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P r o t o k ó ł Nr 44/2014 
z XLIV Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 23 czerwca 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 XLIV 
Sesji Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1400. Na podstawie listy obecności stwierdził, 
że w Sesji Rady Miasta uczestniczy 20 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, Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza, 
Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta, Dyrektorów i Kierowników Miejskich Jednostek 
Organizacyjnych. Powitał również Prezesa Chóru "GORCE" Pana Stanisława Kowalczyka,  
a także zaproszonego na Sesję przedstawiciela RZGW w Krakowie w osobie Dyrektora 
Zlewni Górnego Dunajca w Nowym Targu Pana Tadeusza Koisa. Następnie serdecznie 
powitał dzieci wraz z opiekunami, które są laureatami konkursów, które odbyły się  
w ostatnim czasie oraz wszystkich przybyłych na sesję mieszkańców i przedstawicieli mass 
mediów. 
  

W obradach udział wzięło 21 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 
nr 1 do protokołu (w trakcie obrad doszedł jeden radny). 

 
Proponowany porządek obrad po autopoprawce: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
5. Informacja przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

na temat działań związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  
i inwestycjach na potokach i ciekach wodnych znajdujących się terenie miasta Nowy 
Targ.  

6. Interpelacje i zapytania. 
7. Przyjęcie Apelu do Wojewody Małopolskiego i Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie w sprawie likwidacji skutków powodzi na potokach i ciekach 
wodnych znajdujących się na terenie miasta Nowy Targ. 

 Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II 

półrocze 2014 r. 
9. Wysokości i zasad ustalania w 2014 r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub  kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ.  

10. Ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu i powołania 
Kapituły Honorowej.  

11. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16.  
12. Porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ a Skarbem Państwa - Generalnym 

Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.  
13. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. 
14. Zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu.  
15. Wskazania podmiotów korzystających na preferencyjnych warunkach z gminnych 

pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu 
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oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do ustalania wysokości opłat za korzystanie  
z wymienionych pomieszczeń.  

16. Zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie 
przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na 
cztery sezony utrzymania.  

17. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Targu. 

18. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym 
Targu.  

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

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

21. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2013.  

22. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2013. 
23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
24. Wolne wnioski. 
25. Zakończenie obrad.  

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

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu przy  
ul. Ludźmierskiej. Uzasadnia ten wniosek tym, że Komisja Gospodarki Komunalnej 
Przestrzennej i Inwestycji chce się dokładnie zapoznać z tym tematem wraz  
z przeprowadzeniem wizji lokalnej.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka, w związku z pismem Burmistrza Miasta z dnia  
9 czerwca 2014r. zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Nowym Targu. Burmistrz w przedmiotowym piśmie uzasadnia, że zgodnie ze 
zmienionym statutem MOK-u sprawozdanie finansowe MOK-u zatwierdza Burmistrz 
Miasta, a zatem projekt przedmiotowej uchwały został omyłkowo przekazany Radzie 
Miasta.  

� Następnie w związku z pismem Burmistrza Przewodniczący Rady proponuje 
wprowadzić do porządku obrad następujące projekty uchwał w sprawie: 

o zmiany uchwały Nr XLI/344/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r.  
w sprawie: wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Programu "Nowotarska Karta 
Dużej Rodziny". 

o porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Nowy Targ a Spółdzielniami 
Mieszkaniowymi, Wspólnotami Mieszkaniowymi działającymi na terenie Miasta 
Nowy Targ.  

o przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt. "Nowoczesna Administracja 
Samorządowa". 

Radny Grzegorz Luberda zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców w sprawie: odstąpienia od wprowadzenia 
w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania i uchylenia uchwały. 
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W związku z powyższym wnioskiem Przewodniczący Rady Paweł Liszka informuje, że 
spotkał się z radnym Grzegorzem Luberdą i radnym Grzegorzem Watychą i ustalili, że ze 
względu na ten projekt zostanie zwołana sesja w lipcu. Następnie przypomina, że zgodnie ze 
Statutem projekty zgłaszane przez mieszkańców powinny spełniać wymogi formalne 
określone w § 54 Statutu. Według zapisów tego paragrafu Przewodniczący Rady kieruje taki 
projekt do Burmistrza w celu przeprowadzenia weryfikacji listy podpisów pod kontem 
zgodności z rejestrem wyborców i w celu poddania projektu analizie prawnej. Dodaje, że 
przedmiotowy projekt uchwały został złożony nie kompletny ponieważ brakowało 
uzasadnienia dlatego wystąpił o jego niezwłoczne uzupełnienie. Stwierdza, że Statut jest po to 
uchwalony, aby go przestrzegać, a przetarg i tak został unieważniony więc nie ma pośpiechu  
i można ten projekt procedować na sesji lipcowej.   
 
Głosowanie poprawek zgłoszonych do porządku obrad przedstawia się następująco: 
 
Rada w głosowaniu 20 za przegłosowała wniosek Burmistrza o zdjęcie  
z dotychczasowego punktu 14 porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zbycia 
nieruchomości położonej w Nowym Targu. 
Rada w głosowaniu 20 za przegłosowała wniosek Przewodniczącego Rady o zdjęcie  
z dotychczasowego punktu 17 porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Targu. 
 
W wyniku wykre ślenia powyższych punktów numeracja ulega przeszeregowaniu. 

Rada w wyniku głosowania 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się  wprowadziła do 
porządku obrad w punkcie 17 projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały  
Nr XLI/344/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie: 
wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Programu „Nowotarska Karta Dużej 
Rodziny”. 

Rada w wyniku głosowania 20 za wprowadziła do porządku obrad w punkcie 18 projekt 
uchwały w sprawie: porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Nowy Targ,  
a Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Wspólnotami Mieszkaniowymi działającymi na 
terenie Miasta Nowy Targ.  

Rada w wyniku głosowania 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się wprowadziła do 
porządku obrad w punkcie 19 projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do partnerstwa 
w ramach projektu pt. „Nowoczesna Administracja Samorządowa”.  

Rada w wyniku głosowania 8 za przy 11 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 
odrzuciła wniosek radnego Grzegorza Luberdy o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie: odstąpienia od wprowadzenia w Nowym Targu Strefy 
Płatnego Parkowania i uchylenia uchwały. 

Porządek obrad po zmianach: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
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5. Informacja przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 
na temat działań związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  
i inwestycjach na potokach i ciekach wodnych znajdujących się terenie miasta Nowy 
Targ.  

6. Interpelacje i zapytania. 
7. Przyjęcie Apelu do Wojewody Małopolskiego i Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie w sprawie likwidacji skutków powodzi na potokach i ciekach 
wodnych znajdujących się na terenie miasta Nowy Targ. 

 Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II 

półrocze 2014 r. 
9. Wysokości i zasad ustalania w 2014 r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub  kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ.  

10. Ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu i powołania 
Kapituły Honorowej.  

11. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16.  
12. Porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ a Skarbem Państwa - Generalnym 

Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.  
13. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. 
14. Wskazania podmiotów korzystających na preferencyjnych warunkach z gminnych 

pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu 
oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do ustalania wysokości opłat za korzystanie  
z wymienionych pomieszczeń.  

15. Zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie 
przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na 
cztery sezony utrzymania.  

16. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym 
Targu.  

17. Zmiany uchwały Nr XLI/344/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w 
sprawie: wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Programu „Nowotarska Karta 
Dużej Rodziny”. 

18. Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Nowy Targ, a Spółdzielniami 
Mieszkaniowymi, Wspólnotami Mieszkaniowymi działającymi na terenie Miasta 
Nowy Targ.  

19. Przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt. „Nowoczesna Administracja 
Samorządowa”.  

20. 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. 

21. 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. 

22. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2013.  

23. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2013. 
24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
25. Wolne wnioski. 
26. Zakończenie obrad.  

 
Ad.3 
Przewodniczący Rady Paweł Liszka zgłasza dwie autopoprawki do protokołu: 
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� w punkcie 3 poprawka dotyczy sprostowania błędu pisarskiego polegającego na 
omyłkowym wpisaniu: "...przyjęła protokół z XLIII Sesji Rady Miasta" , a powinno 
być wpisane: "... przyjęła protokół z XLII Sesji Rady Miasta". 

�  w punkcie 10 w wypowiedź radnego Tadeusza Trutego uzupełnia się o następujące 
sformułowania: "...  chociaż odbiorcą spółki jest Szkoła Podstawowa nr 4 na os. 
Niwa", "... łącznie z dwoma członkami zarządu" oraz "... wraz z infrastrukturą".  

 
Rada w wyniku głosowania 18 za przy 2 głosach wstrzymujących się przyj ęła wraz  
z powyższymi autopoprawkami protokół z XLIII Sesji Rady Mi asta.  
 
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu Przewodniczący Rady Paweł Liszka 
poinformował, że po ostatniej Komisji Rewizyjnej, na posiedzeniu której jeden radny nie 
głosował RIO zwróciło uwagę, że nie powinno być takiej sytuacji, że radny jest obecny a nie 
głosuje bo jest to uchylanie się od swoich obowiązków, dlatego prosi, aby uwzględnić te 
uwagi tak, aby suma oddanych głosów zgadzał się z liczbą radnych obecnych na Sesji.   
 
Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 13 maja 2014 r. do 23 czerwca 2014r. 
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz. 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Michał Glonek, który pyta kto  będzie inspektorem nadzorującym budowę 
ścieżek rowerowych i który fragment będzie nadzorował?  

� Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek odpowiada, że w sprawozdaniu była 
mowa o ogłoszeniu przetargu na wyłonienie inspektora nadzoru więc na ten moment 
nie jest on jeszcze wybrany.  

� Radny Jacenty Rajski proponuje, aby sprawdzić czy Pani Justyna Polaczyk ma 
uprawnienia do obsługi inwestycji prac realizacyjnych. 

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz odpowiada, że jest to firma więc ona osobiście nie 
musi mieć tych uprawnień,  ale zostanie to sprawdzone.  

 

Po sprawozdaniu Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz i Przewodniczący Rady Pan Paweł 
Liszka wręczyli nagrody dla laureatów biorących udział w Międzyszkolnym Konkursie 
wiedzy pt. "Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski" zorganizowanym w Szkole Podstawowej  
Nr 3 oraz Międzyszkolnym Konkursie ortograficznym w rywalizacji o tytuł "Mistrza 
Ortografii klas IV, V i VI, w którym wzięło udział 24 uczniów ze wszystkich szkół 
podstawowych również zorganizowanym w Szkole Podstawowej Nr 3.   
Następnie wręczono nagrody dla uczniów, laureatów konkursu matematycznego klas III 
Młody Matematyk.  
 
Doszedł radny Grzegorz Watycha. 
 
Ad.5 
Informację na temat działań związanych z poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  
i inwestycjach na potokach i ciekach wodnych znajdujących się terenie miasta Nowy Targ 
przedstawił Dyrektor Zarządu Zlewni Górnego Dunajca w Nowym Targu Pan Tadeusz Kois. 
Na wstępie zaznaczył, że najważniejsza sprawa jaką jest temat potoku Skotnica należy do 
RZGW W Krakowie i tam zapadają decyzje w tej sprawie. Następnie przypomniał, że 
Dunajec na terenie Nowego Targu jest obwałowany - prawy brzeg wał, lewy brzeg kawałek 
wału, a później naturalny stok. Biały Dunajec jest obwałowany od mostu do Krościenka do 
złącz Dunajca natomiast regulacja stopniowa jest wykonana do wysypiska. Na Czarnym 
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Dunajcu też jest obwałowanie od drogi na Kraków do złącz Dunajca. Na potoku Kowaniec 
jest ujściowy fragment uregulowany praktycznie od mostu do Kotliny 1 i u góry jest zapora 
przeciw rumowiskowa. Potok Kowaniec z dopływami, które są nie ma robionych regulacji, 
praktycznie są tam w stanie naturalnym. Miejscowe zabezpieczenia są zrobione przez Urząd 
Miasta w czasie wykonywania kanalizacji. Tematyka potoku Skotnica nie leży w decyzjach 
RZGW w Nowym Targu lecz w Krakowie. Dyrektor proponuje zorganiozować spotkanie z 
Dyrekcją z Krakowa w terenie, aby było widomo o czym jest mowa. Następnie podkreślił, że  
w ostatnich latach posiada do rozdysponowania bardzo skromne środki finansowe. W 2011 r. 
wydane było ok. 200 000 zł na naprawę ujścia potoku Kowaniec. W roku 2012 wydano 150 
000 zł, w 2013r. tylko 3 000 zł na udział w koszeniu w międzywalu. Na rok 2014r. Dyrektor 
ma do dyspozycji tylko 235 000 zł. 15 000 zł dodatkowo na odmulenie śluz wałowych  
i ewentualnie ich remont po powodzi i  5000 na udział w koszeniu w międzywalu. Na ten 
moment nie są planowane żadne nowe inwestycje ze względu na brak środków. Do programu 
Górnej Wisły zaproponowano potok Klikuszówkę, potok Biały Dunajec w okolicy 
wysypiska, i potok Czarny Dunajec od Nowego Targu od ujścia praktycznie do Czarnego 
Dunajca. Na razie nie wiadomo czy ten program wejdzie, a jeśli tak to w jakim zakresie. 
Odnośnie potoku Czarny Dunajec na Ibisorze informuje, że ten fragment potoku jest  
w szkodach ujęty na kwotę 200 000 zł w celu jego udrożnienia, ale jest to Natura 2000 i nie 
wiadomo czy uda się uzyskać potrzebne pozwolenia na wejście w teren - odpowiednie 
dokumenty zostały już w tym celu złożone. Następnie Pan Dyrektor zaznacza, że ogólnie 
mówiąc potoki są wysypiskami śmieci w powódź to wszystko spływa. Odnośnie potoków, 
które są nie uregulowane proponuje, aby zrobić wizję w terenie, bo wówczas łatwiej się 
rozmawia. Stwierdza, że zdarzają się również zawężenia potoków, przez nadsypanie ziemią.  
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Jan Łapsa w imieniu mieszkańców zgłasza petycję dotyczącą tamy 
uszkodzonej w czasie powodzi w okolicy Domu Dziecka - cały próg wodny poniżej 
kapliczki może ulec całkowitemu zniszczeniu, dlatego jest prośba mieszkańców  
o jego naprawę. Prosi również o wyczyszczenie tamy koło ostatniego przystanku na 
Kowańcu. Tam gdzie potok Kowaniec wpływa do Dunajca woda przeszła na prawa 
stronę i istnieje zagrożenie kanalizacji, a po drugiej stronie powstało osuwisko ziemi 
i trzeba byłoby je rozrównać.  Następnie mówi, że popiera propozycję wizji lokalnej, 
aby bliżej poznać temat. 

� Pan Tadeusz Kois odpowiada, że jest otwarty na spotkanie, kwestia tylko ustalenia 
terminu. Odnośnie zapory przeciw rumowiskowej odpowiada, że do korony może 
być zaszutrowana, zasadne jest jej odszutrowanie, ale on nie ma uprawnień, aby 
mógł to wykonać z jakimś przedsiębiorcą może to wykonać z Urzędem Miasta. 
Informuje, że Kowaniec jest ujęty w szkody na 90 000 zł,  Zadział na 50 000zł,  
Gazdy na 50 000 zł i potok Klikuszówka również na 50 000 zł. Wniosek jest 
złożony, ale na razie czeka na przyznanie tych pieniędzy.  

� Radny Jan Łapsa proponuje, aby w takim razie czyszczenie tej zapory zrobić pod 
nadzorem Urzędu Miasta.  

� Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski podkreśla, że sprawa potoku 
Skotnica jest najbardziej bulwersująca i szkoda, że władze RZGW z Krakowa nie 
przyjechały na tą sesję pomimo zaproszenia. Dodaje, że sprawa ta trafiła już do 
Warszawy. Procedura został wszczęta od nowa  po trzech latach uzgodnień, 
sprawdzań i projektowania. Decyzja Marszałka była wydana pozytywna i nic nie 
stało na przeszkodzie, aby postarać się o pozwolenie na budowę to wówczas 
zaprotestowała Dyrekcja RZGW z Krakowa. Jest to zadziwiające, bo miasto bierze 
na siebie ciężar finansowy wykonania tej inwestycji,  a jest to ponad 1  mln zł. a 
RZGW jeszcze protestuje i z przyczyn proceduralnych sprawa nie może zostać 
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zakończona. Dodaje, że grupa radnych skierowała skargę w tej sprawie do Ministra 
Środowiska lecz on przekazał tę sprawę do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Potokiem tym powinien się zajmować RZGW w Nowym 
Targu, bo Pan Dyrektor zna ten potok, a nie osoby, które go na oczy nie widziały. 
Następnie zaznacza, że zapraszając władze RZGW chcieli to wszystko powiedzieć, 
ale nie Panu Tadeuszowi Koisowi, lecz władzom z Krakowa, lecz chyba nie mieli 
oni odwagi przyjść i odnieść się do tego co robią w tej sprawie. Odnośnie spotkania 
w terenie mówi, że w styczniu proponował takie spotkanie, ale bez odzewu Dyrekcji 
w Krakowie. Prosi Pana Dyrektora o pomoc w organizacji takiego spotkania.   

� Radny Andrzej Rajski odnośnie chodników na wałach, które były wykonane 40 lat 
temu pyta, czy jest szansa, aby poprawić stan tych chodników? 

� Pan Tadeusz Kois zaznacza, że wały nie należą do obowiązków RZGW, zostały 
zrobione przez nich w czasach, gdy jeszcze były pieniądze pod koniec roku.  
W żadnym mieście RZGW nie ma na stanie wałów. Wały winny podlegać pod 
Marszałka.  Odnośnie chodników, mówi że płytki były kładzione, ale były również 
zrywane i kradzione. Stan techniczny wałów był sprawdzany w maju br. przez 
jednostkę z zewnątrz.  

� Radny Tadeusz Truty mówi, że w maju na os. Nowe w ok. nr 20 niewielki potok 
zrujnował koryto oraz skarpy wzdłuż drogi. Droga została również uszkodzona, 
przez komisje została zakwalifikowana i przekazana do Komisji Wojewódzkiej. 
prośba, jest aby to koryto i skarpy uregulować.   

� Pan Tadeusz Kois podkreśla, że właśnie dlatego proponuje przeprowadzić wizję 
lokalną, aby wiedzieć, gdzie potok jest zawężony przez nadsypywanie, bo niektórzy 
koszą ogród, a trawę wyrzucają nad potok. Dodaje, że jeśli podniesie się np. prawy 
brzeg to woda wypływa na lewy i tego się nie da uniknąć.  

� Radny Tadeusz Truty mówi, że trzeba byłoby przejść cały ten odcinek aż do 
Klikuszówki. 

� Radny Marek Batkiewicz odnośnie terenu zalewowego okolic ul. Nadmłynówka, 
Schumana, Pod Brzegiem pyta czy jest możliwość pogłębienie koryta Dunajca, bo 
teraz poszedł on nowym korytem i temu tam wylał na te ulice. 

� Pan Tadeusz Kois mówi, że znany jest mu ten temat, ale potrzebna jest decyzja 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tam gdzie jest Natura 2000.   

� Radny Jacenty Rajski pyta jaka jest możliwość, aby na odcinku od mostu 
Kolejowego do prawo skrętu na wschód aby zrobić wał ok. 500m po prawej stronie 
Dunajca, aby uniknąć tych zalewań?  

� Pan Tadeusz Kois odpowiada, że obwałowanie leży w gestii Marszałka. Trzeba mieć 
świadomość, że wtedy trzeba byłoby robić już przepompownie bo ta woda, która 
będzie za wałem zejdzie pod szosę krakowską i trzeba ją będzie wypompowywać.  

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz  podkreśla, że coś jest nie tak, skoro jest instytucja 
powołana do pewnych działań, a pieniędzy nie ma nawet na konserwację. 
Przypomina, że większość samorządów negatywnie zaopiniowała wprowadzanie 
Natury 2000, a jednak ją wprowadzono.  Podkreśla, że przecież nie powinno być tak 
żeby mieszkańców zalewało i nie można było z tym nic zrobić. Burmistrz dodaje, ze 
nie widzi możliwości normalnego załatwienia tej sprawy. Od dawna było to 
wybierane pod kontrolą, a teraz największym problemem jest gdy się kogoś złapie 
na wybieraniu żwiru, a to że ludzi zalewa woda to o tym się nie wspomina. Zawsze 
pada tylko hasło natura 2000, a przecież ważniejsi powinni być ludzie.  

� Pan Tadeusz Kois mówi, że Pan Poseł Siarka złożył interpelację na temat regulacji 
potoków na Zadziale i Robowie. Jednak w sejmie nie ma lobby  gospodarki wodnej, 
żeby były przeznaczone na to pieniądze. To Sejm powinien uchwalić pewne 
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pieniądze i wtedy można projektować wiedząc, że takie pieniądze są. Mówi, że 
zwrócił na ten problem uwagę również Pani Poseł Annie Paluch.   

Następnie głos zabrali mieszkańcy miasta: 
� Pan Andrzej Fryźlewicz przedstawił problem zalewania mieszkańców w okolicy 

Ibisoru - przedstawił zebranym kilka zdjęć udowadniających istniejący tam problem. 
Podkreślił, że tama była robiona w latach 60-tych i o 100% zawężone zostało koryto 
potoku, a siatka została zniszczona. Dodał, że rosną tam krzaki, których nie powinno 
tam być, bo one miedzy innymi odbijają wodę w stronę domów. 

� Pan Tadeusz Kois mówi, że potrzebna jest decyzja Rejonowej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, aby można to było usunąć.  

� Pan Andrzej Różański mówi, że tam gdzie jest to naniesienie to był brzeg Dunajca, 
którzy się przesunął. Droga, która płynie z boku została obniżona w stosunku do progu 
już o 1,5 m i prawdopodobnie ma tam iść ścieżka rowerowa. Mieszkańcom chodzi  
o to aby nadsypać na tę drogę tak jak było przedtem, bo wiadomo, że o wałach to 
nawet nie ma mowy. Podkreśla, że chodzi nie o pogłębienie koryta, ale o jego 
wyczyszczenie. Odnośnie planowanej ścieżki rowerowej po tych wałach mówi, że 
przecież jak przyjdzie większa woda to zabierze. Dodaje, ze mieszkańcy sami tam 
posprzątają tylko jeśli będą mieli na to zgodę. Mówi, że problemy zaczęły się gdy 
wprowadzono Naturę 2000, która na pewno nie służy ludziom, bo dawniej sami 
wysprzątali nie  było problemu.    

� Pan Zdzisław Ufir odnośnie potoku Robów w pobliżu swojej działki mówi, że RZGW 
już tam było, zrobione zostały zdjęcia, ale nadal nic tam nie jest wykonane, a prosił,  
o zabezpieczenie zakrętu potoku, bo ma tam działki budowlane.  

� Pan Tadeusz Kois informuje, że zostanie to wykonane jeśli będzie miał na to środki. 
Natomiast jeśli woda zabrała część działki to jest możliwość odszkodowania, a jeśli 
będzie tam budowany dom, to na pewno opinia będzie taka, że trzeba na trwałe 
zabezpieczyć brzeg.  

� Pani Elżbieta Odziomiek pyta od kiedy te tereny, na których mają domy są terenami 
zalewowymi, bo gdy budowano tam domy to takimi terenami nie były?  

� Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że analiza 
dokumentacji i materiałów, jakie są w posiadaniu Urzędu Miasta wykazuje, że od 
stycznia 2005r. , bo wtedy zostało przekazane do Urzędu studium określające obszar 
bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nie obwałowanych od Zlewni 
Górnego Dunajca do ujścia Popradu. To był dokument, którym można się było 
posługiwać między innymi w planowaniu przestrzennym. Od 2005r. we wszystkich 
wydawanych WZ-kach była informacja o tym, że te tereny znajdują się w obszarze  
wezbrań powodziowych. Zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne w tamtym czasie 
istniał pewien absurd, który wskazywał, że tereny zalewowe są tylko wtedy  kiedy są 
określone w planie miejscowym. Jeśli nie było planu miejscowego one nie były 
formalnie terenami zalewowymi.  

 
Ad.6 
Interpelacje i zapytania: 
1. Przewodniczący Rady Paweł Liszka złożył interpelację w sprawie realizacji uchwały  
Nr XXXII/265/2013 z dnia 27 maja 2013r. w której Rada Miasta upoważniła Burmistrza do 
zawarcia z właścicielami nieruchomości umowy dzierżawy na czas nieoznaczony części 
działek o powierzchni niezbędnej do wykonania kanału opadowego pomiędzy  
ul. Kokoszków, a rzeką Dunajec poniżej stopnia wodnego na złączach Białego i Czarnego 
Dunajca. Pyta dlaczego umowa nie została podpisana chociaż minął już rok od tamtego 
czasu?  
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2. Radny Tadeusz Truty:  
a) złożył interpelację w sprawie podjęcia działań dotyczących kontynuacji rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej na os. Niwa. 
b) zwraca się z prośbą o wydanie komunikatu informującego o uciążliwościach 
spowodowanych rozpoczęciem inwestycji jaką jest rozbudowa kanalizacji na os. Nowe. 
c) zwraca się z prośbą, aby przez okres wakacyjny rozwiązać problem związany z dowozem 
dzieci z ul. Grel i ul. Partyzantów do SP Nr 4 na os. Niwa.  
3. Radny Tadeusz Morawa: 
a) pyta czy Pan Burmistrz Nowego Targu ma odpowiadać na pytania Radnych czy nie, bo do 
tej pory na większość  interpelacji i zapytań Burmistrz nie odpowiada tylko w odpowiedzi 
stawia sobie własne pytania i na nie odpowiada, a nie na pytania zadane przez radnego? 
b) pyta dlaczego na stronie internetowej Nowego Targu nie ma zamieszczonej odpowiedzi na 
interpelację, która zadał 12 maja br. i Pana Samoleja również. Mówi, że składał kilka 
interpelacji również nie na piśmie i wszystkie oprócz ostatniej były zamieszczone na stronie 
internetowej. 
4. Radny Gabriel Samolej: 
a) złożył interpelację w sprawie odpowiedzi udzielonej mu na interpelacje zadana na sesji  
w dniu 12 maja w sprawie otwarcia basenu, prowadzenia kampanii wyborczej na basenie oraz 
tego kto realnie doprowadził do budowy basenu w Nowym Targu.  
b) złożył interpelację w sprawie: drzwi na basenie, których ościeżnice rozmakają, możliwości 
wystawiania płatnych licencji na naukę pływania na obiekcie oraz braku większej ilości 
karnetów np. minutowego czy pływackiego 1 godzinnego, a honorowanie rozliczenia z kart 
multisport i multiaktiv. Jakie prowizje płaci wystawcy pływalnia z tytułu obsługi tych kart lub 
jakich zniżek udziela? 
c) złożył interpelację w sprawie możliwości tymczasowego wykonania poszerzenia ulicy Grel 
przy wlocie do ul. Św. Anny w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tamtym 
miejscu, przed wykonaniem docelowego ronda.   
5. Radny Janusz Tarnowski: 
a) złożył interpelację w sprawie zastosowanej nawierzchni na placu zabaw w Parku Miejskim, 
która powoduje, po opadach powstawanie ogromnych kałuż i błota. Zaznaczył, że trudno 
zrozumieć, dlaczego mimo ogromnych nakładów na tą inwestycję, zastosowano tak fatalne 
wykończenie podłoża pod zamontowanymi urządzeniami.  
b) odnośnie naprawy ścieżki rowerowej pyta kiedy zostaną usunięte barierki leżące pod 
mostem, które zostały tam po remoncie? 
6. Radny Jan Łapsa pyta jak przedstawia się aktualnie sprawa dotycząca Prewentorium na 
Kowańcu? 
7. Radna Ewa Pawlikowska: 
a) złożyła interpelację w sprawie zmiany w regulaminie korzystania z pływalni miejskiej 
celem udostępnienia chociażby kilku godzin dla szkółek pływackich mających szkoły  
w Nowym Targu.  
b) złożyła interpelację w której prosi o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 
dla rejonu os. Bór. 
c) pyta o sprecyzowanie odpowiedzi na jej pytanie z poprzedniej sesji czy woda w wodociągu 
jest mieszana z wodą ze Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach? 
d) pyta czy poprawione zostaną studzienki na ul. Ludźmierskiej w okolicy stadionu na pasie  
w kierunku Al. Tysiąclecia? 
e) pyta czy Urząd Miasta wystąpił do odpowiednich organów w sprawie budynku byłego 
basenu celem pozyskania informacji w sprawie o egzekucji z użytkowania wieczystego 
nieruchomości wraz z własnością znajdujących się na niej budynków i urządzeń? 
f) pyta kiedy zostanie naprawiony chodnik na os. Bór w stronę przedszkola? 
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8. Radny Michał Glonek złożył interpelację w sprawie mostu na potoku Kilkuszówka, który 
po intensywnych opadach deszczu w maju uległ podmyciu i zniszczeniu. Prosi o informację  
o możliwości naprawy bądź przebudowy  przepustu, który jest w fatalnym stanie. 
9. Radny Włodzimierz Zapiórkowski odnośnie adaptacji cokołu pod Pomnik Olimpijczyka 
pyta czy powstało już subkonto, na które można byłoby wpłacać pieniądze na ten cel. Dodaje, 
że Polonia w Chicago na pikniku Nowotarskim zebrała sporą kwotę, którą chciałaby 
przeznaczyć właśnie na ten pomnik.  
10. Radny Leszek Pustówka apeluje o remont przystanku MZK na os. Bór oraz przegląd 
pozostałych przystanków w mieście.  
11. Radny Andrzej Rajski mówi, że na każdej Komisji jest punkt wolne wnioski, w czasie 
którego radni zadają pytania w sprawach miasta i właśnie zadał takie pytania na Komisji 
Budżetowej ponad miesiąc temu i Skarbnik zobowiązał się przekazać zadawane pytania 
Burmistrzowi i odpowiedzi na nie miały być udzielone na najbliższej Sesji. Sesja minęła, 
minęła również kolejna Komisja Budżetowa, mija następna Sesja, a odpowiedzi na swoje 
pytania nadal nie otrzymał. Prosi o odpowiedzi na te pytania.  
 
Ad.7 
Apel w sprawie likwidacji skutków powodzi na potokach i ciekach wodnych znajdujących się 
na terenie miasta Nowy Targ odczytał Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski. Zgłosił 
również dwie autopoprawki. Pierwsza polega na dopisaniu, kiedy Apel został podjęty czyli: 
Apel Rady Miasta Nowy Targ podjęty na XLIV Sesji w dniu 23 czerwca 2014 roku. Druga 
autopoprawka polega na poprawie zdania w sensie stylistycznym, które będzie brzmieć:  
"W sprawie przebudowy potoku Skotnica było zakończone postępowanie administracyjne 
pozytywną decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego. Kwestionowanie przez RZGW 
tej decyzji ...." - dalsza część pozostaje bez zmian.  
Radny Marek Batkiewicz zgłosił poprawkę polegającą na uwzględnieniu oprócz 
wymienionych ul. Św. Anny, Norwida i Klikuszówki również ul. Nadmłynówka, Schumana, 
Pod Brzegiem i Bohaterów Tobruku. 
Radny Jan Łapsa zgłosił poprawkę, aby uwzględnić również potok Kowaniec. 
Powyższe propozycje zostały dopisane w zdaniu " Do tych pilnych działań zaliczają się m. in. 
udrożnienie koryta potoków Czarny i Biały Dunajec, potoku Kowaniec, w miejscach:  
ul. Nadmłynówka, ul. Schumana, ul. Pod Brzegiem, ul. Bohaterów Tobruku,  w których 
dochodzi do zalewania i podtapiania domów, umacnianie brzegów w podmywanych od lat 
miejscach, konserwacja istniejących w Nowym Targu wałów powodziowych, czy 
podejmowanie nowych inwestycji związanych z zabezpieczeniem miasta i mieszkańców 
przed powodzią". 
Rada w głosowaniu 20 za przegłosowała powyższą poprawkę.  
Po uwzględnieniu zgłoszonych poprawek Rada Miasta przyjęła powyższy Apel przez 
aklamację.  
 
Ad.8 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Nowy Targ na II półrocze 2014r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa 
Pawlikowska. Poinformowała, że na II półrocze komisja zaplanowała jeden temat o treści: 
Kontrola Szkoły Podstawowej nr 4 na os. Niwa w zakresie finansowym i organizacyjnym". 
W wyniku braku kolejnych propozycji zgłosiła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu  
w załączniku pod tabelą zdania: "Uwaga: w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się zmianę 
kolejności realizacji zaplanowanych zadań".   
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Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz z autopoprawką 
uchwałę Nr XLIV/377/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 2014r. 
 
Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania w 2014 r. dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub  kluby dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ 
przedstawił Przewodniczący Rady Paweł Liszka. Na wstępie zgłosił następujące 
autopoprawki:  
§ 1 brzmiałby następująco:   
1. Ustala się dotację celową udzielaną przez Gminę Miasto Nowy Targ w 2014 roku dla 
podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ i posiadających wpis 
do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, na dofinansowanie do ponoszonych kosztów na 
każde dziecko objęte opieką w żłobku w wysokości 14  zł za każdy dzień roboczy  
w miesiącu. 
2. Ustala się dotację celową udzielaną przez Gminę Miasto Nowy Targ w 2014 roku dla 
podmiotów prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ 
i posiadających wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, na dofinansowanie do 
ponoszonych kosztów na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym w wysokości 6,50 
zł za każdy dzień roboczy w miesiącu.  
W § 2 pkt. 1 pozostaje bez zmian, dodaje się natomiast pkt. 2 o treści: wnioski o przyznanie 
dotacji, o których mowa w § 1, uprawnione podmioty mogą składać w ciągu 30 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  
W  § 5 proponuje się dodać słowa "... z mocą obowiązywania od 1 lipca 2014 r.".   
Następnie Przewodniczący poinformował o pozytywnej opinii Burmistrza do tego projektu 
uchwały z uwzględnieniem uwag radcy prawnego.  
Niniejsza uchwała jest odpowiedzią na częste wnioski mieszkańców, jak i podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie miasta oraz dużym oczekiwaniem społecznym na pomoc 
miasta w przedmiotowym zakresie, jednocześnie jest to uchwała uwzględniającą zgłoszone 
uwagi przez nadzór prawny Wojewody Małopolskiego do poprzednio uchwalonej uchwały, 
która została uchylona. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli rodzicom na podjęcie pracy 
zawodowej w pełnym wymiarze godzin, jednocześnie pozwoli na ustalenie przez organy 
prowadzące żłobki i kluby dziecięce niższych opłat za pobyt i wyżywienie dzieci, poprzez 
zrekompensowanie różnicy otrzymaną dotacją. Niższe opłaty konieczne do poniesienia przez 
rodziców wpłyną na większe zainteresowanie skorzystaniem z oferty żłobków i klubów 
dziecięcych, a co za tym idzie 100% wykorzystanie możliwości przez podmioty prowadzące 
żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Nowego Targu.  
Środki na ten cel proponuje się przesunąć z działu 926 Kultura Fizyczna w ramach nie 
zrealizowanych wydatków związanych z utrzymaniem zimowym tras narciarskich oraz 
odwołanym Biegiem Podhalańskim im. Jana Pawła II i przesunąć do działu 85305 żłobki. 
Przewodniczący informuje, że postara się przygotować taką uchwałę, aby na przyszły rok 
dotacje trafiały bezpośrednio do rodziców zainteresowanych, w ramach programu 
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  
 
W ramach pytań głos zabrał radny Andrzej Rajski, który pyta dlaczego nie można od razu 
podjąć uchwały o dofinansowaniu dla rodziców, a nie podmiotów prowadzących żłobki? 
Mówi, że poprzednia uchwała była podjęta 3 miesiące temu również z zastrzeżeniami radnych 
i uważa, że teraz nie powinno się już patrzyć czy ceny będą obniżone czy nie tylko 
dofinansowanie powinno być na dziecko dla rodziców. Wtedy dofinansowane będą dzieci  
z Gminy Nowy Targ, a nie z innych Gmin. Jeśli teraz da się dla wszystkich, a potem się 
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odbierze to znów będą awantury, że się im odbiera.  Dodaje, że można spokojnie na kolejną 
Sesję przygotować odpowiedni projekt i zaznaczyć że obowiązuje od 1 lipca 2014r. 
Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że to nie jest zła uchwała i jest on wzorowana na 
uchwale krakowskiej poza autoporawkami, które zostały zgłoszone. Następnie mówi, że 
oczywiście można podjąć inną uchwałę i Pan Andrzej Rajski jako radny ma taką możliwość, 
łącznie z innymi radnymi, aby przygotować taki projekt uchwały, ale jakoś się w tym celu nie 
zmobilizował. Po podjęciu poprzedniej uchwale również mógł coś takiego przygotować 
jednak nic nie wpłynęło do Biura Rady. Dodaje, że podjął się przygotowania takiej uchwały 
ponieważ poprzednia została uchylona. Przy realizacji tej uchwały można spróbować zwrócić 
się z prośbą do innych samorządów o zrefundowanie tych środków. Stwierdza, że 
przygotował przedmiotowy projekt i uważa, że należy go podjąć, bo na to czekają rodzice  
i przedsiębiorcy prowadzący żłobki, a nie jest to łatwa działalność - pokażmy, że ich 
wspieramy.   
Radny Andrzej Rajski mówi, że o wszystkich uwagach była już mowa w lutym przy tamtej 
uchwale, a skoro Przewodniczący był wnioskodawcą tamtej to właściwym jest, aby to on 
zgłosił poprawną uchwałę. Uważa, że można na następną sesję przygotować stosowny projekt 
i będzie już na przyszłość sprawa załatwiona, bo obowiązkiem gminy jest pomagać rodziną, 
ale proponuje robić to tak, żeby nie trzeba było co chwilę zmieniać tych uchwał.  
Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że łatwo jest krytykować gorzej się wziąć do 
pracy i przygotować coś samemu.  
Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski informuje, że skoro projekt ten nie został 
zdjęty z porządku obrad to należy go głosować.   
 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały bez autopoprawek.  
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt prz edmiotowej uchwały. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Na 
posiedzeniu była mowa, aby uchwała obowiązywała z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 
2014r. oraz aby kwota dotacji wynosiła 40 000 zł.  
Rada w głosowaniu 16 za przy 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących się podjęła 
wraz z autopoprawkami uchwałę Nr XLIV/378/2014 w sprawie wysokości i zasad 
ustalania w 2014 r. dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub  kluby 
dziecięce na obszarze miasta Nowy Targ. 
  
Przerwa 
 
Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego 
Targu i powołania Kapituły Honorowej przedstawił Przewodniczący Rady Paweł Liszka.  
Z dniem 09 września 2012 r. upłynęła czteroletnia kadencja Kapituły Honorowej Miasta 
Nowy Targ,  w związku podjęte zostały prace związane z opracowaniem niniejszego projektu 
uchwały. Do opracowania niniejszej uchwały zaproszeni byli wszyscy Radni Miasta Nowego 
Targu. W trakcie prac na projektem ustalono, że niniejsza uchwała będzie regulowała kwestie 
dotyczące przyznawanych tytułów i medali oraz zasad działania Kapituły Honorowej, 
natomiast skład osobowy Kapituły Honorowej będzie powoływany odrębną uchwałą.  
Następnie Przewodniczący poinformował, że radca prawny złożył uwagę wskazując, że 
uchwała ta powinna obejmować tylko wyróżnienia przyznawane przez Radę Miasta, a nie 
uwzględniać wyróżnień przyznawanych przez Burmistrza. Następnie do Przewodniczących 
klubów wysłane zostało pismo z prośbą o złożenie ewentualnych uwag do tego projektu 
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uchwały - jedną uwagę zgłosił klub "Nasze Miasto" która zostanie zaproponowana jako 
autopoprawka. W związku z powyższym Przewodniczący zgłosił następujące autopoprawki: 
w § 1 wykreślić punkt 3 i 4 mówiące o medalach przyznawanych przez Burmistrza w ślad za 
ta autopoprawka aby w § 2 wykreślić punkt 2, w § 3 punkcie 1 wykreślić podpunkt 2 
mówiący o tym, że w skład Kapituły wchodzą Przewodniczący Klubów Rady Miasta w danej 
kadencji, w  § 6 punkcie 2 wykreślić słowo "...ustawowego...". oraz wykreślić § 9 w związku 
z wcześniejszymi zmianami.  
 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Janusz Tarnowski pyta na podstawie jakiego przepisu radca prawny sporządził 
taką informację, bo to nie jest opinia prawna tylko informacja, odnośnie wykreślenia  
z projektu uchwały tytułów przyznawanych przez Burmistrza Miasta.  

� Radca Prawny Pani Teresa Ludzia odpowiada, że nie jest w stanie odpowiedzieć za 
radcę prawnego Pana Wojciecha Gliścińskiego z jakiego powodu nie wskazał 
podstawy prawnej w tej informacji.  

�  Radny Janusz Tarnowski zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad przedmiotowego 
projektu, bo nie ma on opinii prawnej. Opinia ma tą cechę, że przywołuje podstawę 
prawną.  

 
Z uwagi na brak wymaganej większości głosów ustawowego składu Rady Miasta wniosek 
radnego Janusza Tarnowskiego o zdjęcie z porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały 
został odrzucony (9 głosów za).   
 
W dalszej dyskusji głos zabrali: 

� Radny Grzegorz Watycha przypomina, że w poprzedniej uchwale było wskazane, że 
to Rada Miasta ustanowiła medal Pamiątkowy Miasta Nowy Targ i upoważniła 
Burmistrza do jego przyznawania. W związku z tym zgłasza poprawki, aby w § 1 
pozostawić punkt 2 i 3 jak jest to w pierwotnym projekcie, w § 2 pozostawić punkt  
2 i automatycznie pozostawić § 9.  

� Radny Janusz Kawka zgłasza poprawki: aby w § 3 pozostawić punkt 2 mówiący  
o tym, że w skład Kapituły wchodzą Przewodniczący Klubów Rady w danej kadencji 
oraz aby w § 7 punkcie 1 zwiększyć ilość mieszkańców, którzy mogą zgłaszać 
wniosek o przyznanie wyróżnień ze 100 do 300 osób. 

 
Rada w głosowaniu 10 za przy 7 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się 
przegłosowała poprawkę zgłoszoną przez radnego Grzegorza Watychę aby  w § 1 
pozostawić punkt 2 i 3 jak jest to w pierwotnym projekcie, w § 2 pozostawić punkt 2  
i automatycznie pozostawić § 9.  
Rada w głosowaniu 8 za przy 9 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących się odrzuciła 
poprawkę radnego Janusza Kawki, aby w § 3 pozostawić punkt 2 mówiący o tym, że  
w skład Kapituły wchodzą Przewodniczący Klubów Rady w danej kadencji.  
Rada w głosowaniu 12 za przy 9 głosach wstrzymujących się przegłosowała poprawkę 
radnego Janusza Kawki, aby w § 7 punkcie 1 zwiększyć ilość mieszkańców, którzy mogą 
zgłaszać wniosek o przyznanie wyróżnień ze 100 do 300 osób. 
 
Rada w głosowaniu 20 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz z autopoprawką 
i przegłosowanymi poprawkami uchwałę Nr XLIV/379/2014 w sprawie ustanowienia 
wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu i powołania Kapituły 
Honorowej. 
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Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
NOWY TARG 16 przedstawił Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha. 
Przedmiotem zmiany planu miejscowego była zmiana ustaleń tekstu planu w zakresie 
rozwiązania gospodarki ściekowej i zaopatrzenia w wodę oraz zmiana ustaleń dotyczących 
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 
Najważniejsze zmiany to dopuszczenie gromadzenia ścieków w bezodpływowych 
zbiornikach na nieczystości ciekłe do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, zmianę 
dotychczasowych zasad odprowadzania wód opadowych, dopuszczenie zaopatrzenia w wodę 
z ujęć indywidualnych zlokalizowanych poza strefami ochrony sanitarnej cmentarza, korekty 
linii zabudowy oraz korekty dotyczące kąta nachylenia dachów. Przeprowadzono ocenę 
spójności ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
NOWY TARG 16 z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Nowy Targ. Projekt ten nie narusza ustaleń studium i uzyskał 
wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia. Mając na względzie zakres zmiany planu, 
po uzyskaniu uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Nowym Targu, Burmistrz Miasta 
odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla omawianej 
zmiany planu. Projekt tego planu został wyłożony do wglądu publicznego w dniach od 31 
marca do 22 kwietnia 2014r. Uwagi wyłożono do wglądu publicznego projektu zmiany planu 
można było składać do 6 maja 2014r. w tym terminie wpłynęła 1 uwaga, która została 
uwzględniona przez Burmistrza Miasta. Nie wymagało to ponawiania procedury 
planistycznej. Projekt uzyskał również pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej w Nowym Targu.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 20 za podjęła uchwałę Nr XLIV/380/2014 w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16. 
 
Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem 
Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił  Z-ca 
Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha. Projekt uchwały dotyczy przebudowy 
drogi miejskiej przy granicy z Szaflarami z drogą krajową nr 47 - ul. Krakowską. Z inicjatywą 
przebudowy tego skrzyżowania i budowy rond wystąpił inwestor, który zamierza zrealizować 
nową dużą inwestycję handlową w tamtej okolicy. Zgodnie z planem miejscowym tego terenu 
jego obsługa wymaga przebudowy skrzyżowania drogi 2KDGP z drogami 8KDD oraz 
9KDD. Zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa dróg 
publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia, 
a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi, 
a inwestorem inwestycji niedrogowej. W związku z tym powyższa inwestycja będzie 
finansowana i realizowana przez inwestora zgodnie z umową zawartą z Burmistrzem Miasta - 
zarządcą drogi miejskiej. W przypadku realizacji powyższej inwestycji drogowej, zarządca 
drogi krajowej nr 47 uzgodnił już formę skrzyżowania - rondo. Odnośnie realizacji będzie ona 
realizowana przez Gminę Miasto Nowy Targ za pośrednictwem inwestora w oparciu  
o podpisane wcześniej porozumienie z GDDKiA. Zgodnie z projektem porozumienia na czas 
projektowania i realizacji inwestycji drogowej częściowe zarządzanie droga krajową  
w obrębie ww. skrzyżowania przejmie Burmistrz Miasta. Nie ma prawnej możliwości, aby 
takie porozumienie mógł podpisać prywatny inwestor z GDDKiA.  
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W ramach pytań głos zabrał: 
� Przewodniczący Rady Paweł Liszka pyta co w przypadku gdy inwertor zbankrutuje, 

ogłosi upadłość kto wtedy poniesie koszty inwestycji? 
� Z-ca Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że zgodnie  

z umową będzie zabezpieczenie, aby w razie takiej sytuacji miasto nie zostało 
obciążone kosztami. W tym przypadku zabezpieczeniem takim będzie rachunek 
depozytowy na który inwestor przed rozpoczęciem prac budowlanych, a po 
podpisaniu umowy z wykonawcą musi wpłacić kwotę, która będzie odpowiadać 
wysokości wynagrodzenia. Wykonawca będzie upoważniony do pobierania 
wynagrodzenia z tego konta po przedłożeniu faktur   wraz z protokołem odbioru 
podpisanym przez inwestora i inspektora nadzoru ustanowionego przez Zarządcę 
drogi. Dostęp do tego konta będzie miał zapewniony zarządca drogi czyli Burmistrz 
właśnie po to, aby w przypadku zaistnienie takiej sytuacji mógł natychmiast wejść  
i dokończyć inwestycję bez zbędnej zwłoki.  

 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Janusz Kawka uważa, że umowa ta jest niekorzystna dla miasta i wymienia 
zapisy, które go niepokoją m.in. § 4, w którym jest mowa, że inwestorem jest miasto 
oraz § 5, z którego wynika, że ewentualne odszkodowanie za grunt potrzebny do 
realizacji zadania również spada na miasto, a także błędy projektowe.  Podkreśla, że  
w tej umowie miasto się zobowiązuje, że gdy ją podpisze to musi to wykonać.  
Uważa, że jest to umowa niekorzystna, bo wszystko w razie problemów spada na 
miasto.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że przychyla się do głosu radnego Kawki, 
bo podpisanie tego porozumienia jest niekorzystne dla miasta, bo jest tam zbyt wiele 
obwarowań. Podkreśla, że w § 10 jest zapis, który mówi, że miasto na przejmowanym 
odcinku drogi do zarządzania ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wyrządzone osobom trzecim w związku z niewłaściwym zarządzaniem tym odcinkiem 
drogi i będzie ponosić wszelkie koszty wynikające z wprowadzonych ograniczeń 
ruchu. Zaznacza, że urząd nie jest przygotowany logistycznie do obsługi tak wielkiej 
inwestycji. Uważa, że inwestycję tą może prowadzić GDDKiA, bo ma to być rondo na 
Zakopiance czyli drodze krajowej.  

� Z-ca Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha wyjaśniając informuje, że 
umowa ta jest analogiczna do umowy przedstawionej radnym na jednej z poprzednich 
sesji. Różnica jest taka, że w całości koszty wydatków jakie w trakcie inwestycji się 
pojawią obciążają inwestora. Odnośnie zapisu w § 4 mówi, że inwestorem jest miasto 
z uwzględnieniem § 13, który mówi, że miasto oświadcza, że jego zobowiązanie do 
wykonania obowiązków przyjętych na mocy tego porozumienia będzie realizowane 
przez partnera prywatnego w oparciu o umowę. W przypadku nie rozpoczęcia 
realizacji zadania w terminie do 30 czerwca 2018r. niniejsze porozumienie wygasa  
z upływem powołanego terminu, a wraz z nim przyjęte na jego podstawie 
zobowiązania i to bez konsekwencji dla którejkolwiek ze stron.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że w przypadku inwestycji o której była 
mowa na jednej z poprzednich sesji, inwestorem jest miasto, które robi łącznik  
poprzez Al. Tysiąclecia, a to rondo ma być wykonane dla prywatnego inwestora. 
Mówi, że gdy inwestor zacznie budowę, a potem zejdzie z placu budowy to 
obowiązek dokończenia spadnie na miasto.  

� Radny Janusz Tarnowski zwraca uwagę, że w tamtym rejonie w przyszłości układ 
komunikacyjny ma być przebudowywany i chyba na obecną chwilę nikt nie zrobił 
analizy jakie rozwiązanie w tamtym rejonie jest optymalne, które usprawniałoby 
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wyjazd z Nowego Targu w stronę Zakopanego. Uważa, że analiza w tym zakresie 
pozwoliłaby lepiej podejść do tego tematu.    

� Radny Janusz Kawka  zaznacza, że to nie jest umowa trójstronna tylko umowa 
pomiędzy miastem, a GDDKiA. Mówi, że § 13 to oświadczenie ze strony miasta, 
które tak naprawę nie wiadomo jaki ma charakter prawny. Dodaje, że miasto będzie 
musiało najpierw pokryć ewentualne koszty i to dokończyć, a potem się starać  
o zwrot kosztów przez inwestora.  

� Radny Grzegorz Watycha stwierdza, że jest to temat wrażliwy i wymaga rozważnego 
procedowania. Uważa, że rola miasta jest tutaj potrzebna tylko i wyłącznie do tego, że 
inwestor nie jest w stanie we własnym zakresie pozyskać terenu dla przebudowy tego 
skrzyżowania w związku z tym jest potrzebna specustawa i wywłaszczenie. 
Zastanawia się czy ten depozyt będzie obejmował wystarczające pieniądze na 
pokrycie roszczeń właścicieli, którzy byliby wywłaszczani. Zupełnie inna sytuacja 
byłaby gdyby inwestor był wstanie pozyskać teren pod inwestycje. Następnie 
nawiązując do listu otwartego przekazanego przed Sesją, który został sporządzony 
przez Inwestora Centrum Color Park, ale nie został nawet podpisany mówi, że trudno 
mówić o przejrzystości i zgodzie na taką konstrukcję i zgodę na współprace przy 
budowie tego ronda.   

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada nie podjęła przedmiotowej uchwały. Wynik głosowania: 0 głosów za, 14 głosów 
przeciw i 5 głosów wstrzymujących się.  
 
Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy przedstawił,  
Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały dotyczy: 

1. Umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego na os. Topolowym 8 w Nowym 
Targu z Apteką „Antiqua” s.c na okres nie dłuższy niż trzy lata. 

2. Umowy najmu części pow. komina ciepłowni i terenu u jego podnóża przy  
ul. Krakowskiej w Nowym Targu z Orange Polska S.A. na okres nie dłuższy niż trzy 
lata  

3. Umowy dzierżawy części działki ewid. nr 3103/4 przy ul. Klikuszówka 30 w Nowym 
Targu z Orange Polska S.A. na okres nie dłuższy niż trzy lata. 

 
Komisja Budżetowa i Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 19 za podjęła uchwałę Nr XLIV/381/2014 w sprawie przedłużenia 
umów najmu i umów dzierżawy. 
 
Ad.14 

Projekt uchwały w sprawie wskazania podmiotów korzystających na preferencyjnych 
warunkach z gminnych pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej  
w Nowym Targu oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do ustalania wysokości opłat za 
korzystanie z wymienionych pomieszczeń przedstawił Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin 
Jagła. Podjęcie uchwały związane jest z utworzeniem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, 
które przejmuje w administrację od Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji Miejską Halę 
Lodową. Wprowadzone do uchwały zmiany obejmują modyfikację §1 ust. 2 uogólniając 
podmiot z którym należy zawierać umowę na wynajem pomieszczeń, określając go jako 
administratora obiektu. Pierwotny zapis określał, iż umowę należy zawierać z Zakładem 
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Gospodarczym Zieleni i Rekreacji, który administruje budynkiem. Po przejęciu w 
administrację Miejskiej Hali Lodowej przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji zapis stałby 
się niezgodny ze stanem faktycznym. 

Kosmetyczne zmiany zostały również zastosowane w §2 ust. 2, który upoważnia 
Burmistrza Miasta do stosowania bonifikat od opłat za korzystanie z pomieszczeń 
znajdujących się w budynku Miejskiej Hali Lodowej. Poprzedni zapis mówił o stosowaniu 
bonifikat od opłat eksploatacyjnych  (mediów). Wysokość przyznanej bonifikaty będzie 
ustalona na takim poziomie, aby podmiot korzystający z pomieszczenia pokrywał 
przynajmniej koszty eksploatacji 1m2 obejmujące media. 
 
Komisja Budżetowa, Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji  oraz 
Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej 
uchwały.  
Rada w głosowaniu 18 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę  
Nr XLIV/382/2014 w sprawie wskazania podmiotów korzystających na preferencyjnych 
warunkach z gminnych pomieszczeń znajdujących się w budynku Miejskiej Hali 
Lodowej w Nowym Targu oraz upoważnienia Burmistrza Miasta do ustalania wysokości 
opłat za korzystanie z wymienionych pomieszczeń. 
 
Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego 
w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na 
cztery sezony utrzymania przedstawił Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg. 
Porozumienie dotyczy kontynuacji współpracy z zarządem Województwa Małopolskiego  
w zakresie letniego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 957 czyli część Al. Tysiąclecia od 
wiaduktu w kierunku zachodnim, część ul. Kolejowej i ulicę Ludźmierską do granic miasta. 
Współpraca została zapoczątkowana w 2011r. i poprzednie porozumienie zakończyło się  
w zeszłym roku. Proponuje się zawarcie porozumienia na 4 etapy. 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Swałtek pyta jaka była stawka opłaty za 
poprzednie lata? 

� Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg odpowiada, że była to kwota 10 000 
zł na sezon a teraz będzie 12 000 zł. 

� Radny Janusz Tarnowski mówi, że w załączniku do porozumienia w tabeli po 
dyskusji na Komisji Komunalnej miało być uzupełnienie w zdaniu mówiącym  
o częstotliwości wykonywania prac związanych z mechanicznym oczyszczaniem 
nawierzchni jezdni, aby było zapisane że ma to być jeden raz w miesiącu całość 
otrzymała by brzmienie: "prace związane z mechanicznym oczyszczaniem 
nawierzchni jezdni powinny być wykonywane co najmniej jeden raz w miesiącu 
w okresie od maja do października" Prosi o uściślenia tego w tym załączniku. 

� Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg w formie autopoprawki zgłasza 
dopisanie w zdaniu: "prace związane z mechanicznym oczyszczaniem nawierzchni 
jezdni powinny być wykonywane co najmniej jeden raz w okresie od maja do 
października" słów "w miesiącu" całość otrzymuje brzmienie: "prace związane  
z mechanicznym oczyszczaniem nawierzchni jezdni powinny być wykonywane co 
najmniej jeden raz w miesiącu w okresie od maja do października". 

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji  pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 19 za podjęła wraz z autopoprawką uchwałę Nr XLIV/383/2014  
w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie 
przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na 
cztery sezony utrzymania. 
 
 
 
 
Ad.16 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Nowym Targu przedstawiła dyrektor MBP Pani Milena Pilarska. Sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 19 za podjęła uchwałę Nr XLIV/384/2014 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
 
Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/344/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 
3 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Programu 
„Nowotarska Karta Dużej Rodziny” przedstawił Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin Jagła. 
Uchwałą nr XLI/344/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie: 
wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Programu „Nowotarska Karta Dużej Rodziny” 
Rada Miasta wyraziła intencję wdrożenia na terenie Nowego Targu systemu ulg dla rodzin 
wielodzietnych. Dnia 27 maja 2014 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie: szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych, w którym § 6 ust. 5 stanowi, iż „w przypadku gdy w gminie jest 
wprowadzony samorządowy program przyznający uprawnienia rodzinom wielodzietnym, 
gmina może wykorzystać Kartę jako dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania  
z wprowadzonych w gminie uprawnień dla rodzin wielodzietnych”. Może się to odbyć jednak 
po podjęciu stosownej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 
W założeniach podjętej przez Radę Miasta dnia 3 marca uchwały, system wsparcia naszego 
samorządu miał być powiązany z ogólnopolskim programem, a rodziny wielodzietne miały 
otrzymywać jedną kartę uprawniającą do zniżek na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim. 
Wprowadzenie przedmiotowych zmian ma na celu unifikację obu tych systemów wsparcia 
rodzin wielodzietnych. Przedmiotowy projekt został skonsultowany z Nowotarskim 
Stowarzyszeniem Trzy +, które nie wniosło do niego uwag.  
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Danuta Wojdyła pyta jak przebiegają prace związane z wydawaniem kart 
rządowych, czy już rodziny się zgłaszają? 

�  Naczelnik Wydziału Pan Marcin Jagła odpowiada, że od dnia 16 czerwca czyli od 
wejścia w życie rozporządzenia przyjmowane są wnioski, na ten moment wpłynęło ich 
kilkanaście. Trudno jest określić dokładny termin kiedy te karty dotrą do Nowego 
Targu. W projekcie rozporządzenia było zapisane, że samorząd sam będzie te karty 
drukował. Obecnie wzór karty został określony rozporządzeniem i procedura wygląda 
podobnie jak przy wydawaniu dowodów osobistych. Prace nad tym programem nie do 
końca sprawnie przebiegają od strony administracji rządowej.   

� Radna Danuta Wojdyła pyta kiedy wejdzie jakiś katalog zniżek na szczeblu miasta? 
� Naczelnik Wydziału Pan Marcin Jagła odpowiada, że wszystko jest uzależnione od 

sytuacji budżetowej. To Rada będzie przyjmowała poszczególne uchwały gdy znajdą 
się środki na ich zabezpieczenie.  
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� Rada Danuta Wojdyła mówi, że trochę się ta sprawa przeciąga, a trzeba byłoby te 
rodziny docenić.  

� Naczelnik Wydziału Pan Marcin Jagła podkreśla, że miasto dołoży wszelkich starań, 
aby działania te przebiegały sprawnie. 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka pyta czy urząd ma przygotowane już jakieś 
projekty dotyczące  poszczególnych zniżek ? 

�   Naczelnik Wydziału Pan Marcin Jagła odpowiada, że powołany zespół zadaniowy 
cały czas prowadzi prace nad tym, projekty już są, ale tak jak mówił wcześniej 
potrzebne są środki na ich zabezpieczenie. Częściowo wprowadzone zostały zadania 
prowadzone przez OPS. W cenniku basenu także pojawiły się zniżki. Pozostałe 
rozwiązania będą sukcesywnie wprowadzane pod warunkiem, że znajdą się środki  
w budżecie na te cele w tym roku. 

�  Przewodniczący Rady Paweł Liszka prosi, aby te projekty zostały przygotowane, aby 
później mogły być przedstawione, żeby nie było potem stwierdzeń, że dopiero są 
opracowywane. Prosi również o nagłośnienie informacji dla mieszkańców, że można 
składać wnioski i że należy przyjść osobiście do Urzędu Miasta.     

� Naczelnik Wydziału Pan Marcin Jagła odpowiada, że od 16 czerwca jest na stronie 
internetowej zakładka związaną z tym tematem i baner - po ilości wejść widać, że 
cieszy się to dużą popularnością  

� Radna Ewa Pawlikowska pyta jak wygląda przygotowanie uchwały dotyczącej 
odbioru śmieci przez rodziny wielodzietne, bo to jest największym problemem tych 
rodzin?  

� Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że 
materiały przygotowane przez ten Referat zostały przekazane zespołowi, opinia 
prawna była taka, że za bardzo nie ma możliwości realizacji tego, ale ostateczna 
decyzja jeszcze nie zapadła. Dodaje, że trwają prace legislacyjne nad ustawą 
dotyczącą utrzymania czystości nie wiadomo kiedy ta zmiana nastąpi. 

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz mówi, że ta właśnie zmiana ustawowa nas obliguje 
jeśli jej nie będzie to nie ma możliwości prawnej  podjęcia działań w tym temacie.   

 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Grzegorz Watycha złożył wniosek formalny o wykreślenie z podstawy 
prawnej przywołanej tam Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Uzasadnia to tym, że nie jest potrzebne 
przywoływanie tej uchwały lecz wystarczającą podstawą prawną jest ustawa  
o samorządzie gminnym i rozporządzenie Rady Ministrów. Dodaje, że Karta Dużej 
Rodziny ma być promowaniem dużych rodzin jako rodzin pełnych, szczęśliwych,  
a rodziny wielodzietne nie są problemem społecznym. Ma to być również 
przełamaniem negatywnych trendów demograficznych. Nie można spychać tych 
rodzin do opieki społecznej, bo to nie o to chodzi, lecz o promowanie dużych rodzin, 
aby rodziny np. z dwójką dzieci, które na to stać chciały mieć kolejne dzieci. 
Odnosząc się do ulg mówi, że może trzeba byłoby zaryzykować i podjąć na następnej 
sesji uchwałę w sprawie zniżek w opłatach za śmieci tak jak to zostało przyjęte w 
Gminie Nowy Targ.     

� Radca Prawny Pani Teresa Ludzia uważa, że podstawa prawna tej uchwały jest 
prawidłowa, a w pierwotniej uchwale z 3 marca 2014r. również była przytoczona 
uchwała dotycząca strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i nie zostało to 
zakwestionowane przez nadzór Wojewody.    

� Sekretarz Miasta  Pani Stanisława Szołtysek informuje, że przygotowując uchwałę  
w marcu powołano uchwałę dotyczącą strategii Rozwiązywania Problemów 
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Społecznych tylko dlatego, że właśnie tam był zapis, że samorząd będzie wspierał 
rodziny wielodzietne. Obecny projekt uchwały również był przesyłany do nadzoru  
i uzyskał pozytywną opinię.  

� Radny Grzegorz Watycha mówi, że zaproponował tą zmianę, bo niektórzy rodzince 
mają odczucie właśnie spychania tych spraw na pomoc społeczną co kojarzy się  
z patologią.  

� Radna Danuta Wojdyła prosi o przyspieszenie prac dotyczących wprowadzenia 
zniżek, bo rodziny wielodzietne na to oczekują szczególnie, jak wynika z ankiety, 
zależy im na zniżkach w opłacie za śmieci. 

� Sekretarz Miasta  Pani Stanisława Szołtysek mówi, że o tym, iż miasto chce wspierać 
duże rodziny świadczy fakt, że te zadania będzie realizował Urząd Miasta, a nie OPS 
jak jest w wielu gminach.   

Rada w głosowaniu 12 za przy 7 głosach przeciw przegłosowała poprawkę radnego 
Grzegorza Watychy, aby wykreślić z podstawy prawnej przywołaną Uchwały Rady 
Miasta w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
 
Rada w głosowaniu 20 za podjęła wraz z przegłosowaną poprawką uchwałę  
Nr XLIV/385/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/344/2014 Rady Miasta Nowy 
Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ 
Programu „Nowotarska Karta Du żej Rodziny”. 
 
Ad.18 

Projekt uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Nowy Targ,  
a Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Wspólnotami Mieszkaniowymi działającymi na terenie 
Miasta Nowy Targ przedstawił Komendant Straży Miejskiej Pan Krzysztof Cypara. Na 
wniosek zarządu Spółdzielni Mieszkaniowych w sprawie monitoringu na osiedlach 
mieszkaniowych odbyło się spotkanie w tej sprawie. Z wnioskiem o monitoring na  
os. Topolowym wystąpili również mieszkańcy tego osiedla. Rozpatrując tą sprawę należałoby 
przeprowadzić dokładną analizę bezpieczeństwa. Rozważając powyższy postulat należy 
opracować w pierwszej kolejności koncepcję monitoringu, gdzie należałoby wziąć pod uwagę 
następujące zagadnienia: 

− możliwość sfinansowania inwestycji monitoringu. Miasto nie może finansować 
powyższej inwestycji w całości,  może jedynie dofinansować powyższą inwestycje, 

−  efektywność monitoringu w miejscach publicznych (w wyniku kontroli 
funkcjonowania monitoringu w miastach przeprowadzonej przez NIK w latach 2010-
2013 operatorzy zaobserwowali 152000 zdarzeń w zdecydowanej większości 
wykroczeń drogowych. Poważne przestępstwa takie jak: rozboje, włamania, kradzieże 
i niszczenie mienia udokumentowane dzięki monitoringowi stanowiły jedynie 5% 
wszystkich zaobserwowanych zdarzeń), 

− zapewnienie ochrony danych osobowych obywatela pozyskanych w wyniku 
monitoringu, 

− zapewnienie nadzoru nad monitoringiem przez całą dobę, którą mogą prowadzić 
jedynie Policja lub Firmy Ochroniarskie pracujące w systemie całodobowym. 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców istnieje potrzeba upoważnienie 
Burmistrza do zawarcia przedmiotowego porozumienia.  
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Gabriel Samolej zaznaczając, że przez lata walczył w imieniu mieszkańców  
o monitoring na osiedlach i jest zadowolony, że przedłożono ten projekt uchwały. Pyta 
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czy na dzień dzisiejszy wiadomo juz kiedy będzie spotkanie z przedstawicielami  
Spółdzielni Mieszkaniowej?  

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz odpowiada, że jeśli Rada podejmie przedmiotową 
uchwałę to wówczas spotkanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową zostanie zorganizowane 
niezwłocznie.  

W dyskusji głos zabrali: 
� Radny Janusz Kawka, który jako Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje, że 

takie spotkanie odbędzie się niezwłocznie. Dodaje, że jest inicjatorem tego programu, 
a rozmowy trwały już od listopada. Następnie informuje, że tutaj zostaje do ustalenia 
kwestia współfinansowania i będzie można niezwłocznie podjąć działania, o których 
mowa. 

� Radny Gabriel Samolej mówi, że nie ważne jest kto był inicjatorem tych działań, 
ważne że do nich dochodzi. Dodaje, że ma nadzieję, iż dojdzie do spotkania ze 
wszystkimi mieszkańcami w spółdzielniach.   

� Radny Janusz Kawka mówi, że podstawą w tych działaniach będzie współpraca ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową.  

 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 20 za podjęła Uchwałę Nr XLIV/386/2014 w sprawie porozumienia 
pomiędzy Gminą Miastem Nowy Targ, a Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Wspólnotami 
Mieszkaniowymi działającymi na terenie Miasta Nowy Targ. 
 
Ad.19 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu pt. „Nowoczesna 
Administracja Samorządowa” przedstawiła Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek. 
Przedmiotowy projekt uchwały jest odpowiedzią na złożony wspólnie z 7 innymi gminami 
wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.  
Głównym celem projektu jest rozwój świadczenia usług elektronicznych w Urzędzie Miasta 
Nowy Targ oraz w innych urzędach biorących udział w Projekcie. 
Liderem projektu będzie firma Eurokon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która realizowała 
będzie w ramach projektu w Urzędzie Miasta Nowy Targ: 
1. szkolenia dla pracowników Urzędu (Profil Zaufany ePUAP, KPA z uwzględnieniem 
elektronicznej obsługi klienta, standardy obsługi klienta w urzędzie i drogą elektroniczną, 
stosowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO27001:2007,oraz zarządzania zmianą 
dla kierownictwa w kontekście e-cyfryzacji urzędu); 
2. wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w oparciu o zakupiony w ramach 
Projektu program, w tym zakup sprzętu komputerowego (komputer, serwer do EZD, skaner 
dokumentowy); 
3. udostępnienie w ramach platformy ePUAP usług elektronicznych realizowanych 
w Urzędzie, w tym szkolenia z instalacji usług na platformie; 
4. promocję - ulotki i plakaty, tutoriale (filmy pokazowe), promocja w prasie i Internecie. 
Budżet całego programu wynosi 2 175 448 zł, a wkład własnych wszystkich 8 uczestników 
tego programu wynosi 326 317 zł. Wkład własny miasta będzie wynosił 40 790 zł. Wkładem 
tym będą koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta polegające na udziale  
w szkoleniach i koszt wynagrodzenia koordynatora.  
Nawiązując do dyskusji na komisji odnośnie firmy Eurokon Sp. z o.o. informuje, że jest to 
spółka, która zajmuje się tematyką pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych w Polsce. Ma 
ona doświadczenie  w zakresie pozyskiwania tych środków. Podwykonawcą jeśli chodzi o 
zadania związane z usługami teleinformatycznymi jest firma Wasko, która została wybrana 
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przez firmę Eurokon. W dniu 1 lipca odbędzie się spotkanie wszystkich gmin biorących 
udział w projekcie z liderem, aby omówić wszystkie zasady współpracy.  
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Włodzimierz Zapiórkowski mówi, że pytał o tą firmę na komisji i szukał 
informacji o niej na Internecie. Mówi, że jest to spółka jednoosobowa, która wpisana 
jest do KRS-u, ale nie ma obowiązku składać zeznań podatkowych i nie ma 
obowiązku z tego się tłumaczyć. Mówi, że znalazł również firmę Eurokon Sp. z o.o. 
zarejestrowaną w Warszawie z siedzibą w Katowicach, która jest dwuosobowa. 
Dodaje, że wszystkie spółki Eurokon są spółkami finansowymi. zastanawia się czy to 
jest trafna decyzja z wyborem akurat tej spółki na lidera projektu. Pyta dlaczego Nowy 
Targ przystępuje do tego projektu z gminami, które są sporo oddalone od Nowego 
Targu? 

�  Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek odpowiada, że to nie partnerzy wybierali 
ta firmę tylko firma zabiegała o Urzędy, które nie mają jeszcze wdrożonego tego 
projektu. Wymienieni w projekcie partnerzy to gminy pozyskane właśnie przez tą 
firmę. Zanim dojdzie do podpisania umowy partnerskiej będzie spotkanie z tą firmą  
i z przedstawicielami firmy Wasko, aby dowiedzieć się więcej o tych firmach  
i wiedzieć z kim ta współpraca będzie podjęta. Dodaje, że szkolenia będą się odbywać 
w siedzibie naszego Urzędu i nic w tym projekcie nie tracimy tylko zyskujemy.   

� Radny Janusz Tarnowski mówi, że ostatnie zdanie w uzasadnieniu jest dla niego nie 
do końca zrozumiałe i prosi o jego wyjaśnienie.   

�  Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek odpowiada, że przez wynagrodzenie 
trzeba tu rozumieć to, że pracownik będzie brał udział w szkoleniu w danym dniu,  
a wynagrodzenie za ten dzień normalnie dostanie. To wynagrodzenie w formie listy 
płac będzie przesyłane do rozliczenia. Co miesiąc będą przedkładane potwierdzone za 
zgodność z oryginałem: listy płac koordynatora, przelew wynagrodzenia, przelew do 
ZUS i Urzędu Skarbowego, karty czasu pracy koordynatora, wyliczenie wkładu 
własnego uczestników szkoleń.  

� Radny Janusz Tarnowski mówi, że rozumie to, ale ten zapis nie odzwierciedla tego 
dokładnie.         

  
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 12 za przy 7 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę  
Nr XLIV/387/2014 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu  
pt. „Nowoczesna Administracja Samorządowa”. 
 

Ad.20 
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, Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Na 
wstępie zgłosił 4 autopoprawki: 

1) pierwsza dotyczy wprowadzenia nowego zadania do budżetu pod nazwą 
"Modernizacja schodów wejściowych na Cmentarz komunalny" (będzie ono 
realizowane  z dochodów uzyskanych z renty planistycznej - kwota tego zadania to 
300 000 zł.); 

2) druga dotyczy zmiany dochodów i wydatków po zmianach, wynika to z tego, że od 
czasu przygotowania projektu uchwały otrzymano dotację z Budżetu Państwa, które 
zostały wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza dlatego dochody budżetu miasta  po 
zmianach będą się zamykać kwotą 109 480 695,25 zł, a wydatki 135 371 623,25 zł.  
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3) trzecia polega na wprowadzeniu do projektu uchwały załącznika, który został radnym 
dostarczony przed otwarciem Sesji. Wcześniej nie można było tego przygotować, bo 
pojawił się problem związany z wiatami przystankowymi, o które pytał radny Leszek 
Pustówka w punkcie Interpelacje i zapytania. Odpowiadając informuje, że w ramach 
posiadanych środków zwiększono posiadaną dotację o 11 000 zł dla MZK celem 
poprawy stanu tych wiat i będzie to niebawem realizowane. Stąd konieczność zmiany 
załącznika dotyczącego planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych.  

4) czwarta zmiana związana jest z podjęciem na dzisiejszej sesji  uchwały dotyczącej 
przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki. Zmiana ta polega na 
przesunięciu kwoty 40 000 zł z rozdziału Pozostałe zadania z zakresu sportu do 
rozdziału Żłobki.  

 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Janusz Tarnowski pyta czy załącznik planu przychodów i kosztów zakładów 
budżetowych to jest załącznik do omawianej uchwały? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że załącznik ten będzie załączony do 
uchwały. Odpowiednia zmiana została również zgłoszona do treści uchwały.  

� Radny Janusz Tarnowski mówi, że w inwestycjach MZWiK-u wykazano kwotę  
2 668 400 zł  w kolumnie W tym inwestycje jako w kosztach ogółem pyta czy to nie 
powinno być tak, że amortyzacja jest kosztem? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych musi gdzieś znaleźć odzwierciedlenie poziom inwestycji finansowanych 
ze środków własnych zakładów budżetowych stad takie rozwiązanie jak 
przedstawiono. Uważa, że jest to poprawny zapis i nie ma potrzeby wprowadzać 
pozycji amortyzacji. 

� Radny Janusz Tarnowski mówi, że chodzi mu dokładniej o nazewnictwo zastosowane 
czy to koszty czy wydatki. 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że ustawa o finansach publicznych w tym 
przypadku mówi o przychodach i kosztach i tak należałoby je rozumieć.   

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 14 za przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła wraz  
z autopoprawkami uchwałę Nr XLIV/388/2014 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.21 
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 Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Projekt tej uchwały jest 
konsekwencją zmian przedstawionych w budżecie na 2014r. Mając na względzie to, że  
w wyżej omawianej uchwale uległa zmniejszeniu kwota wydatków na budowę nowego 
cmentarza w związku z odzyskaniem podatku VAT istnieje konieczność zaktualizowania tej 
pozycji.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 14 za przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę  
Nr XLIV/389/2014 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. 
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Ad.22 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2013 przedstawił Skarbnik Pan 
Łukasz Dłubacz. Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik  nr 4 do protokołu.  
Przewodniczący Rady Paweł Liszka poinformował o pozytywnej opinii RIO o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Miasta za rok 2013.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 12 za przy 7 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę  
Nr XLIV/390/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2013. 
 
Ad.23 
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2013 
przedstawił Przewodniczący Rady Paweł Liszka. Poinformował, że w dniu 4 czerwca 
Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 
rok 2013 wraz z opinią. Wniosek i opinia zostały przesłane do RIO, które wydało pozytywną 
opinię  o przedmiotowym wniosku.  
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Grzegorz Luberda poinformował, że Kluby radnych "Nasze miasto"  
i "Niezawisłość" będą głosować przeciwko udzieleniu absolutorium dla Burmistrza,  
w związku z przegranymi procesami sądowymi z tytułu niewykonania umowy  
i wadliwego zastępczego wykonania inwestycji na MHL-wej, które zakończyły się  
w czerwcu 2013r. Miasto nie odzyskało kwoty  377 tys. 423 zł z tytułu inwestycji na 
MHL-wej, ponadto poniosło koszty sądowe w wysokości ok. 60 tys. zł. To 
zaniedbanie, brak nadzoru uznaje się za działania niegospodarne. Dodał, że w/w kluby 
wnioskują, aby Pan Burmistrz pokrył te kwoty z własnej kieszeni. 

� Radny Janusz Tarnowski stwierdził, że praca wymienionych wyżej klubów nie idzie 
na marne. Wyjaśnił, że od lat wskazują na to, co jest robione źle. I tych zastrzeżeń jest 
coraz mniej, ale mimo wszystko są. Niektóre bulwersują, niektóre bolą. Dodał, że gdy 
patrzy się na wykonanie budżetu to nie ma specjalnie uwag, stąd powściągliwość  
radnych w zabieraniu głosu jednak uwagi krytyczne, za którymi idzie głos sprzeciwu 
dla udzielenia absolutorium leżą w czymś, co każdy przedsiębiorca, każdy 
zarządzający finansami bierze sobie do serca, bo tylko dzięki takim zasadom buduje 
dobrobyt dla siebie, dla pracowników, czy tak jak w tym przypadku - dla społeczności 
Nowego Targu. Stwierdził, że pozytywnej oceny nie można Panu Burmistrzowi 
wystawić. Poinformował, że ich ocena jest taka, że zespół jakim dysponuje Burmistrz 
i On sam w niestety wielu przypadkach popełnia niedociągnięcia i błędy, a na tym 
budżet miasta, samorząd i mieszkańcy tracą. Bo każda złotówka niegospodarnie 
wydana jest złotówką straconą. Inwestycje, których dość sporo w tym okresie się 
kończyło, tak na prawdę w niewielkim stopniu przekładają się na korzyści dla 
społeczności miasta. Bardziej by się przydały inwestycje związane ze Strefą 
Aktywności Gospodarczej. To są zadania, które zrealizowane w odpowiedni sposób, 
w odpowiednim czasie i miejscu przynoszą korzyści. Następnie nawiązał do Parku 
Miejskiego zapytując jak on wygląda w rok po hucznym oddaniu? Jak wygląda plac 
zabaw? Te inwestycje nie są właściwie nadzorowane, nie był właściwie prowadzony 
proces budowy z pozycji interesu miasta i środków publicznych. Takich przykładów 
będzie więcej. Banalne rzeczy, które były możliwe do przewidzenia - jak drzwi na 
basenie, które rozmakają od wody. Radny zaznacza, że to pokazuje jak pracują 
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"specjaliści", którzy w naszym imieniu powinni interesować się procesami 
inwestycyjnymi i je kontrolować. Takim kluczowym przykładem niegospodarności  
i braku całkowitej odpowiedzialności był zakup telebimu. Tak hucznie prezentowana 
była wizja kina letniego na Rynku. A jak się okazało nikt ze strony UM nie określił  
w zapytaniu ofertowym parametrów tego telebimu, a pracownik podczas kontroli 
Komisji Rewizyjnej szczerze przyznał, że on się na tym nie zna, nie wie ile powinno 
być pikseli, czy ma być możliwość emisji głosu itd. Uważa, że ten telebim został 
zakupiony na zupełnie inny cel.  Radny uważa, że niektóre sprawy zamiata się pod 
dywan, a jak się wyda  to później się mówi "że lepiej się nie dało". Podobnie było ze 
sprawą, która ciągnęła się kilka lat, a skończyła w zeszłym roku: na MHL-wej wydano 
ponad 300 tys. zł na wadliwy system chłodzenia. Dodał, że niepokoi go też MZK  
i ZGZiR gdyż w tych zakładach koszty rosną, a przychody spadają. Dodał, że skarbnik 
na lokatach utrzymuje 7 milionów zł. tak jakby przewidywał zwroty do Urzędu 
Skarbowego jakiegoś podatku. Bo nie wierzy, że z lokaty siedmiomilowej można 
uzbierać większe odsetki, niż z kredytów. Sposób gospodarowania każdą złotówką 
powinien przebiegać nieco inaczej, bardziej przemyślanie. Uważa, że procesy 
inwestycyjne powinny być realizowane z większą odpowiedzialnością osób biorących 
w nich udział. Na koniec  zaznaczył, że niektóre rzeczy ulegają poprawie, ale na 
przykład opracowanie dla Strefy Płatnego Parkowania nie było prawidłowo 
dopracowane. Jak ocenić pozytywnie zapłacenie za takie wykonanie, w którym autor 
nie umiał nawet policzyć miejsc parkingowych? 

� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski podkreślił, że ocena absolutorium to 
jednak liczby, a nie prywatne odczucia. Kilka kałuż w Parku po intensywnym deszczu 
to nie jest powód, by zarzucać niegospodarność, która przecież jest przestępstwem. 
Użytkownicy Parku jakoś nie zgłaszali takiego problemu, a wiadomym jest że jak 
deszcz pada to jest mokro. Dodał, że będzie głosował "za udzieleniem absolutorium", 
bo jest to ocena za wykonanie budżetu. Twierdzi, ze wzrost dochodów jaki został 
wykazany świadczy pozytywnie o budżecie. Podkreśla, że zadłużenie miasta przy tak 
dużej ilości inwestycji zmniejszył się w 2013r. o 24 miliony zł. w stosunku do 
planowanego. Jeśli chodzi o Miejską Halę Lodową to system był źle zaprojektowany, 
a są to jeszcze zaszłości z poprzednich lat. Był tam jakiś błąd, a te 60 tysięcy przy 
kwocie 170 milionów zł. wydanej na inwestycje to jest jakaś jedna tysięczna. Na 
pozytywy się nie patrzy, a przecież Miasto zmienia oblicze. Na koniec dodał, że  może 
trzeba było poszukać głębiej, żeby coś znaleźć, zamiast czepiać się 60 tyś zł. i z tego 
powodu nie chcieć udzielić absolutorium. Mówi, że przecież Komisja Rewizyjna 
sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium, a tu radni, którzy należą do tej komisji 
mówią, że są za nieudzielaniem- jest to jakąś sprzeczność. 

� Radny Janusz Tarnowski mówi, że to że zadłużenie się zmniejszyło  w stosunku do 
planu wynikało w głównej mierze z rezygnacji z inwestycji. Fajnie się na początku 
obiecuje, a potem w ciągu roku się z tego wycofuje.  

� Radny Grzegorz Watycha  stwierdził, że skoro jest tak dobrze, to dlaczego w ciągu 
całego roku nie znaleziono w budżecie ani złotówki na wdrożenie Karty Dużych 
Rodzin np. na ulgowe bilety? Gdyby sprawozdanie podlegało badaniu przez biegłego 
rewidenta znalazłby się tam zapis o istotnych zdarzeniach, które wpłynęły na wynik 
końcowy. Tu nie ma takiego zapisu, a zaistniały takie "istotne zdarzenia" w roku 2014 
po zamknięciu budżetu: konieczność oddania podatku VAT do Urzędu Skarbowego, 
zwrot dotacji do Ministerstwa Kultury. Wskazując na bilans dochodów i wydatków 
miasta dodał, że wynik ten księgowo wygląda bardzo dobrze, ale w rzeczywistości nie 
jest tak dobry.  
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� Przewodniczący Rady Paweł Liszka zaznacza, że  uchwała dotycząca Karyty Dużych 
Rodzin jest uchwałą z tego roku, a omawiamy ubiegłoroczny budżet. Podkreśla, że 
jest to absolutorium za rok 2013, a nie za cała kadencję.  

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiadając na zarzuty przedstawione przez radnych 
stwierdził, że jest bardzo zniesmaczony tymi wypowiedziami. Podkreślił, że zawsze  
w swoich wypowiedziach zaznacza, że miasto ma zadłużenie. Pokazuje pewne trendy 
i przekazuje to, co jest pozytywne. Dodaje, że  na lokacie faktycznie znajduje się 7 
mln zł, bo była okazja - wzięto kredyt z dopłatami i oprocentowanie wynosi 3% więc 
jest korzystniejsze niż odsetki od kredytu, więc jak można mówić o niegospodarności 
w takim przypadku. Następnie dodał, że w tej dyskusji chodzi o to, żeby pokazać, że 
coś jest źle. Podkreśli, że to chyba dobrze, że złożono wniosek o zwrot VAT-u  
i otrzymano 10 mln zł, o 4 mln będzie sprawa sporna. Zaznaczył, że wynika z tego, że 
już lepiej nic nie robić, bo nie ma wtedy przytyków. Zaznaczył, że wiele gmin tego nie 
robi, ale on się tym interesuję i uważa że warto tak postępować, bo w tym przypadku 
miasto zaoszczędzi ok. 2 mln zł w budżecie. Stwierdził, że warto takie rzeczy robić,  
nawet jak się człowiek pomyli, bo każdy ma prawo się pomylić. Czasem nie tak 
wyjdzie jak miało wyjść i taka sytuacja miała miejsce z lodowiskiem. Na koniec 
dodał, że można do Burmistrza mieć o wszystko pretensję, ale chciałby żeby 
wszystkim tak dobrze wszystko wychodziło.  

� Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz zwracając się do radnego Grzegorza 
Luberdy, powiedział, że powinien on ponownie zostać radnym, bo wielu rzeczy 
jeszcze nie wie, a  Ci, co mu podpowiadają, nieco już wyszli z obiegu i źle 
podpowiadają. Burmistrz mówi, że radny nie zapytał ile procesów miasto wygrało i na 
jaką kwotę. Miasto przyznało się wtedy do błędu. Proponuje, aby  następnym razem 
Grzegorz Luberda,  przyszedł do niego to powie mu co i gdzie w papierach jest źle. 
Wskazał, że ewentualne niegospodarności należy zgłaszać na adres Ludźmierska 29  
i to trzeba wiedzieć. Zwracając się do radnego Janusza Tarnowskiego odnośnie placu 
zabaw w Parku poinformował, że wybrane zostało takie rozwiązanie, bo uznano, że to 
jest lepsze. W tej drugiej macie przy słonecznej pogodzie guma się nagrzewa  
i wydziela zapach. Nie jest groźny, ale wybrano inny wariant. Dodał, że wcześniej 
były uwagi, ale jest ich już coraz mniej i nie traktuję tego jako "niedoróbki", bo 
zawsze można to jeszcze zmienić. Burmistrz mówi, że przez 2 lata opozycja miała 
przewagę i mogła zgłaszać różne projekty i przecież nic Burmistrz nie mógłby 
zablokować. Następnie Burmistrz  zaznaczył, że jeśli nie ma się czym wykazać po 4 
latach, to trzeba się trzymać drzwi na basenie przy wielomilionowej inwestycji. 
Podkreślił, że stara się swoje pomysły realizować, a nie tylko mówić. Zwracając się do 
radnego Grzegorza Watychy - sekretarza starostwa zaznaczył, że jest coś takiego jak 
Powiatowa Karta Rodziny. Więc radny jako sekretarz starostwa mógł zgłosić taki 
projekt w powiecie, a tego nie zrobił. Następnie Burmistrz podkreślił, że Uchwała 
absolutoryjna jest podsumowaniem pracy samorządowej za rok miniony. Ważnym  
i obligatoryjnym elementem  oceny jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale 
najważniejszymi są oceny dokonywane przez tych, którzy tworzą samorząd czyli 
mieszkańców. Taka ocena nastąpi niedługo, bo za 5 miesięcy. Uważa, że budżet jest 
dziełem wspólnym, a nie tylko samego Burmistrza. Następnie podziękował swoim 
Zastępcom, Panu Skarbnikowi, Pani Sekretarz oraz naczelnikom, urzędnikom, 
miejskim zakładom, całej Radzie Miasta oraz mieszkańcom, których budżet dotyczy. 
Przyznał, że oprócz sukcesów były i porażki, które bierze na siebie. Zadania były 
wykonywane w ramach możliwości i sił. Podkreślił, że w ostatnim roku i w tej 
kadencji wzrosła rola Miasta. Po raz kojony miasto znalazło się w złotej setce 
samorządów w najważniejszym i najbardziej obiektywnym rankingu 
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Rzeczypospolitej. Miasto za 2013r.  znalazło się na 33 miejscu pośród 800 
samorządów. Stwierdził, że nie ma powodu, aby się wstydzić tego, co zostało 
dokonane w ubiegłym roku.  

 
Rada w głosowaniu 11 za przy 7 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się podjęła 
Uchwałę Nr XLIV/391/2014 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ 
za rok 2013. 
 
Ad.24 
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.1 Odpowiedź na interpelację Przewodniczącego Rady zostanie udzielona na piśmie; 
Ad. 2 a), b) i c) Odpowiedzi na interpelacje radnego Tadeusza Trutego zostaną udzielone na 
piśmie; 
Ad. 3 a) i b) Odpowiedzi na interpelacje radnego Tadeusza Morawy zostaną udzielone na 
piśmie; 
Ad.4 a), b) i c) Odpowiedzi na interpelacje radnego Gabriela Samoleja zostaną udzielone na 
piśmie; 
Ad.5 a) Odpowiedź na interpelację radnego Janusza Tarnowskiego zostanie udzielona na 
piśmie; 
b) Z-ca Burmistrza Pan Jan Kolasa odpowiada, że naprawa ścieżki pod mostem jest w trakcie 
realizacji i lada dzień powinno to być usunięte. Firma, która to poprawiała po powodzi 
jeszcze nie zgłosiła tego do odbioru. 
Ad.6 Odpowiedź na zapytanie radnego Jana Łapsy zostanie udzielona na piśmie; 
Ad. 7a), i b) Odpowiedzi na interpelacje radnej Ewy Pawlikowskiej zostaną udzielone na 
piśmie; 
c) Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz mówi, że wydaje mu się że udzielił poprzednio 
wyczerpującej odpowiedzi na interpelacje w sprawie mieszkania wody z wodą ze stacji 
uzdatniania w Szaflarach. Wskazał, że do sytuacji takiej dochodzi tylko w uzasadnionych 
przypadkach jak np. 11 i 12 kwietnia gdy nie było prądu i ta woda musiała iść z Szaflar czy 
przy modernizacji sieci wodociągowej.   
d) Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek odpowiada, że studzienki będące własnością 
miasta są  uregulowane, pozostałe to studzienki, które znajdują się na odcinku  
Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Posiada nieoficjalne informacje, że na tamtym odcinku 
planowana jest wymiana nawierzchni i możliwe, że wówczas będą te studzienki uregulowane.    
e) Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że miasto wystąpiło do 
odpowiednich organów, w sprawie budynku byłego basenu, ale nie ma instrumentów 
prawnych, aby na kogoś naciskać w tej sprawie. Otrzymano informacje o zawieszeniu 
postępowania egzekucyjnego. Jest to teren Skarbu Państwa, którego reprezentantem jest 
Starosta, który może ewentualnie interweniować. 
  f) Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg odpowiada, że obecnie urząd przystępuje 
do aktualizacji kosztorysów, które były wykonane w zeszłym roku i następnym krokiem 
będzie ogłoszenie przetargu. 
Ad. 8 Odpowiedź na interpelację radnego Michała Glonka zostanie udzielona na piśmie; 
Ad. 9 Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz odpowiada, że również posiada informację, że na 
jednej z imprez polonijnych w Stanach zebrano ok. 4 000 dolarów. Jak tylko wpłynie to 
otwarte zostanie subkonto i ta rewitalizacja zostanie zakończona. Każdy będzie mógł się do 
tego dołożyć wpłacając jakąś kwotę.  
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Ad. 10 Odpowiedzi na zapytanie radnego Leszka Pustówki w sprawie naprawy wiat 
przystankowych udzielił Skarbnik Miasta podczas wypowiedzi w pkt. 20 niniejszego 
protokołu. Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Swałtek potwierdza, że MZK jest w trakcie 
usuwania wszystkich szkód.  
Ad. 11 Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że pytania te nie były związane z 
działalnością Komisji Budżetowej, ale przekaże je w celu udzielenia odpowiedzi na piśmie. 
 
 
Ad.25 
W ramach wolnych wniosków głos zabrali zapisani do głosu, zgodnie z listą zapisanych 
stanowiącą załącznik nr 5 do protokołu: 

� Pan Jerzy Smoszna Prezes Zarządu Nowotarskiej Kongregacji Kupieckiej w imieniu 
osób trudniących się działalnością gospodarczą w Rynku, oficjalnie zgłosił protest 
przeciwko budowie tak dużego centrum handlowego. Wystąpienie Pana Jerzego 
Smoszny dotyczyło planów budowy nowego centrum handlowego na granicy Nowego 
Targu i Szaflar. Uznał, że mówienie, iż w żaden sposób nie będzie ono oddziaływać 
na handel w centrum miasta to bzdury. Każde dziecko wie, że tak duże centrum 
handlowe musi mieć wpływ, bo jego zakres oddziaływania jest do 20 km, a my tu 
mówimy o 3 km. Uważa, że budowa tak dużego centrum spowoduje degradację 
funkcji Nowego Targu jako centrum handlowego. Dodatkowo łączy się to  
z proponowanym wprowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania na obszarze Nowego 
Targu w tak dużym zakresie. Wiadomo: jak klient będzie miał do wyboru bezpłatne 
miejsce parkingowe - tam ma powstać 600 miejsc, a tu będzie płatna strefa to 
wiadomo, co wybierze. I na pewno będzie mieć to wpływ na rozwój Nowego Tagu  
i na centrum miasta. Budowa centrów handlowych to problem ogólnopolski. Z jednej 
strony mamy do czynienia z małymi przedsiębiorcami, z drugiej z sieciami. Tacy 
drobni przedsiębiorcy są z góry skazani na przegraną, ale rolą państwa jest obrona 
małych przedsiębiorców, bo oni nie mają szans na takie duże inwestycje. W związku  
z tym zwrócił się z prośbą o branie pod uwagę głosu małych przedsiębiorców. Dodał, 
że to oni tworzyli symbol miasta, kupiecki charakter, a zaczęło to upadać. 
Spowodowane było m.in. likwidacją parkingu w Rynku. Od razu było widać jaki to 
miało wpływ na handel. Dodał, że mają oni żal do Burmistrza, że się z nami nie 
spotkał, nie porozmawiał. Podkreślił, że porozumienie kupców "Centrum" będzie 
działać. Chcieliby oni, aby Burmistrz nie tylko zauważał tych wielkich, ale i tych 
małych przedsiębiorców. Dodał, że centra handlowe generują raczej tanie miejsca 
pracy. Ich budowa nie odwróci trendu ucieczki młodych na Zachód. Państwo nic nie 
robi, by pomóc drobnym przedsiębiorcom, to jest bardzo negatywne. Na koniec 
podkreślił, że są  przeciwko budowie tego centrum i zwracają się z prośbą do Pana 
Burmistrza, by wziął pod uwagę ich głos.  

� Pan Józef Żarnecki mówi, że będzie ponawiał pytanie, które zadaje już od kilku Sesji 
tzn. kiedy dostanie właściwą odpowiedź na swoje pismo odnośnie planu 
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 12? Dodaje, że na Sesji mówi się  
o milionach, a gdzie te złotówki dotyczące mieszkańców tak jak zwracał uwagę 
odnośnie zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 12 jak został pozbawiony 
swojego majątku. Mówi, że Burmistrz tłumaczył mu, że droga tam za dużo kosztuje  
i miasto nie ma pieniędzy. W związku z tym po co w takim razie brać się za 
zagospodarowanie przestrzenne tamtego terenu w taki sposób nie dając ludziom 
możliwości wypowiedzenia się co tam chcą mieć. Prosi, aby to zabudowywać w ten 
sposób jak już było zagospodarowane poprzednio to osiedle. Mówi, że powstało  
os. Willowe i teraz są działki do sprzedania, a jemu zabrano 15 arów pod budowę tego 
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osiedla. Teraz tłumaczy mu się, że ma tam być łącznik drogowy, a jak to można 
nazwać łącznikiem skoro ma łączyć całą ulicę z góry aż do ul. Gorczańskiej. Mówi, że 
teraz chce się zepsuć wszystko tym łącznikiem drogowym i to w sposób, który jest 
bandyckim sposobem. Przypomina, że miała dopiero odbyć się sesja na której miał 
być uchwalany ten plan, a w dniu sesji już robiona była tam linia energetyczna u góry.  
W następnym opracowaniu planu robiony jest płot i to w styczniu przy - 10 
stopniowym mrozie i wtedy nie było przeszkód, żeby tam postawić płot żeby tamtędy 
nie było drogi, z której mogliby korzystać wszyscy.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka informuje, że wszelkie odpowiedzi jakich był  
w stanie udzielić zostały już udzielone. Prosi, aby jeśli Pan Żarnecki oczekuje 
odpowiedzi na konkretne pytania, to żeby je sprecyzował konkretnie i złożył na 
piśmie.         

� Pan Mieczysław Gottfrid poruszył kilka tematów w tym: 
o podziękował Burmistrzowi za działania związane z przeprowadzeniem 

uroczystości upamiętniających 35 wizytę Ojca Świentego Jana Pawła II  
w Nowym Targu; przypomniał słowa Ojca Świentego, aby nie stawiać za dużo 
pomników, bo dla niego pomnikami byłyby przedszkola, żłobki i szpitale. 
Dodaje, że na lotnisku jest pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II, ale jest to 
mini pomnik dlatego należałoby się zastanowić czy miasto nie mogłoby 
ufundować lepszego pomnika Ojcu Świętemu. Następnie mówi, że warto 
byłoby również wykonać popiersie Kazimierza Wielkiego, bo na ten moment 
jest tylko w mieście ulica jego imienia. Te tematy nasuwają się mieszkańcom 
Nowego Targu i warto je rozważyć.   

o odnośnie budowy centrum handlowego mówi, że w prasie pojawiła się 
wzmianka dlaczego kupcy nie wykupili wcześniej tego terenu. Przypomina, że 
w Polsce toczyło się 46 spraw gdzie znający temat wykupywali grunt,  
a następnie przebiegały tam przykładowo autostrady, albo były budowane 
centra handlowe i tutaj mogło to nastąpić.  

o mówi, że przy ul. Św. Doroty remontowany jest parking i będzie tam kładziona 
kostka więc może trzeba porozmawiać z właścicielem Panem Janem 
Pajerskim, aby udostępnił dalszą część pod parking; 

o mówi, że w Nowym Targu w stosunku np. do Zakopanego parkingi są drogie  
i to się odczuwa.     

 
W dalszej części wolnych wniosków radny Grzegorz Luberda zwrócił się z prośbą o kopię 
nagrania z obecnej sesji oraz z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w związku  
z wystąpieniem Burmistrza pod jego adresem.  
 
Następnie Przewodniczący Rady Paweł Liszka poinformował o: 

� pismach mieszkańców dotyczących spraw związanych ze skutkami majowej powodzi 
z ul. Kotlina, ul. Nadmłynówka,  

� piśmie Klubu Przedszkolaka Dziecięce Marzenie również związanego ze skutkami 
powodzi; 

� odpowiedzi Ministra Środowiska na skargę dotyczącą działań RZGW; 
� planowanej na lipiec sesji w okolicach 21 lipca. 
 

Na koniec Przewodniczący złożył wszystkim Panom życzenia z okazji Dnia Ojca.  
 
  

Ad.26 
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O godzinie 20:30 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka zamknął XLIV Sesję Rady Miasta 
Nowy Targ.  
 
 

                Przewodniczący Rady Miasta 
Protokołowała: 
Renata Chmielak           
               mgr Paweł Liszka 
 


