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P r o t o k ó ł Nr 43/2014 
z XLIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 12 maja 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 XLIII Sesji 
Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1400. Na podstawie listy obecności stwierdził, że  
w Sesji Rady Miasta uczestniczy 19 Radnych, w związku z czym obrady są prawomocne.  

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady powitał Wysoką Radę, Burmistrza Miasta 
Pana Marka Fryźlewicza i jego Z-ców Pana Eugeniusza Zajączkowskiego i Pana Jana Kolasę, 
Sekretarz Miasta Panią Stanisławę Szołtysek, Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta, 
Dyrektorów i Kierowników Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Powitał przedstawiciela 
Policji Powiatowej Pana Komendanta Roberta Bartosza oraz dzieci wraz  
z opiekunami, które przybyły po odbiór nagród. Następnie powitał Panie projektantki, które 
przyjechały, aby zreferować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, powitał także 
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 doszedł jeden radny). 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy samorządu Miasta Nowy 

Targ z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.  
6. Interpelacje i zapytania. 

 Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Oddalenia wezwania  do usunięcia naruszenia prawa. 
8. Zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13" 

przyjętego Uchwałą nr 86/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 października 
2005r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 736, poz. 5372 z dnia 28 grudnia 2005r.) 

9. Uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 
24 (DZIAŁ)". 

10. Przyjęcia darowizny. 
11. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. 
12. 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. 
13. Nadania nazwy pływalni miejskiej przy Pl. Evry 4 w Nowym Targu.  
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
15. Wolne wnioski. 
16. Zakończenie obrad.  

 
Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 
Przewodniczący Rady Paweł Liszka, w związku z pismem Burmistrza Miasta z dnia 6 maja 
2014r., zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały  
w sprawie: porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem Państwa - 
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Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Zaproponował wprowadzenie tego 
projektu uchwały w punkcie 7 porządku obrad. 
Radny Józef Trzciński zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie nadania nazwy pływalni miejskiej przy Pl. Evry 4 w Nowym Targu.  
Radny Grzegorz Watycha prosi o uzasadnienie powyższego wniosku gdyż uważa,  
że w związku z tym, że projekt wpłynął w terminie  powinien być poddany pod dyskusję.  
Radny Józef Trzciński informuje, że uzasadnieniem do tego wniosku jest negatywna opinia 
Burmistrza Miasta do przedmiotowego projektu uchwały, którą radni otrzymali.  
 
Rada w wyniku głosowania 15 za przy 1 głosie wstrzymującym się (3 osoby nie brały 
udziału w głosowaniu) wprowadziła w pkt. 7 porządku obrad projekt uchwały  
w sprawie: porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem Państwa - 
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. 
Rada w wyniku głosowania 11 za przy 7 głosach przeciw (1 osoba nie brała udziału  
w głosowaniu) zdjęła z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy 
pływalni miejskiej przy Pl. Evry 4 w Nowym Targu. 
 
W związku z powyższymi zmianami kolejne punkty ulegają odpowiednio przeszeregowaniu.  
 
Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy samorządu Miasta Nowy 

Targ z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku.  
6. Interpelacje i zapytania. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ a Skarbem Państwa - Generalnym 

Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.  
8. Oddalenia wezwania  do usunięcia naruszenia prawa. 
9. Zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13" 

przyjętego Uchwałą nr 86/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 października 
2005r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 736, poz. 5372 z dnia 28 grudnia 2005r.) 

10. Uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 
24 (DZIAŁ)". 

11. Przyjęcia darowizny. 
12. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. 
13. 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. 
 

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
15. Wolne wnioski. 
16. Zakończenie obrad.  

 
Ad.3 
Rada w wyniku głosowania 13 za przy 6 głosach wstrzymujących się przyj ęła protokół 
z XLII Sesji Rady Miasta.  
 
Doszedł Radny Janusz Tarnowski. 
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Ad.4 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 5 kwietnia 2014 r. do 12 maja 2014r. 
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz. 
 
Po sprawozdaniu wręczono dyplomy i nagrody dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu 
Ortograficznego klas II i III, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich nowotarskich 
szkół podstawowych.  
Następnie złożono podziękowania za długoletnią, dobrą współpracę i wręczono Medal 
Pamiątkowy 660-lecia Miasta Nowy Targ dla Pani Zofii Giełczyńskiej, długoletniej dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu, która zdecydowała o odejściu na emeryturę 
oraz dla Pana Kazmierza Kania, długoletniego Z-cy Komendanta Powiatowego Policji  
w Nowym Targu.  
Pani Dyrektor Zofia Giełczyńska podziękowała za długoletnią współpracę wszystkim tym, 
którzy interesowali się tą działalnością i ją wspierali. Pan Kazimierz Kania również 
podziękował za przyznane wyróżnienie i dobrą współpracę.  
Następnie Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz wręczył Pani Milenie Pilarskiej akt powołania na 
Dyrektora MBP w Nowym Targu.  
 
Ad.5 
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy samorządu Miasta Nowy Targ  
z organizacjami pozarządowymi w 2013r. przedstawił Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin 
Jagła. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad.6 
Interpelacje i zapytania: 
1. Radny Gabriel Samolej: 

a) składa pisemną interpelację dotyczącą wypowiedzi Burmistrza Miasta podczas 
oficjalnego otwarcia pływalni miejskiej. Zapytuje o sprzeciwy Burmistrza przeciwko 
budowie tej pływalni wygłaszane na posiedzeniach komisji sportu i posiedzeniach 
Rady Miasta.  Przypomina tekst ukazujący całą sytuację związaną ze staraniami  
o wprowadzenie do WPI zadania jakim była budowa krytej pływalni oraz napotkane 
przez radnych przeciwności. Pyta również do kiedy będzie na basenie emitowany spot 
wyborczy Pana Burmistrza z otwarcia basenu zamiast przydatnych informacji dla 
korzystających z basenu?  

b) składa pisemną interpelację w sprawie instalacji monitoringu na os. Topolowym. Prosi 
o zabezpieczenie w budżecie miasta środków na ten cel, wystąpienie do Komendanta 
Powiatowego Policji z wnioskiem o zwiększenie zakresu prewencji na os. Topolowym 
oraz o objęcie priorytetem instalacji monitoringu na tym osiedlu.  

2. Radna Ewa Pawlikowska: 
a) pyta dlaczego nie wyrażono zgody na wydzierżawienie basenu dla szkółki pływackiej 

Swim Aktive? 
b) pyta dlaczego nie wystąpiono do Wojewody Małopolskiego o podjęcie rozmów  

z wierzycielami w sprawie byłego basenu? 
c) pyta na jakim etapie jest przyłączenie MHL do MCSiR? 
d) pyta czy woda dostarczana do odbiorców z terenu miasta jest mieszana z wodą ze 

stacji uzdatniania wody w Szaflarach? 
e) pyta czy na os. Bór domy jednorodzinne będą zaopatrzone w system gazowy? Jaki jest 

przewidywany termin realizacji tej inwestycji, bo mieszkańcy w latach 80-tych 
uiszczali opłatę, której im nie zwrócono, a gazu nadal nie mają? 
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3. Radny Tadeusz Morawa: pyta co wpłynęło na zmianę stanowiska Burmistrza odnoście 
NKW-dzisty Zołotara, że teraz zgadza się z pomysłem radnego, aby mu odebrano tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu. Dodaje, że Burmistrz mówił, że opinia osoby 
Zołotara nie jest dla niego jednoznaczna, bo czyta wieczorami książkę Włodzimierza 
Budarkiewicz, a przecież Pan Budarkiewicz był krytyczny wobec osoby Zołotara. Pyta czy 
wpływ na zmianę stanowiska czasem nie mają zbliżające się wybory, stanowiska Związków 
Kombatanckich, program Jana Pospieszalskiego czy ostanie wstąpienie Prezesa PiS Pana 
Jarosława Kaczyńskiego? Teraz już nie trzeba stanowiska Kapituły Honorowej, przez kilka 
dobrych lat się nie dało, a teraz się da. Pyta czy Pan Burmistrz nie zmienia poglądów  
i stanowisk w zależności od sytuacji korzystnej dla siebie? Czy to jest dobre dla Miasta, dla 
Polski?  
4. Radny Grzegorz Luberda:  

a) składa pisemną interpelację w sprawie wykonania dokumentacji i budowy drogi 
łączącej os. Niwa z ul. Grel, 

b) składa pisemną interpelację w sprawie wykonania traktu pieszego przy  
ul. Krakowskiej, 

c) składa pisemną interpelację w sprawie regulacji cieku wodnego na os. Niwa.  
5. Radny Grzegorz Watycha:  

a) składa pisemna interpelację w sprawie wykonania remontu ul. Ogrodowej na odcinku 
od ul. Orkana do ul. Św. Doroty.  

b) pyta jakie działania zostały podjęte przez Urząd Miasta w celu zrealizowania  
w bieżącym roku inwestycji polegającej na opracowaniu: dokumentacji 
inwentaryzacyjnej wielobranżowej wraz z ekspertyzą konstrukcyjną obiektu Miejskiej 
Hali Lodowej. Na ten cel w budżecie miasta została zabezpieczona kwota 140 000 zł. 
Dokumentacja ta jest niezbędna do przystąpienia do opracowania kompleksowej 
modernizacji obiektu. 

6. Radny Michał Glonek: składa pisemną interpelację w sprawie kontynuacji budowy 
ścieżek rowerowych w Nowym Targu.  
7. Radny Tadeusz Morawa: mówi, że prosił ostatnio o zamontowanie progu zwalniającego 
na ul. Po Wale, bo kierowcy jeżdżą tam pod prąd. Dlatego pyta czy Pan Burmistrz weźmie 
odpowiedzialność w przypadku gdy dojdzie tam do tragedii? 
8. Radny Józef Trzciński: składa pisemną interpelację w sprawie wyglądu estetycznego  
i stanu technicznego schodów w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1.  
9. Radna Danuta Wojdyła: składa pisemną interpelację w sprawie przedłużenia chodnika 
biegnącego wzdłuż ul. Ludźmierskiej od NZPS do  Ludźmierza.   
10. Radny Tadeusz Truty: pyta czy został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie kanalizacji 
na ul. Klikuszówka, Buflak? Jeśli tak to kiedy będzie realizowana ta inwestycja? 
11. Radny Włodzimierz Zapiórkowski: pyta kiedy będzie zakończona Rewitalizacja Parku 
Miejskiego? Szczególnie chodzi o cokół z którego zdjęto popiersie Adama Mickiewicza, a na 
którym miał powstać Pomnik Olimpijczyka. Pyta czy powstało już subkonto do wpłat na ten 
cel. Czy jest jakaś koncepcja tego pomnika, bo wiele ludzi twierdzi, że jest to dobry pomysł 
bo będzie to monument otwarty zarówno dla tych sportowców, którzy już nie żyją, tych 
którzy są teraz i tych którzy dopiero się narodzą.  
12. Radny Jan Łapsa: składa pisemną interpelację w sprawie podjęcia działań przez 
dyrektorów szkół, aby w przyszłości przeprowadzić konkursy szkolne dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej.  
13. Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski: składa pisemna interpelację w sprawie 
zakończonego niedawno wieloletniego procesu sądowego przeciwko Gminie Miasto Nowy 
Targ z powództwa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie budowy miejskiej pływalni. 
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14. Przewodniczący Rady Paweł Liszka: nawiązując do interpelacji z poprzedniej sesji, 
odnośnie wykonania drogi łączącej ul. Krzywą z ul. Kilińskiego, prosi o ujęcie tego zdania  
w planach inwestycyjnych miasta, a następnie zlecenie dokumentacji dotyczącej tej drogi.  
 
Ad.7 
Projekt uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem 
Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił Z-ca Naczelnika 
Wydziału RiI Pan Marek Zych. Uchwała ta upoważnia Burmistrza Miasta Nowy Targ do 
podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem Państwa – 
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad określającego zasady przygotowania, 
realizacji i finansowania przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 49 w ramach inwestycji 
pn. Budowa drogi od Al. 1000-lecia do ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu. 
  
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 20 za podjęła uchwałę Nr XLIII/370/2014 w sprawie porozumienia 
pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem 
Dróg Krajowych i Autostrad.  
 
Ad.8 
Projekt uchwały w sprawie oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przedstawił 
Przewodniczący Rady  Paweł Liszka. Poinformował, że uzasadnienie stanowiące załącznik do 
tej uchwały jest w zasadzie opinią przedłożoną przez radcę prawnego. Projekt tej uchwały 
został również szczegółowo omówiony na Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej  
i Inwestycji gdzie Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha udzielił 
obszernych wyjaśnień w tym temacie. Mając na uwadze dokonaną analizę stwierdzić należy, 
że trudno w zaistniałym stanie faktycznym podzielić poglądy wzywającego dotyczące 
rzekomego naruszenia przepisów prawa przez organ administracji publicznej,  
a w szczególności ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w związku z uchwalonym planem miejscowym.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 18 za przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła  
uchwałę Nr XLIII/371/2014 w sprawie oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa.  
 
Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
NOWY TARG 13" przyjętego Uchwałą nr 86/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 
października 2005r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 736, poz. 5372 z dnia 28 grudnia 
2005r.) przedstawiła Pani projektant Katarzyna Salabura. Zgodnie z uchwałą do przystąpienia 
zmiany tego planu przedmiotem zmiany było usunięcie z zapisów planu obowiązku objęcia 
części obszaru objętego tym planem procedurą scalania. W związku z tym zmiana 
obejmowała tylko i wyłącznie tą część planu i polegała na wykreśleniu zapisów, które 
obligowały do przeprowadzenia tej procedury dla określonego w planie terenu. Wszystkie 
inne zapisy planu pozostają bez zmian. Projekt planu uwzględniający powyższą zmianę 
uzyskał pozytywne uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany planu uzyskał wszystkie 
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przewidziane przepisami prawa opinie i uzgodnienia. Był również wyłożony do wglądu 
publicznego, w wyniku którego wpłynęły dwie uwagi, ale obie te uwagi dotyczyły spraw, 
które wykraczały poza zakres zmian określony w uchwale intencyjnej.    
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 19 za podjęła uchwałę Nr XLIII/372/2014 w sprawie zmiany 
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13" przyj ętego 
Uchwałą nr 86/XXXIII/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 października 2005r.  
(Dz. U. W. M. Nr 736, poz. 5372 z dnia 28 grudnia 2005r.) 
 
Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
NOWY TARG 24 (DZIAŁ) przedstawiła Pani projektant Katarzyna Salabura. Przed 
przystąpieniem do omawiania tego projektu Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech 
Watycha zgłosił autopoprawkę polegającą na poprawie błędu pisarskiego tj. w § 8 ust. 1 pkt 
1a), w § 8 ust. 2 pkt. 1a), w § 8 ust. 3 pkt. 1a) i 1b) oraz w § 8 ust. 5 pkt. 1a) i 1b), a także  
w pkt. 2a) na końcu zdania gdzie pisze "... zgodnie z 4 ust. 22" należy przed "4 " wpisać "§". 
Całość zapisu otrzymuje brzmienie "... zgodnie z § 4 ust. 22". Następnie Pani projektant 
przypomniała, że procedura uchwalenia tego planu toczyła się od roku 2009r. Projekt tego 
planu przed oficjalnym przekazaniem go do uzgodnień i opinii podlegał konsultacjom 
społecznym. Koncepcja planu przedstawiona w trakcie konsultacji była podstawą do 
sporządzenia projektu planu, który został przekazany do opiniowania i uzgodnień. Projekt 
planu został opracowany zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym dokumentem oraz wnioskami 
mieszkańców i właścicieli terenu większość terenów przeznaczona została pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. W zależności od położenia tych terenów ta zabudowa 
jednorodzinna została zróżnicowana pod względem intensywności zabudowy  
i dopuszczonych możliwych funkcji. Cześć terenów położonych bliżej centrum 
charakteryzuje się większą intensywnością zabudowy, mniejszymi działkami. Można tam 
realizować usługi w szerszym zakresie niż w terenach położonych w części północnej.  
Tereny usług koncentrują się w rejonie  Szpitala i PPWSZ. W tym planie został 
skonsumowany plan NOWY TARG 19 łącznie z drogą, która będzie stanowić w przyszłości 
połączenie drogowe drogi krajowej nr 47 z drogą nr 49. Większość tej drogi to przebieg 
ustalony w planie NOWY TARG 19  tylko jej zachodni fragment  jest nowym fragmentem 
ustalonym w omawianym planie. Projekt planu był 5-krotnie wykładany do publicznego 
wglądu. Przed wyłożeniem uzyskał wszystkie przewidziane przepisami prawa opinie  
i uzgodnienia. Przeszedł również procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
W trakcie wyłożeń do publicznego wglądu wpływały uwagi, które były rozpatrywane 
sukcesywnie i te zmiany, które wymagały ponowienia procedury były kolejno wykładane do 
wglądu publicznego. W kilku przypadkach wymagały ponowienia procedury uzyskania opinii 
i uzgodnień.  
 
W ramach pytań głos zabrał radny Tadeusz Truty, który mówi że w § 5 jest mowa  
o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców. W pkt. 3 tego paragrafu jest mowa, że obowiązuje 
ochrona zgodnie z przepisami odrębnymi istniejących ujęć i sieci wodociągowych służących 
do zaopatrzenia w wodę. W związku z powyższym pyta czy ten zapis jest wystarczający, aby 
był respektowany przez niektórych właścicieli nieruchomości.  Dodaje, że  spółka 
wodociągowa Niwa-Buflak-Nowe, istnieje już 40 lat i ma 500-set odbiorców. Na przestrzeni 
dwóch lat doszło do zdarzenia polegającego na naruszeniu infrastruktury w Gorcach. Na 
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wniosek zarządu, zostało zgłoszone to naruszenie, do prokuratury i organów ścigania niestety 
rozstrzygnięcie w procesie karnym zostało oddalone. Spółka nie pozostawiła tego tematu  
i obecnie występuje ze strony cywilno-prawnej.  Dlatego warto zastanowić się czy nie 
zmienić jeszcze tego zapisu.  Dodaje, że w sierpniu 2013r. na wniosek zarządu spółki zwracał 
się z wnioskiem, aby  dopuścić miasto instytucjonalnego wsparcia tej sprawy niestety 
prokuratura nie wyraziła na to zgody, chociaż odbiorcą spółki jest Szkoła Podstawowa nr 4 na 
os. Niwa. Informuje, że była również prośba, aby została przeprowadzona wizja lokalna 
niestety żaden członek zarządu nie został powiadomiony, a on osobiście, łącznie z dwoma 
członkami zarządu, był w miejscu gdzie jest wybudowane tzw. oczko wodne o wymiarach 
50m długości, 25 m szerokości i 4 m głębokości, wraz z infrastrukturą. Obawy są takie, że 
kiedy plan zostanie uchwalony, to będzie większy ruch do tej nieruchomości i sytuacje mogą 
się powtarzać.   
Pani projektant Katarzyna Salabura odpowiada, że zapisy zamieszczone w planie są 
wystarczające dla ochrony ujęć i sieci infrastruktury wodociągowej. Egzekucja 
obowiązujących przepisów wykracza poza ustalenia planu, bo plan określa tylko zasady,  
a egzekucja pozostaje w zakresie organów, które wydają pozwolenia na budowę. 
Powoływanie przepisów w planie nie ma uzasadnienia, bo te przepisy się zmieniają i po 
każdej ich zmianie trzeba byłoby zmieniać plan w tym zakresie.       
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 18 za przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła  
wraz z autopoprawką uchwałę Nr XLIII/373/2014 w sprawie uchwalenia "Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (DZIAŁ).  
 
Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan 
Janusz Jakobiszyn. Uchwała dotyczy nieodpłatnego przejęcia od Spółki z o.o. Dekada Nowy 
Targ nieruchomości położonej w Nowym Targu o pow. 0,0953 ha wraz ze zrealizowaną na 
niej i oddaną do użytkowania inwestycją drogową.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 20 za podjęła uchwałę Nr XLIII/374/2014 w sprawie przyjęcia 
darowizny.  
 
Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy przedstawił 
Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Uchwała dotyczy przedłużenia na okres 
nie dłuższy niż 3 lata umów najmu opisanych  w załączniku nr 1 do uchwały oraz umów 
dzierżawy opisanych w załączniku nr 2 do uchwały, z dotychczasowymi najemcami  
i dzierżawcami, którzy są zainteresowani przedłużeniem umów.  
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Grzegorz Watycha pyta czy niezasadnym byłoby nie przedłużanie umowy 
dzierżawy dla sklepu warzywnego przy ul. Sobieskiego od zaplecza i zaproponowanie 
dzierżawcy, aby przeniósł się na nieco mniejszą powierzchnię, ale bliżej ulicy na teren 
dawnego sklepu rybnego, a w tamtym miejscu, aby utworzyć toalety miejskie. Na 
zapleczu sklepu rybnego miały być te toalety, ale na razie ich nie ma dlatego może ta 
zamiana byłaby korzystna. 
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� Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że były organizowane 
przetargi na które nie złożono żadnej oferty. Urząd posiada dokumentację, która 
została zaakceptowana przez Sanepid. W najbliższym czasie rozstrzygnięty zostanie 
temat  czy   będzie organizowany następny przetarg, czy trzeba będzie podjąć budowę 
szaletów ze środków miejskich. Nie ma technicznych przeciwwskazań do budowy 
szaletów w tym lokalu, który do tej pory był na to przeznaczony.  

� Radny Jacenty Rajski mówi, że najprawdopodobniej problemem jest to, że nie ma tam 
miejsca dla niepełnosprawnych.    

� Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że jest przewidziane 
takie miejsce. Można się zapoznać z koncepcją, którą posiada.  

� Radny Janusz Tarnowski zaznacza, że niezbyt dobrym rozwiązaniem jest, aby wejście 
do szaletów było z centralnej ulicy, lepiej je usytuować z boku, a z tej strony 
zastanowić się nad przeznaczeniem lokalu do celów handlowych. 

� Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że wejście do szaletu 
planowane jest z boku, nie od ulicy. Pierwsza koncepcja zakładała wejście do szaletu 
od ulicy, ale nie ma możliwości wjechania tam przez osoby niepełnosprawne  dlatego 
zostało to przeprojektowane i wejście jest z boku. Obecnie dokumentacja jest  
w całości zrobiona i pozytywnie zaopiniowana przez Sanepid, pozostaje kwestia, kto 
będzie to robił. 

� Radny Włodzimierz Zapiórkowski mówi, że miasto powinno jak najszybciej ogłosić 
przetarg i we własnym zakresie wykończyć te szalety, bo zbliżają się wakacje  
i przyjadą turyści, a drugi rok w centrum miasta szaletów nie ma. Proponuje, że gdy 
będą już one wykonane, to miasto powinno poszukać dzierżawcy lub najemcy, który 
będzie to prowadził.      

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymujących się podjęła  
uchwałę Nr XLIII/375/2014 w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.  
 
Ad.13 
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, podinspektor w Wydziale 
Finansowym Pan Jakub Bryniarski. W związku z koniecznością zwrotu części dotacji, którą 
miasto otrzymało z budżetu państwa na budowę miejskiej pływalni istnieje konieczność 
dokonania przesunięć w budżecie miasta. Miasto na budowę pływalni miało otrzymać  
z budżetu państwa kwotę 5 040 000 zł i taka kwota została uwzględniona w finansowych 
prognozach wieloletnich. Przy podpisaniu umowy okazało się, że w przypadku gdy 
beneficjent odlicza podatek VAT od realizowanej inwestycji, w tej części musi dokonywać 
zwrotu otrzymanej dotacji. Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wyraziło zgody na zmianę 
tych zasad, mimo skierowania przez miasto wielu wniosków w tym zakresie. Podejmowane 
są działania, aby na ten cel pozyskać środki z innych źródeł.   
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Grzegorz Watycha pyta jaka kwota była zakwalifikowana przez Ministerstwo 
Sportu jeśli chodzi o koszty kwalifikowane do udzielenia dotacji? Zgodnie  
z wieloletnim programem rozwoju bazy sportowej dotacja może być pomiędzy 20,  
a 33%  dlatego pyta  od jakiej kwoty to było liczone?  

� Z-ca Naczelnika Wydziału RiI Pan Marek Zych odpowiada, że w umowie zapisano, że 
kwota dotacji stanowi 20% z kwoty brutto, a z kosztów kwalifikowanych 21,07%. 



 9   

Występowano o zwiększenie tego procentu ponieważ maksymalny procent zgodnie  
z wytycznymi programu rozwoju bazy sportowej wynosi do 33% niestety 
Ministerstwo Sportu odmówiło. 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 9 za przy 10 głosach wstrzymujących się podjęła  
uchwałę Nr XLIII/376/2014 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.14 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Andrzej Swałtek poinformował, że do Biura Rady wpłynęła 
odpowiedź na interpelację z poprzedniej Sesji Rady Miasta. Odpowiedź dostępna są w Biurze 
Rady oraz na stronie internetowej Miasta.  
Ad.1a) i b) Odpowiedzi na interpelacje radnego Gabriela Samoleja zostaną udzielone na 
piśmie.  
Ad.2a), b), c), d) i e) Odpowiedzi na pytania radnej Ewy Pawlikowskiej zostaną udzielone na 
piśmie.  
Ad.3 Odpowiedź na interpelacje radnego Tadeusza Morawy zostanie udzielona na piśmie.  
Ad.4 a) i b) Odpowiedzi na interpelacje radnego Grzegorza Luberdy zostaną udzielone na 
piśmie.  
Ad 5a) Odpowiedź na interpelację radnego Grzegorza Watychy zostanie udzielona na piśmie. 
Ad.5 b) Z-ca Burmistrza Pan Jan Kolasa odnośnie dokumentacji MHL informuje, że są 
obecnie przygotowywane materiały i najprawdopodobniej w drugiej połowie roku zostanie to 
zlecone do wykonania.  
Ad.6 Odpowiedź na interpelacje radnego Michała Glonka zostanie udzielona na piśmie. 
Ad.7  Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że na ul. Po Wale zostanie 
rozważona zmiana organizacji ruchu polegającą na przywróceniu ruchu jednokierunkowego, 
bo jednym z powodów zagrożeń jest  wprowadzenie na pewnym odcinku ruchu 
dwukierunkowego. Według oceny organów ruchu drogowego taka jest ocena, że jest to jedna 
z przyczyn wpływających na zagrożenie.   
Ad.8 Odpowiedź na interpelację Radnego Józefa Trzcińskiego zostanie udzielona na piśmie.  
Ad.9 Odpowiedź na interpelację Radnej Danuty Wojdyła zostanie udzielona na piśmie.  
Ad.10 Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek informuje, że obecnie trwa faza uzupełniania 
ofert. Prawdopodobnie w drugiej połowie miesiąca maja zostanie podpisana umowa  
z wykonawcą kanalizacji na ul. Klikuszówka, Buflak.    
Ad.11 Odpowiedź na interpelację Radnego Włodzimierza Zapiórkowskiego zostanie 
udzielona na piśmie.  
Ad.12 Odpowiedź na interpelację Radnego Jana Łapsy zostanie udzielona na piśmie.  
Ad.13 Odpowiedź na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Lesława Mikołajskiego 
zostanie udzielona na piśmie.  
Ad.14 Odpowiedź na interpelację Przewodniczącego Rady Pawła Liszki zostanie udzielona 
na piśmie.  
Radny Tadeusz Truty mówi, że pytał Burmistrza czy weźmie odpowiedzialność jeśli zdarzy 
się nieszczęście na ul. po Wale? 
Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym bierze każdy z jego uczestników dlatego należałoby to 
pytanie zadać kierowcom, którzy tak nierozsądnie tam jeżdżą.  
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Ad.15 
W ramach wolnych wniosków głos zabrał zapisany do głosu, zgodnie z listą zapisanych 
stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu Pan Mieczysław Gottfrid, który poruszył w swym 
wystąpieniu następujące sprawy dotyczące:  

� sportu zimowego i letniego oraz współpracy Nowego Targu z Zakopanem  
w tym zakresie; 

� parkingu przy ul. Doroty - po opadach teren ten jest w złym stanie. Jest to teren 
prywatny, ale właściciele może wyraziliby zgodę, aby zdjąć te reklamy, które tam 
stoją; 

� parkingu na przeciwko kina; 
� lotniska w Nowym Targu - niestety sprawa lotniska nie posuwa się do przodu. 

Możliwości lotniska są spore dlatego warto byłoby przygotować np. harmonogram 
szkolenia pilotów. Trzeba byłoby coś opracować, aby to lotnisko w końcu 
funkcjonowało zgodnie z możliwościami jakie posiada.   

� modernizacji lodowiska pod kontem możliwości realizacji meczy podczas 
ewentualnych zimowych igrzysk olimpijskich w roku 2022. 

� utworzenia klas sportowych w nowotarskich szkołach, których koncepcja utworzenia 
ciągle upada.    

� koncertu Pani Zofii Kilanowicz w Szkole Muzycznej oraz koncercie chórów z miast 
partnerskich Nowego Targu, który wypadł bardzo dobrze.  

 
W dalszych wolnych wnioskach głos zabrał radny Tadeusz Morawa, który pyta dlaczego 
Przewodniczący nie wprowadził do porządku obrad projektu uchwały przygotowanego przez 
Przewodniczących Klubów Radnych dotyczącego powołania Kapituły Honorowej? 
Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że  ustalenia były takie, że przygotowany 
wspólnie projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez radcę prawnego, gdy ta opinię 
otrzyma do prześle projekt do Przewodniczących Klubów jeszcze do konsultacji dopiero 
wówczas będzie wprowadzony do porządku Sesji. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze opinii 
radcy prawnego.  
Radny Jan Łapsa składa podziękowanie dla Dyrektora ZGZiR Pana Michała Rubisia za 
działania jakie zostały wykonane dla mieszkańców Marchwianej Góry.  
Radna Danuta Wojdyła składa podziękowanie Burmistrzowi Miasta i Dyrektorowi ZGZiR za 
zamontowanie ławek na ul. Kopernika i ul Józefczaka, które wcześniej zostały zdemontowane 
z placu rekreacyjnego gdzie odbywa się obecnie rewitalizacja.  
Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski poinformował, że wraz z Przewodniczącym 
Rady złożyli skargę do Ministra Środowiska na działalność Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ze 
względu na przedłużającą się procedurę związaną z potokiem Skotnica.   
Na koniec Przewodniczący Rady Paweł Liszka poinformował o: 

� zaproszeniu od Burmistrza Miasta oraz Dyrektora Gimnazjum Nr 1 na majówkę 
EKOSONG pod hasłem "Jeśli kochasz tę ziemie", która odbędzie się w MOK w dniu 
15 maja br. o godz. 10:00; 

� piśmie Dyrektora SP Nr 4 na os. Niwa z prośbą o uruchomienie i sfinansowanie przez 
miasto przynajmniej w części dowozu uczniów do szkoły z ul. Partyzantów i Grel.  

� piśmie z firmy SAMBUD Sp. z o.o. dotyczącym ul. Kwiatowej; 
� sprawozdanie z OPS-u dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013.  
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Na koniec Przewodniczący Rady podziękował tym radnym, którzy brali udział w obchodach 
223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.  
 
Ad.16 
O godzinie 16:30 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka zamknął XLIII Sesję Rady Miasta 
Nowy Targ.  
 
 

                Przewodniczący Rady Miasta 
Protokołowała: 
Renata Chmielak           
               mgr Paweł Liszka 
 


