał iż 
Nowy Targ jest jednym z 11 podmiotów włączających się w organizację tych igrzysk. 
Jeśli jest to prawda to proponuje, aby Burmistrz będąc na kolejnych posiedzeniach  
w Krakowie zwrócił uwagę o możliwości organizacji hokeja na lodzie w Nowym Targu.  
Uważa, że absurdem jest, aby stadion piłkarski obecnej Wisły został zadaszony i tam było 
lodowisko. 
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� Pan Józef Żarnecki najpierw odnośnie wypowiedzi Pana Jerzego Widejko mówi, że jest to 
bzdura, bo jego ciocia przekazała 600 tyś. zł na ten pomnik, ale nic nie było robione, bo  
w ciągu 3 miesięcy wszyscy odchodzili z tego komitetu głównie ze względu na 
postępowanie Pana Widejki i dopiero Nowy Komitet przejął te pieniądze  
i się tym zajął. Następnie odnośnie otrzymanej odpowiedzi na pytania zadane na 
poprzedniej Sesji mówi, że pytał o to kto jest odpowiedzialny za wywieszenie Lenina na 
Urzędzie Miasta i za to, że w Ratuszu są kartki z jego wizerunkiem. Stwierdza, że 
odpowiedź, którą otrzymał nie była na temat. Nic się nie mówi o Konstytucji, która 
zakazuje wieszanie totalitaryzmów. Odnośnie zagospodarowania przestrzennego 25 
mówi, że prosił o wyjaśnienie, że plany były na zagospodarowanie terenu dla dwóch 
domów, a potem okazało się, że elektrownia otrzymała zlecenie na budowę oświetlenia 
dla całego osiedla, które jeszcze nie jest zatwierdzone. Przy budowie os. Willowe, Zielona 
zabrano mu 15 arów po 20 latach obliczono, że brakuje mu 64m jego terenu i co się z tym 
stało, pewnie zrobiono korektę. Na koniec zwracając się do radnego Jana Łapsy w sprawie 
składania wieńcy w dniu Niepodległości mówi, że nie powinno to być z pieniędzy 
podatników.  

� Pani Jadwiga Nieckarz pyta czy Przewodniczący przewiduje zmianę godzin obrad Rady 
Miasta? 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że nie przewiduje takiej zmiany gdyż nie 
ma sygnałów, aby taka zmiana była konieczna, ponadto o godzinie 16tej i tak nie ma 
nagłego napływu mieszkańców na Sesję. Mieszkańcy mogą przychodzić, ale nie 
przychodzą.  

� Pani Jadwiga Nieckarz pyta czy interpelacje radnych i odpowiedzi na nie mogą być 
zamieszczane na stronie Miasta? 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że na stronie Miasta w zakładce Władze 
lokalne  Rada Miasta posiada swoją zakładkę gdzie właśnie interpelacje, a później 
odpowiedzi na nie są zamieszczane i można się z nimi zapoznać.   

� Pani Jadwiga Nieckarz pyta kto odpowiada za tę stronę Rady Miasta? 
� Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że Rada Miasta nie ma swojej strony tylko 

zakładkę na stronie Miasta.  
� Pani Jadwiga Nieckarz pyta kiedy jest spotkanie Burmistrza z mieszkańcami miasta? 
� Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że Burmistrz przyjmuje 

mieszkańców w każdy poniedziałek, jest to reguła obowiązująca już od 1990r. nie 
zależnie od tego kto był Burmistrzem, przyjmuje również w inne dni po wcześniejszym 
umówieniu się, jest również dostępny dla mieszkańców podczas różnych uroczystości. 
Odnośnie budżetu obywatelskiego informuje, że będą spotkania z mieszkańcami  
w najbliższych miesiącach przy udziale radnych w poszczególnych okręgach.  

� Pani Jadwiga Nieckarz mówi, że dwa lata temu mówiono o spotkaniach w sprawie 
Strategii Miasta i jakoś ich nie było. 

� Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że spotkania takie2 się 
odbywały.  

� Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji strategii rozwoju miasta Nowy Targ Pan Marcin 
Ozorowski informuje, że wszystkie spotkania w sprawie Strategii przebiegały 
proceduralnie. Przypomina, ze powiedział wówczas, że dobrą zasadą i praktyką jest, że 
radni w ramach swoich obowiązków i służby takie spotkania inicjują i organizują.  

� Pani Jadwiga Nieckarz mówi, że na spotkaniu zorganizowanym z ramienia klubu Gazety 
Polskiej padła obietnica o spotkaniach z mieszkańcami.  

�  Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji strategii rozwoju miasta Nowy Targ Pan Marcin 
Ozorowski odpowiada, ze właśnie dlatego teraz wychodzi się z propozycją budżetu 
obywatelskiego, bo jest to najskuteczniejsze narzędzie do zarządzania miasta we 
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współpracy z mieszkańcami. Dodaje, że Strategia jest realizowana, ale bezpośredni wpływ 
na pewne decyzje może zapewnić tylko budżet obywatelski. W ciągu najbliższych  
3 miesięcy będzie ogłoszony harmonogram spotkań w 4 okręgach, na które miasto będzie 
podzielone. Wcześniej będzie przeprowadzona kampania informacyjna w tym temacie. Na 
koniec sami mieszkańcy będą wybierać, które zadania z listy będą realizowane.  

� Pani Jadwiga Nieckarz odnośnie odpowiedzi na zapytanie o uhonorowanie  
w odpowiedni sposób ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego mówi, że  odpowiedź ta 
jej nie satysfakcjonuje, bo pytała dlaczego na innych rondach są np. obeliski, a tu nie ma. 

� Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że z uchwały nie wynika, że 
koniecznie ma na rondzie być obelisk czy pomnik, jest to sprawa dodatkowa. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby była to inicjatywa obywatelska.  Dodaje, że na poprzedniej Sesji 
pytała Pani o to kto wykonuje uchwały i otrzymała odpowiedź, że Burmistrz ją wykonał  
i rondo zostało oznakowane, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby go ubogacić. Podkreśla, 
że w takich sprawach inicjatywa obywatelska jest jak najbardziej wskazana.  
 

W dalszych wolnych wnioskach głos zabrali: 
� Radny Tadeusz Morawa pyta kiedy zostanie powołana Kapituła Honorowa? 
� Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że po poprzedniej Sesji chciał zrobić 

spotkanie Przewodniczących Klubów, ale nie było wszystkich więc dzisiaj skoro są po 
Sesji zaprasza na takie spotkanie.  

� Radny Tadeusz Truty składa podziękowanie dla OPS-u w Nowym Targu  za prowadzoną 
działalność.  

� Radny Grzegorz Watycha nawiązując do uchwały przyjętej na poprzedniej Sesji  
o przekazaniu środków dla szpitala na zakup sprzętu informuje, że przyniósł w ramach 
podziękowań dla radnych książkę wydana na 100-lecie szpitala. Następnie zwraca się  
z prośbą do Przewodniczącego Rady, aby radni otrzymywali informację  
o rozstrzygnięciach nadzorczych dotyczący podjętych przez nich uchwał. 

 
Na koniec Przewodniczący Rady Paweł Liszka poinformował o: 
� wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa od Pana Macieja Sochackiego w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 26. Przewodniczący wystąpił  
o opinię prawną i przedstawienie wyjaśnienia w tej sprawie.  

� piśmie z RIO o wszczęciu postępowania o stwierdzenie nieważności dwóch uchwał: jedna 
dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli, a druga dotyczy 
przyznawania dotacji do żłobków. Przewodniczący dodaje, że w dniu 3 kwietnia br. 
przesłano wyjaśnienia do RIO odnośnie pierwszej uchwały natomiast na najbliższą sesję 
będzie się starał przygotować zmiany uchwały dotyczącej dotacji do żłobków 
uwzględniając uwagi RIO.  

� swoim przejściu z Klubu radnych PWS do Klubu radych PiS 
� terminie złożenia oświadczeń majątkowych, który upływa 30 kwietnia br.  
 
 
Ad.21 
O godzinie 18:10 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka zamknął XLII Sesję Rady Miasta 
Nowy Targ.  
 

                Przewodniczący Rady Miasta 
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