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P r o t o k ó ł Nr 45/2014
z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 18 lipca 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 XLV Sesji
Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1400. Na podstawie listy obecności stwierdził, że
w Sesji Rady Miasta uczestniczy 19 Radnych, w związku z czym obrady są prawomocne.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady powitał Wysoką Radę, Z-ców Burmistrza
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
przedstawiciela Policji Powiatowej Pana Komendanta Roberta Bartosza oraz Prezesa Chóru
"GORCE" Pana Stanisława Kowalczyka. Następnie powitał mieszkańców przybyłych na
sesję oraz  przedstawicieli mass mediów.

W obradach udział wzięło 21 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1
do protokołu (w trakcie obrad doszło dwóch radnych).

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

Podjęcie uchwał w sprawach:
6. Pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu.
7. Odstąpienia od wprowadzenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania

i uchylenia uchwały.
8. Zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012r.

uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Nowym Targu.

9. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 15.

10. Przeniesienia własności nieruchomości.
11. Zbycia nieruchomości położonej przy ul. Galicy w Nowym Targu.
12. Udzielenia w 2014r. pomocy finansowej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Zawodowej w Nowym Targu z przeznaczeniem na realizację zakupów
inwestycyjnych dla kierunków medycznych i kosmetologii PPWSZ w Nowym Targu.

13. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
14. Zmiany Uchwały Nr XXVI/302/08 z dnia 27 października 2008r. w sprawie

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

15. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie.

16. Zmian Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie miasta.
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17. Zmiany Uchwały Nr XXXIX/332/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia
2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2014-
2024.

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

Doszedł radny Marek Batkiewicz.

Ad.2
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Paweł Liszka, który
zaproponował wprowadzenie w punkcie 6 porządku obrad Apelu do Pani Elżbiety
Bieńkowskiej Wicepremier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Infrastruktury
i Rozwoju oraz Pani Ewy Tomali-Boruckiej p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad, o podjęcie stosownych działań do opracowania kompleksowych rozwiązań
komunikacyjnych oraz ich realizację na drodze krajowej nr 47.

Rada w głosowaniu 20 za wprowadziła w punkcie 6 porządku obrad przedmiotowy
Apel. Kolejne punkty ulegają przeszeregowaniu.

Porządek obrad po przegłosowanej zmianie.
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Apelu do Pani Elżbiety Bieńkowskiej Wicepremier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i

Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Pani Ewy Tomali-Boruckiej p.o. Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o podjęcie stosownych działań do opracowania
kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych oraz ich realizację na drodze krajowej nr
47.

Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu.
8. Odstąpienia od wprowadzenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania

i uchylenia uchwały.
9. Zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012r.

uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Nowym Targu.

10. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 15.

11. Przeniesienia własności nieruchomości.
12. Zbycia nieruchomości położonej przy ul. Galicy w Nowym Targu.
13. Udzielenia w 2014r. pomocy finansowej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Zawodowej w Nowym Targu z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych
dla kierunków medycznych i kosmetologii PPWSZ w Nowym Targu.

14. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
15. Zmiany Uchwały Nr XXVI/302/08 z dnia 27 października 2008r. w sprawie regulaminu

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
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16. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie.

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

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

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

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

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 czerwca 2014 r. do 18 lipca 2014r.
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz
Zajączkowski.

W trakcie sprawozdania przyszedł radnych Janusz Tarnowski.

Ad.5
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Tadeusz Truty:
a) mówi, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Komunalnej sygnalizował problem z dojazdem
do budynków mieszkaniowych na końcowym odcinku os. Buflak, droga jest w bardzo złym
stanie technicznym, na odcinku ok. 10 m jest potrzeba żeby przed okresem zimowym tę
sprawę załatwić - odśnieżanie w zimie z tego powodu będzie niemożliwe. W tej sprawie było
już złożone pismo w 2012r. i mieszkańcy interweniowali również podczas dyżuru radnego.
b) pyta co z modernizacją ul. Partyzantów? (zadanie to było wpisane do budżetu na 2014r.)
2. Radny Józef Trzciński złożył pisemną interpelację w której pyta czy była robiona analiza
stanu technicznego mostu na Białym Dunajcu na ul. Waksmundzkiej? Uważa, że most jest
w złym stanie i wymaga remontu.
3. Radna Danuta Wojdyła złożyła pisemną interpelację w sprawie modernizacji MHL-wej.
Zaznaczyła, że MHL jest jedynym na terenie Podhala obiektem, który może pomieścić
kilkutysięczną publiczność. Jej rozbudowa mogłaby się przyczynić do upowszechniania
sportów zimowych, a tym samym nawiązać do wizerunku Nowego Targu jako stolicy
polskiego hokeja.
4. Radny Włodzimierz Zapiórkowski pyta czy jest możliwość finansowania piłki siatkowej
męskiej III-ligowej, która ma zostać przeniesiona do Nowego Targu i pod barwami "Gorce"
Nowy Targ brać udział w rozgrywkach. Przypomina, że kwota 100 000 zł została, już w tym
roku rozdysponowana.
5. Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski:
a) złożył pisemną interpelację, w której w związku z wyrokiem N.S.A., który daje prawo
osobom niezameldowanym w Nowym Targu do składania wniosków o przydział mieszkania
komunalnego, pyta jak przedstawia się sprawa budowy mieszkań komunalnych w
przyszłości?  Pyta jakie kroki podjęło miasto, aby na ten cel zagospodarować budynek z dużą
działką jaką miasto dysponuje w Szaflarach?
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b) złożył pisemną interpelację, w której w imieniu mieszkańców ul. Ustronie i Ustronie Górne
składa wniosek o zabezpieczenie środków na remont nawierzchni tych dróg  przez położenie
nowej nakładki bitumicznej. Stan techniczny w/w dróg jest bardzo zły i kolejne łatanie dziur
jest bezskuteczne jak również bezsensowne.
6. Radny Grzegorz Watycha:
a) w imieniu Klubu Radnych "Nasze Miasto" złożył pisemną interpelację w sprawie
utworzenia Kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego w Nowym Targu w związku
z ograniczoną ilością miejsc na nowotarskim cmentarzu i ogromnymi kosztami budowy
nowego cmentarza. Nie bez znaczenia dla mieszkańców może okazać się fakt, że koszt
spopielenia zwłok i miejsc w Kolumbarium będą dużo niższe niż koszty wykupienia miejsca
pod pochówek tradycyjny oraz postawienie nagrobka.
b) złożył pisemną interpelację w sprawie postępowania rekrutacyjnego do szkół
podstawowych i gimnazjów.
7. Radna Ewa Pawlikowska:
a) pyta na jakiej podstawie (czy na podstawie ogłoszonego konkursu czy po znajomości itd.)
przy MCSiR działa szkółka pływacka? Jakie były kryteria, które należało spełnić, aby
świadczyć usługi nauki pływania? Zwraca się z prośbą o zmianę regulaminu krytej pływalni,
która pozwoli na naukę pływania rodzic - dziecko, a instruktor będzie opłacony przez osobę
zainteresowaną (nie dotyczy to szkółki pływackiej).
b) nawiązując do interpelacji dotyczącej poszerzenia drogi na zakręcie przy bloku nr 7 na
os. Bór – droga do przedszkola – ponownie prosi o poszerzenie tej drogi od strony lasu.
c) prosi o przekazanie kopii postanowienia dotyczącego prowadzonych rozmów w związku
z ewentualnym umorzeniem zadłużenia obiektu byłego basenu prowadzonego przez
Starostwo.
8. Radny Andrzej Rajski:
a) pyta na jakim etapie są prace projektowe dotyczące projektu łącznika ul. Waksmundzka -
Al. Tysiąclecia wraz z planowanym rondem na Al. Tysiąclecia?
b) pyta czy jest jakiś harmonogram przeniesienia targowicy, aby handlujący wiedzieli o tym
wcześniej i nie byli tym zaskoczeni?
9.Radny Jan Łapsa – pyta jak przebiegają prace związane z usuwaniem szkód na
cmentarzu?

Ad.6
Apel do Pani Elżbiety Bieńkowskiej Wicepremier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
i Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Pani Ewy Tomali-Boruckiej p.o. Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, o podjęcie stosownych działań do opracowania
kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych oraz ich realizację na drodze krajowej nr 47
przedstawił Przewodniczący Rady Paweł Liszka.
W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Michał Glonek mówi, że w Apelu jest postulat, aby wprowadzić rozwiązanie

w postaci estakady co prawdopodobnie będzie łączyło się ze zmianą projektu dlatego
pyta czy taki wniosek nie przesunie w czasie możliwości złożenia wniosku ZRiD.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka wyjaśnia, że jeśli chodzi o wniosek ZRiD to
dotyczy on odcinka Rdzawka - Nowy Targ, a wybudowanie estakady dotyczy terenu
przy granicy Miasta Nowy Targ i Gminy Szaflary, więc są to dwie oddzielne sprawy.

 Radny Grzegorz Watycha przypuszcza, że Apel ten pozostanie bez odzewu, bo już
wcześniej były zapewnienia ze strony Parlamentarzystów, a potem się okazało, że
pieniędzy nie ma. Uważa, że Apel ten powinien być zapewnieniem stabilności
finansowej dlatego powinien być skierowany również do Ministra Finansów.
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Proponuje, żeby wskazać wyraźnie, że estakada miałaby być na granicy Miasta Nowy
Targ oraz Gminy Szaflary.

 Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odnośnie zabezpieczenia środków
finansowych na wskazany w Apelu cel informuje, że na spotkaniu z Panią
Wicepremier poruszył tą kwestię zaznaczając, że nie jest zadawalający wniosek ZRiD
z następstwem gdy ma być później zawieszone postępowanie w sytuacji gdy przyjęto
już wobec mieszkańców pewne zobowiązania dysponując w taki , a nie inny sposób
rezerwą terenu. Może to być problem dla samorządów takich jak Gmina Nowy Targ
i Gminy Rabka Zdrój. Cały czas konsekwentnie powtarzane jest, że jest to droga
prowadzona nowym śladem i trzeba będzie zając tereny prywatne. Ludzie cierpliwie
czekają już dosyć długo. Ważne jest, aby uwidocznić że na odcinek Rdzawka - Nowy
Targ potrzebne są dużo mniejsze pieniądze niż na odcinek Lubień - Rdzawka. Ważne
jest również zabezpieczenie terenów pod tą drogę, co było już zrobione w planach
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 i Nowy Targ 23.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka w formie autopoprawki proponuje dopisać "na
granicy Miasta Nowy Targ oraz Gminy Szaflary" po słowach "...obiektach
wielokopowierzchniowych usytuowanych przy w/w trasie..."

Rada poprzez aklamację przyjęła przedmiotowy Apel z uwzględnieniem autopoprawki
zgłoszonej przez Przewodniczącego Rady.

Ad.7
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego
Targu przedstawił Przewodniczący Rady Paweł Liszka. Na podstawie § 7 Uchwały
Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. r. w sprawie:
ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu i powołania
Kapituły Honorowej - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolska koło
w Nowym Targu, złożył wniosek o odebranie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego
Targu Pana płk. Iwana Fiodorowicza Zołotara. Załącznikami do uzasadnienia są: złożony
wniosek oraz opinia historyczna przygotowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w
Krakowie. W treści uchwały stwierdza się że: "Pozbawia się tytułu "Honorowego Obywatela
Miasta Nowego Targu" Pana płk. Iwana Fiodorowicza Zołotara, wobec stwierdzenia, że
nadanie tego tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd co do bohaterstwa i charakteru
czynów dokonanych w okresie II Wojny Światowej oraz tego, że uhonorowany bezpośrednio
po II Wojnie Światowej dopuścił się wielu czynów, którymi działał na szkodę Narodu
Polskiego i Niepodległościowego bytu Państwa Polskiego, wskutek których stał się niegodny
przyznania tytułu."
W dyskusji głos zabrał:
 Radny Tadeusz Morawa stwierdził, że odebranie tytułu Honorowego Obywatela

Miasta Nowego Targu sowieckiemu pułkownikowi NKWD to znak czasów, które
muszą nieuchronnie w Polsce nadejść. Zołotar był odpowiedzialny głównie za
rozpracowywanie oddziałów partyzanckich i ich likwidację oraz wydanie rozkazu
wysadzenia zamku Jagiellonów w Nowym Sączu. Był podejrzewany przez AK, że
przybył na Podhale z Katynia. Radny stwierdził, że ten tytuł gloryfikujący sowieckich
zbrodniarzy i armię okupacyjną to pozostałość czasów komuny i symbol służalstwa
wobec Rosji - te czasy się skończyły i nie ma do nich powrotu. Dodał, że Rada
Państwa nadała mu w 1963 roku Krzyż Grunwaldu, a oprócz Nowego Targu jeszcze
w Szczawnicy, Krościenku i Nowym Sączu nadal jest Honorowym Obywatelem.
Uważa, że odebranie mu tego tytułu będzie dopełnieniem testamentu prawdziwych
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żołnierzy I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej i precedensem dla innych
miast gdzie ten tytuł jeszcze jest.

Rada w głosowaniu 18 za przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę
Nr XLV/392/2014 w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Nowego Targu.
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu pomimo obecności na sali.

Ad.8
Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od wprowadzenia w Nowym Targu Strefy Płatnego
Parkowania i uchylenia uchwały przedstawił Radny Grzegorz Luberda. W dniu 20 stycznia
2014 roku Rada Miasta Nowy Targ uchwaliła wprowadzenie na terenie Nowego Targu Strefy
Płatnego Parkowania oraz ustaliła stawki opłat i zasad ich pobierania. Następnie Urząd Miasta
ogłosił przetarg nieograniczony na „zorganizowanie, wdrożenie i administrowanie strefą
płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Nowy Targ”.
Od samego początku, kiedy rozpoczęto prace nad wprowadzeniem strefy płatnego
parkowania, wielu mieszkańców wyrażało swój zdecydowany sprzeciw w tej sprawie.
Negatywnie wypowiadali się zarówno mieszkańcy, którzy w obrębie planowanej strefy
zamieszkują jak i przedsiębiorcy prowadzący w centrum miasta swoją działalność
gospodarczą. Pojawiające się głosy pozytywne za wprowadzeniem strefy wynikały głównie z
potrzeby uporządkowania ruchu w centrum Nowego Targu. Strefa płatnego parkowania nie
jest jednak najlepszym rozwiązaniem dla problemu braku miejsc parkingowych, czy
wymuszenia rotacji samochodów na ulicach wokół Rynku. W zaproponowanym kształcie
strefa byłaby jedynie korzystna dla jej administratora i dostawcy urządzeń – parkometrów.
Uruchomienie Strefy Płatnego Parkowania, doprowadzi do sytuacji, w której mieszkańcy
Nowego Targu i goście będą omijać ten obszar i zaprzestaną przyjeżdżać do sklepów
i zakładów usługowych położonych w centrum Nowego Targu. Wybiorą sklepy
wielkopowierzchniowe oferujące bezpłatne miejsca na swoich parkingach. Dlatego też kieruje
się ten projekt uchwały, w którym domaga się uchylenia Uchwały Rady Miasta
ustanawiającej SPP, gdyż  doprowadzi ona do bankructwa lokalnych przedsiębiorców.
Na zakończenie dodał, że to pierwszy projekt obywatelski i ma nadzieję, że mieszkańcy będą
w najbliższym czasie częściej podejmować takie działania obywatelskie.

Przewodniczący Rady Paweł Liszka poprosił o poinformowanie o opinii prawnej do
przedmiotowego projektu uchwały.
Radny Grzegorz Luberda odczytał końcową sentencje przedmiotowej opinii w brzmieniu jak
poniżej:
"Mając powyższe na uwadze nasuwa się wniosek
skoro ustawodawca w art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicznych  przyznał  inicjatywę
w zakresie utworzenia strefy płatnego parkowania wyłącznie wójtowi (burmistrzowi,
prezydentowi miasta to a conrtrario  wyłącznie  organowi wykonawczemu - wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługuje inicjatywa w zakresie uchylenia chwały
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
Takiej inicjatywy nie posiadają inne osoby nawet jeżeli statut danego miasta przyznaje innym
osobom inicjatywę uchwałodawczą.
Zatem podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wprowadzenia w Nowym Targu Strefy
Płatnego Parkowania i uchylenie uchwały, pomijając błędy legislacyjne, stanowiłoby
naruszenie przepisu art. 13b ust. 3 ustawy o drogach publicznych".

W  ramach pytań głos zabrali:
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 Radna Ewa Pawlikowska pyta czy w związku z propozycją uchylenie obecnej
uchwały, wnioskodawcy mają inną propozycję unormowania problemu parkowania
samochodów? Policja i Straż Miejska nie jest w stanie opanować tego bałaganu
i parkowania gdzie się da. Pyta również co w związku z tą opinią prawną zgodnie
z którą to Burmistrz może wnioskować o podjecie takiej uchwały?

 Radny Grzegorz Luberda mówi, że Burmistrz może odstąpić, a Rada może uchylić
uchwałę.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka podkreśla, że jak wynika z opinii wnioskodawcą
może być w tym przypadku tylko Burmistrz, bo on ma inicjatywę w zakresie
utworzenia SPP. Statut jest dokumentem podrzędnym do ustawy o drogach
publicznych  dlatego należy kierować się ustawą.

 Radny Grzegorz Luberda pyta radcy prawnego czy w przypadku podjęcia tej uchwały
zostanie ona uchylona przez nadzór?

 Radca prawny Pan Wojciech Gliściński odpowiada, że sporządzona opinia ma
charakter niewiążący. Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy ta uchwała zostanie
uchylona -wypowie się w tej sprawie i nadzór prawny wojewody.

 Radny Grzegorz Luberda nie wskazał nowego rozwiązania problemu parkowania,
o które pytała radna Ewa Pawlikowska;

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka zaznaczył, że radni Grzegorz Luberda i Grzegorz
Watycha jako inicjatorzy tego projektu powinni mieć propozycję innego rozwiązania.
Mówi, że można uchylić uchwałę o SPP, ale co dalej z problemem parkowania?

 Radny Grzegorz Luberda odpowiada, że na takie wizje przyjdzie jeszcze czas;
 Przewodniczący Rady Paweł Liszka pyta dlaczego ta inicjatywa pojawiła się teraz gdy

uchwała o SPP jest podjęta i dyskutowano nad nią kilka miesięcy. Dlaczego takiej
inicjatywy nie podjęto w grudniu? Wtedy nie byłoby tej dyskusji. Pyta czemu radni
nie zgłaszali swoich propozycji, gdy procedowano nad uchwałę, a dopiero teraz to
robią?

 Radny Grzegorz Luberda przypomina, że razem z dwoma kolegami z klubu głosował
przeciw wprowadzaniu SPP. Dodaje, że czekano na rozstrzygnięcie przetargu, który
został rozstrzygnięty dwa dni przed ustawowym terminem.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że nie jest to odpowiedź na jego pytanie
dlaczego inicjatywę przedstawiono teraz, a nie w momencie omawiania pierwotnego
projektu uchwały w sprawie SPP?

 Radny Grzegorz Luberda odpowiada, że były sprzeciwy mieszkańców i dopiero po
przetargu okazało się jak ta strefa ma na siebie zarabiać.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka stwierdza, że nie satysfakcjonuje go ta
odpowiedź.

 Radny Grzegorz Watycha mówi, że zanim powstała inicjatywa obywatelska skierował
interpelację w tej sprawie do Burmistrza w okresie międzysesyjnym ponieważ
analizując zaproponowane w ofertach kwoty stwierdził, że popełniono gdzieś błąd, bo
jest to niekorzystne dla miasta. Przyjęta SPP jest ekonomicznie nieopłacalna.
Odnośnie zgodności tej uchwały z przepisami prawa informuje, że w odpowiedzi
otrzymał informację, że Statut daje możliwość przygotowania projektu uchwały co
jest sprzeczne z opinią radcy prawnego. Uważa, że skoro Rada podjęła uchwałę to
i Rada może ją uchylić. Odnośnie pytania co w zamian za SPP informuje, że długa
dyskusja na ten temat była na posiedzeniu Komisji Komunalnej i od tematu tego nie
da się uciec. Trzeba będzie popatrzeć na szersze rozwiązania, które odblokują centrum
miasta takie jak budowa obwodnicy wschodniej, a także wyznaczenie nowych miejsc
pod parkingi. Dodaje, że radni otrzymali do wiadomości pismo mieszkańców z ul.
Kolejowej, którzy skarżą się, że bramy są zastawione. Mówi, że należałoby zadać
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pytanie czy to strefa ma rozwiązać problem łamania przepisów drogowych i złego
parkowania czy raczej to służby takiej jak Straż Miejska i Policja powinny takie
zachowania kontrolować.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że pytał dlaczego nie było wcześniej tej
inicjatywy, a dopiero teraz? Pyta dlaczego w związku z tym, inicjatorzy zamiast
podjąć się rozwiązania problemu i wziąć się do pracy, zaproponować poprawki do
przyjętej uchwały w sprawie SPP proponują od razu jej uchylenie, a przecież można
nanieść do obecnej uchwały odpowiednie zmiany.

 Radny Grzegorz Watycha  mówi, że podpisy były zbierane pod projektem w sprawie
uchylenia tamtej uchwały więc na jedno wyjdzie, jeśli się ją uchyli, a później
przygotuje nową.

 Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski mówi, że taki przetarg jaki był to
skutki poprawki kilku radnych, która polegała na wycofaniu soboty ze SPP. Dodaje,
że sobota to co najmniej 20% przychodów. Zdjęcie soboty ze strefy pogorszyło
znacząco aspekty ekonomiczne tej strefy. Jeśli nie wprowadzi się w soboty SPP to
żaden przetarg nie będzie miał sensu.

 Radny Grzegorz Watycha odpowiada, że należałoby zapytać oferentów czy to
niewprowadzanie w sobotę SPP miało wpływ na oferty w przetargu. Zaznacza, że
sobota jest dniem handlowym, ale wolnym od pracy dla instytucji i urzędów w pobliżu
Rynku i dojazd wówczas jest łatwiejszy. Przypomina również, że dyskutowano, iż
strefę ustanawia się w dni robocze i nie jest sprecyzowane przez ustawodawcę czy
sobota jest dniem wolnym czy nie.

 Radny Janusz Kawka pyta radnego Grzegorza Watychę czy dobrze zrozumiał, że jest
on zwolennikiem SPP, tylko uważa, że ze względów ekonomicznych się ona nie
sprawdziła? Zaznacza, że może się okazać, iż koleiny przetarg będzie korzystniejszy,
a idąc tym tokiem, to każdą uchwałę np. w sprawie sprzedaży działki gdy przetarg nie
jest zadawalający należałoby uchylać. Stwierdza, że należy dać szanse tej uchwale
i kolejnemu przetargowi.

 Radny Grzegorz Watycha odpowiada, że przetarg to był ten moment, który pokazał że
należałoby się zastanowić nad tym jeszcze raz, przeprowadzić pewne rozmowy,
wsłuchać się w głosy ludzi, których ta strefa dotyczy. Mówi, że właśnie dla tego
złożył w tej sprawie interpelację i rozesłał ją do mediów i to zapoczątkowało "lawinę"
zbierania podpisów pod przedmiotowym projektem. Podpisało się dużo osób spoza
strefy, ale oni też przyjeżdżają do centrum miasta na zakupy. Dodaje, że jest
zwolennikiem tego, aby SPP, tak jak w uchwalonym apelu w kwietniu 2012r.
wprowadzić rozpoczynając od najbliższego sąsiedztwa Urzędu Miasta.

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski pyta czy jeśli uchyla się tą uchwałę to uchyla się
również strefę A i B czyli strefa A będzie strefą bezpłatną i wtedy się okaże jak kupcy
nowotarscy zareagują i będą się awanturować, że w Rynku nikt nie może stanąć.

 Radny Grzegorz Luberda odpowiada, że parkingi w Rynku zostaną na takiej zasadzie
jak do tej pory.

 Radny Leszek Pustówka pyta dlaczego radny Grzegorz Watycha nie otrzymał opinii
prawnej, o której była wcześniej mowa wraz z odpowiedzią na interpelację?

 Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odsyła do Statutu Miasta, z którego
jasno wynika kiedy sporządza się opinię prawną. Jest to precedens, aby przy
odpowiedziach na interpelacje radni oczekiwali opinii prawnej.

 Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek pyta radnego Grzegorza Watychę -
Sekretarza Powiatu, gdzie parkują pracownicy starostwa i czy ponoszą opłatę za
parkowanie?
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 Radny Grzegorz Watycha odpowiada, że jest wyznaczony limit miejsc dla
pracowników i ponoszą oni opłatę w wysokości 10 zł miesięcznie. Symboliczna
opłata, ale wymusza zastanowienie się czy jechać samochodem. 45 min. jest za darmo
i klienci w tym czasie mogą załatwić sprawę, a Ci którzy dłużej załatwiają sprawę lub
idą na miasto płacą według stawki uchwalonej przez zarząd powiatu.

 Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski zwracając się do inicjatorów mówi
że powinni się zastanowić, bo w jednym miejscu opłaty służą rotacji tak jak w Rynku,
a nieco dalej już temu nie służą? Podkreśla, że ideą strefy jest to, że jeśli trzeba
zapłacić to osoby szybciej zwalniają miejsce i kolejne osoby mogą zaparkować.
Dodaje, że do Szaflar jest dużo dalej, a benzyna jest droga więc nie jest powiedziane,
że tam ludzie pojadą na zakupy. Stwierdza, że trzeba być zdecydowanym
w podejmowaniu decyzji, bo po innych miastach strefa funkcjonuje i jakoś nie
powoduje katastrofy więc dlaczego w Nowym Targu miało by być aż tak źle.
W Rynku mimo opłaty 3 zł za godzinę ciągle stoją samochody pomimo iż trzeba sporo
płacić. Pyta czy w końcu ta strefa służy rotacji czy nie służy?

 Radny Grzegorz Luberda odpowiada, że w takim zakresie jak została przyjęta nie
służy.

W dalszej dyskusji głos zabrali:
 Radny Włodzimierz Zapiórkowski mówi, że Ci radni, którzy mieszkają w strefie

wiedzą co to jest uciążliwość samochodów zaparkowanych przed witrynami
sklepowymi, wjazdami do garażu i wejściami do domu. Stwierdza, że jeśli strefę się
uchyli to skończy się tym, że przed posesjami będą stały przeróżne rzeczy typu kubły,
wiadra, skrzynki z piwa  itp. Dodaje, że nie chce toczyć polemiki z kolegami
radnymi, ale wie jak to powstawało od genezy i dlaczego ten sprzeciw jest. Uważa, że
strefa powinna być, ewentualnie można dyskutować nad ceną i np. zawężeniem jej
poprzez wykreślenie niektórych ulic i wprowadzić zmianę do obowiązującej uchwały.
Dodaje, że  w innych miastach proszą Burmistrzów, aby strefę wprowadzić, a w
Nowym Targu jest już strefa i chce się to zaprzepaścić.

 Radny Tadeusz Morawa mówi, że Klub radnych "Niezawisłość" będzie głosował za
odstąpieniem od SPP gdyż jako jedyni podczas głosowania byli przeciwko kolejnemu
haraczowi nałożonemu na mieszkańców Nowego Targu.

 Radny Janusz Tarnowski  stwierdza, że ta dyskusja pokazuje jak bardzo ta uchwała
i regulamin jest niedopracowany. Mówi, że Wiceprzewodniczący Rady Lesław
Mikołajski wiele razy wytyka radnym błędy w liczeniu, a w tych pracach prawie nie
uczestniczył i może dlatego nie pamięta tego, że sprawa sobót była długo
dyskutowana. Wówczas biorąc pod uwagę argument, że w soboty instytucje i urzędy
nie pracują nie wprowadzono soboty do strefy. Mówi, że Rada większością głosów
przyjęła wniosek do Burmistrza, aby strefę na początek stworzyć przy Urzędzie
Miasta, aby sprawdzić jak to będzie funkcjonowało, ale pozostał on bez odzewu.
Dodaje, żeby nie wprowadzać czegoś, co jest wadliwe. Tyle lat nie było strefy, jak nie
będzie jej jeszcze przez miesiąc, czy dwa to się nic nie stanie, a radni będą mieć czas
na poprawne rozwiązania. Dodaje, że sam głosował za strefą, ale po dwóch
tygodniach miał już wątpliwości gdy wgłębił się w ten temat dokładnie. Uważa, że
radni dali się przez Pana Burmistrza wprowadzić w tę ścieżkę, bo już przygotowana
przez zewnętrzną firmę analiza miała wiele błędów, które radni prostowali. Wtedy
pracowano nad tym dokumentem kilka miesięcy co nie oznacza, że teraz też tyle to
będzie trwało, bo wiedza w tym zakresie jest już większa. Uważa, że do kwestii SPP
i rotacji pojazdów poprzez mechanizm płatnego parkowania będzie trzeba wrócić.
Stwierdza, że ta uchwała  budzi dużo kontrowersji, ale wola mieszkańców powinna
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być uszanowana dlatego powinno się ją uchylić i przystąpić do opracowania uchwały,
która będzie ten problem w sposób najlepszy z możliwych rozwiązywała.

 Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski odnośnie pracy nad SPP informuje, że
poświecił temu tematowi tydzień czasu, chodził po strefie i liczył samochody
i przygotował materiały, które później radni otrzymali na Komisji Komunalnej
dlatego prosi, aby nie zarzucać mu że nie pracował nad tym tematem. Podkreśla, że
konsultowano problem wprowadzania SPP z okolicznymi miastami m.in. Limanową.
Dodaje, że był tam wraz z Z-cą Burmistrza Panem Eugeniuszem Zajączkowskim
rozmawiał z ludźmi tam parkującymi, operatorem strefy oraz Burmistrzem. Zwracali
oni uwagę, aby przez pierwsze 3 miesiące nie stosować kar wobec kierowców, aby
mieli czas na zorientowanie się w sytuacji. Dodaje, że 80 % mieszkańców jest
zadowolonych z tej strefy. W Nowym Targu oparto się o rozwiązania, które tam
funkcjonują m.in. proponowano tak samo jak tam sobotę jako dzień płatny. W sobotę
przyjeżdża najwięcej Słowaków, kiedy będzie pusty Rynek to oni rano zaparkują
i będą stali do godz.14:00 czy 15:00 i mieszkańcy, którzy przyjadą do Rynku na
zakupy nie zaparkują. Dodaje, że rozmawiał z inkasentami na Rynku i okazuje się, że
sobota to więcej niż 1/5 dochodu z całego tygodnia czyli ponad 20% obrotu. Na razie
nie wymyślono skuteczniejszej metody niż SPP na wymuszenie rotacji. Można
dyskutować o ewentualnym np. 10 min postoju bez opłaty. Odnośnie podpisów
mówi, że kilkadziesiąt osób podpisanych zostało wprowadzonych w błąd, bo
mówiono im że za każde zatrzymanie w strefie trzeba będzie płacić 3 zł, a to chodzi
nie o zatrzymanie lecz parkowanie i nie 3 zł lecz 1 zł. Wiele osób podpisano nie
wiedząc co podpisuje, bo np. podobno padało pytanie "czy chcecie mieć darmowe
miejsca do parkowania czy płatne?", a może trzeba było zapytać "czy chcecie mieć
w ogóle miejsca do parkowania czy chcecie ich nie mieć?" Na koniec dodaje, że 2,5
roku trwały prace nad SPP i wydawało się, że jest osiągnięty konsensus i uchwalono
SPP. Przypomina, że podobny problem był z rewitalizacją Rynku, a teraz się okazuje,
że mieszkańcy są zadowoleni i Nowy Targ ma nowy Rynek i piękny park. Dodaje, że
jeśli uchyli się tą uchwałę to do tematu SPP i tak trzeba będzie powrócić.

 Radny Janusz Tarnowski mówi, że tematu tego nie można ominąć i problem ten musi
być rozwiązany. Dodaje, że strefa będzie musiała zaistnieć, ale dlaczego wprowadza
się ją w takiej formie, która dzisiaj jest niedopracowana. Mówiąc o uchyleniu
uchwały nie mówi się o uchyleniu bezpowrotnie tematu strefy. Dodaje, że na Komisji
Komunalnej niektórzy radni mówili, że skoro taka jest wola mieszkańców to najlepiej
nie robić nic, bo po co przed wyborami komplikować sobie życie. Radny uważa, że
rada jest w stanie się z tym tematem zmierzyć  i mówić o nim na zasadzie
wprowadzenia czegoś konkretnie dopracowanego. W obecnej chwili nie jest to apel
o całkowite nie tworzenie strefy lecz o uchylenie uchwały i jej dopracowanie. Dodaje,
że bywa często w Limanowej i tam również są głosy zarówno pozytywne jak
i negatywne. Dzierżawca prowadzący strefę złożył jedną z niższych ofert.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka nie oczekując odpowiedzi stawia pytanie
retoryczne czy jest to uczciwe i czy nie jest to oszustwo mieszkańców, że właśnie
przed zbliżającymi się wyborami wychodzi się z taką inicjatywą?

 Radna Ewa Pawlikowska podkreśla, że radni są odpowiedzialni za wprowadzenie
utrzymania porządku w tym mieście w zakresie parkowania. Wprowadzenie strefy
jest poniekąd rozwiązaniem w tym zakresie. Dodaje, że powinno się odważnie podjąć
temat, z którym boryka się od lat. To dobry czas i nie należy się sugerować tym, czy
są wybory, czy my zostaniemy wybrani na następną kadencję, czy ktoś inny. Idzie to
opornie i trzeba odważnie podjąć decyzję, bo mamy ogromny bałagan w mieście.
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 Radny Andrzej Rajski odnośnie soboty wyłączonej ze strefy przypomina, że była
wówczas wątpliwość odnośnie tego czy sobota jest dniem roboczym. Drugą sprawą
była sprawa ożywienia Rynku, mówiono wówczas, że w soboty o 13:00 Rynek
zamiera i dlatego zaproponowano soboty niepłatne, aby dać kupcom znak, że miastu
zależy na tym, aby ten Rynek żył i żeby oni tez wydłużyli swoje godziny pracy.
Mówi, że nie wie czy to było słuszne rozwiązanie, należałoby to sprawdzić pytając
oferentów jakie były by ich oferty gdyby sobota była włączona do strefy.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 8 za przy 7 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się podjęła
uchwałę Nr XLV/393/2014 w sprawie  odstąpienia od wprowadzenia w Nowym Targu
Strefy Płatnego Parkowania i uchylenia uchwały.

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012
z dnia 6 września 2012r. uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Nowym Targu przedstawił, jak w uzasadnieniu Naczelnik Wydziału GKiD
Pan Marian Twaróg. Zmiana cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Nowym Targu spowodowana jest chęcią realizacji ulg dla rodzin wielodzietnych.
W cenniku wprowadzono dodatkowe ulgi dla posiadaczy Nowotarskiej Karty Dużej Rodziny
w wysokości 30 %. Jednocześnie MZK wprowadził zasadę, że w autobusach nie pobiera się
opłat za przewóz bagażu, jeżeli bagaż spełnia warunki określone w regulaminie przewozów.
Zgłosił autopoprawki: w tabeli nr 3 obecny punkt 3 otrzymuje brzmienie "osoby, które
ukończyły 70 lat życia" i dokument potwierdzający uprawnienie to dowód osobisty. Punkt 3
stanie się wówczas punktem 4. W tabeli nr 8 i nr 10 dokonuje się korekty zapisu poprzez
poprawne zapisanie kwot odpowiednio 52,00 i 36,40.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
Nr XLV/394/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ
Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012r. uchwalającej cennik usług przewozowych
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.

Ad.10
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15 przedstawił, jak w uzasadnieniu
Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Plan NOWY TARG 15 dotyczy dawnego
terenu kombinatu obuwniczego - NZPS Podhale. W ramach ogłoszonego przez Małopolski
Urząd Marszałkowski ponownego naboru do Banków Projektów Regionalnych
przedsięwzięć, które potencjalnie mogą zostać wybrane do realizacji w ramach
Subregionalnego Programu Rozwoju 2014-2020 został złożony wniosek dotyczący
utworzenia nowej Strefy Aktywności Gospodarczej - Kombinat w Nowym Targu
i modernizacji istniejącej infrastruktury oraz realizacji nowej dla uzbrojenia terenów, które po
zmianie planu miejscowego otrzymają nowe funkcje.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
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Rada w wyniku reasumpcji głosowania 19 za przy 1 głosie przeciw podjęła uchwałę
Nr XLV/395/2014 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 15.
Obecnych na sali w chwili głosowania było 20 radnych.

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości przedstawił Naczelnik
Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. W związku z przygotowaniami dotyczącymi
realizacji nowej targowicy w rejonie oczyszczalni ścieków (od strony zachodniej) przez
Spółkę „Nowa Targowica” zachodzi konieczność wykonania nowej drogi dojazdowej na
odcinku od istniejącej ulicy na os. Konfederacji Tatrzańskiej do drogi dojazdowej do
oczyszczalni ścieków. Aktualnie Gmina Miasto Nowy Targ nie posiada środków finansowych
na realizację tej inwestycji drogowej. Obecnie prowadzone są negocjacje w sprawie ustalenia
zasad i warunków realizacji nowej targowicy oraz udziału gruntów miejskich w tym
przedsięwzięciu. Spółka „Nowa Targowica” wyraziła zgodę na realizowanie i finansowanie
z własnych środków budowy ww. odcinka drogi publicznej wraz z infrastrukturą, a następnie
przejęcie jej przez gminę, która dokona zwrotu kosztów wykonania drogi.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
Nr XLV/396/2014 w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.
Obecnych na sali w chwili głosowania było 20 radnych.

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Galicy w Nowym Targu
przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Przedmiotem zbycia jest
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki ewid. nr 18947, 18948, 18949, 18950, 18951,
18952, 4454/10 o łącznej powierzchni 0, 1608 ha, położona w Nowym Targu przy ul. Galicy,
stanowiąca własność Gminy Miasto Nowy Targ. W chwili obecnej, poza nielicznymi
działkami, osiedle na którym zlokalizowana jest nieruchomość, w większości jest
zagospodarowane i zabudowane budynkami mieszkaniowymi jednorodzinnymi. Z uwagi na
powyższe, w celu racjonalnego wykorzystania i  zagospodarowania w/w działek zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakończenia
realizacji budowy osiedla, proponuje się przeznaczyć przedmiotową nieruchomość do
sprzedaży. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, zbycie następuje
w drodze przetargu.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji i Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 18 za przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się podjęła
uchwałę Nr XLV/397/2014 w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Galicy
w Nowym Targu.
Obecnych na sali w chwili głosowania było 20 radnych.

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2014r. pomocy finansowej Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu z przeznaczeniem na realizację
zakupów inwestycyjnych dla kierunków medycznych i kosmetologii PPWSZ w Nowym
Targu przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Przyjęcie uchwały
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stwarza podstawę do podjęcia z Uczelnią niezbędnego porozumienia. Pomoc miasta określono
na kwotę 33.000 zł. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
działa od 2001r. Aktualnie Uczelnia prowadzi jedenaście kierunków studiów. W chwili
obecnej Uczelnia kształci ponad 2.500 studentów. Po upoważnieniu Wysokiej Rady,
podpisane zostanie niezbędne porozumienie o pomocy dla Podhalańskiej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt
przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 17 za przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się  podjęła
uchwałę Nr XLV/398/2014 w sprawie udzielenia w 2014r. pomocy finansowej
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu
z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych dla kierunków medycznych
i kosmetologii PPWSZ w Nowym Targu.
Obecnych na sali w chwili głosowania było 20 radnych.

Przerwa

Ad.14
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Na wstępie
zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu słowa "rozpoczętą" w zdaniu w § 3 ust. 1 po
wykreśleniu ust. 1 otrzymuje brzmienie "Za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 2 uchwały uiszcza się opłatę w wysokości 1 zł za
każdą godzinę nauczania, wychowania  i opieki w przedszkolu". Z dyspozycji postanowień
art.14 ust.5 ustawy wynika, iż do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego gminy należy
ustalanie opłat za usługi przedszkolne polegające na nauczaniu i wychowaniu oraz opiece
w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dla
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W okresie od stycznia do
września 2014r. wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł. W dalszych latach kwota
opłaty z 2013 roku może być zwiększana o określany na podstawie ustawy wskaźnik
waloryzacji, z zaokrągleniem w dół do pełnych złotych. W Nowym Targu zagadnienie
określenia poziomu opłaty za usługi ponadstandardowe reguluje uchwała Nr L/553/2010
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w czasie przekraczającym
wymiar zajęć bezpłatnych. Ustalona w tej uchwale stawka opłaty 3,24 zł za godzinę zajęć
opiece w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania została
z mocy prawa zmieniona i w chwili obecnej wynosi 1 zł, przy czym w związku
z takim obniżeniem opłaty za usługi przedszkolne miasto Nowy Targ otrzymało
dofinansowanie w formie dotacji. W projekcie proponuje się przyjęcie (potwierdzenie)
maksymalnej stawki opłaty za godzinę zajęć ponad usługi podstawowe (za usługi w czasie
przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki) – w chwili
obecnej w kwocie ustawowej(1 zł), a później kwocie maksymalnej jaka zostanie
opublikowana przez Ministra Edukacji Narodowej, w związku z jego obowiązkami
wynikającymi z dyspozycji art. 14 ust. 5b -5e ustawy o systemie oświaty. Przy aktualnym
stanie inflacji przewiduje się, że zaproponowany „mechanizm” waloryzacji opłaty nie będzie
miał zastosowania w najbliższych 2 – 3 latach.
Komisja Oświaty i Kultury i Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt
przedmiotowej uchwały.
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Rada w głosowaniu 21 za podjęła wraz z autopoprawką uchwałę Nr XLV/399/2014
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Ad.15
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/302/08 z dnia 27 października

2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przedstawił Naczelnik
Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Stypendium szkolne nie może być przyznane gdy nie
zaistnieje okoliczność niskiego dochodu na członka rodziny uprawnionego, poniżej lub na
poziomie kryterium ustawowego uprawniającego do pomocy w przedmiotowej formie
(aktualnie - 456zł) ale nie może być – na co wskazuje aktualne orzecznictwo – przyznane
także gdy okoliczność takie istnieją (niskiego dochodu na członka rodziny uprawnionego) ale
nie są wynikiem z trudnej sytuacji rodziny uprawnionego. Projekt niniejszej uchwały
zmieniającej usuwa stwierdzoną niezgodność obowiązującej uchwały z ustawą, w której
w załączniku wyodrębniono bezpodstawnie kategorię podmiotów którym przyznać można by
stypendium szkolne pomimo, że ich sytuacja finansowa nie jest pochodną złożonej sytuacji
społecznej, bowiem w §8 ust.9 tego złącznika zapisano, że: (cyt.) „Wysokość miesięcznego
stypendium dla ucznia, wychowanka ośrodka, słuchacza, którego trudna sytuacja życiowa
w związku z niskimi dochodami na osobę w rodzinie nie wynika z występującego w rodzinie
bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizmu, narkomani,
zdarzenia losowego, a także faktu, że rodzina jest niepełna ustala się w wysokości najniższej
ustawowej miesięcznej stawki stypendium szkolnego".

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 21 za podjęła uchwałę Nr XLV/400/2014 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVI/302/08 z dnia 27 października 2008r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Miasto Nowy Targ.

Ad.16
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz.
W związku z przeznaczeniem pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. "Budowa szlaku rowerowego
w Nowym Targu", do zawarcia umowy pożyczki niezbędne jest uchwała Rady Miasta do
zaciągnięcia w/w pożyczki do kwoty 2 126 123,35 zł. Spłata pożyczki następować będzie
z dochodów budżetu miasta w latach 2016-2019.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę Nr
XLV/401/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Ad.17
Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 rok
Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz zmian
w budżecie miasta przedstawił, jak w uzasadnieniu do projektu uchwały Skarbnik Pan Łukasz
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Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawki, których kopia stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 12 za przy 6 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących się podjęła
wraz z autopoprawkami uchwałę Nr XLV/402/2014 w sprawie zmian Uchwały
Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
30 grudnia 2013 r. oraz zmian w budżecie miasta.

Ad.18
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/332/2013 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na
lata 2014-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. W przedłożonym projekcie
wprowadza się zmiany wynikające ze zmian w budżecie miasta na 2014r. Skarbnik zgłosił
autopoprawkę w związku ze zmianami dokonanymi w poprzedniej uchwale i tak limit
wydatków w 2014r wynosił będzie 1 130 000 zł, a nie jak wcześniej 1 230 000 zł. oraz drugą
autopoprawkę polegającą na wykreśleniu zadania Modernizacja sali widowiskowej MOK,
które zostało omyłkowo przedstawione w załączniku.

W ramach pytań głos zabrał:
 Radny Grzegorz Watycha, który pyta skąd rozbieżność w kosztach budowy nowego

cmentarza, bo kwota ta prawie się podwoiła? Na jakiej podstawie ogłaszany był
przetarg i jakie były szacunki co do wartości tego zamówienia?

 Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że ogłaszając przetarg opiera się na
kwocie zapisanej w budżecie. Kwota 2 000 000 zł była kwotą szacunkową, podana
przez pracowników właściwego wydziału gdy nie było jeszcze dokumentacji
projektowej. W trakcie jej wykonywania i uzyskiwania różnych uzgodnień okazało
się, że konieczne do realizacji będą jeszcze pewne zadania jak np. odwodnienie całego
terenu, które nie było przewidziane. To znacząco podniosło kwotę wartości tej
inwestycji.

 Radny Grzegorz Watycha pyta jaki był kosztorys inwestorski, na ile szacowano,
że oferty mogą być niższe od tego kosztorysu? Jak zostało oszacowane zamówienie
w stosunku do kosztorysu inwestorskiego? Nic nie stało na przeszkodzie, gdy
kosztorys był znany przed ogłoszeniem przetargu, aby mówić wcześniej o kosztach
tego zadania.

 Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że kosztorys był oszacowany na
kwotę ponad 5 000 000 zł. Przetarg pokazał, że obecnie są bardzo duże różnice
w składanych ofertach w stosunku do kosztorysu. Podjęto decyzję o ogłoszeniu
przetargu, a później gdy będzie znana kwota to trzeba będzie podjąć decyzję czy
zabezpiecza się te środki i występuje się do Rady o zabezpieczenie takiej czy innej
kwoty.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 11 za przy 9 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się podjęła
uchwałę Nr XLV/403/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/332/2013 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2014-2024.

Ad.19
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
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Wiceprzewodniczący Rady Pan Andrzej Swałtek poinformował, że do Biura Rady wpłynęły
odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej Sesji Rady Miasta. Odpowiedzi dostępne są
w Biurze Rady oraz na stronie internetowej Miasta.
Ad.1a) Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg odpowiada, że w ramach remontów
bieżących zostanie dokonana wizja i w miarę możliwości zostanie ona poprawiona.
Ad.1b) Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg odpowiada, że jeśli chodzi
o modernizację ul. Partyzantów to dokumenty są już przygotowane i prawdopodobnie
w najbliższym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg.
Ad.2 Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że most ten jest w zarządzie
Powiatowego Zarządu Dróg. Nieoficjalnie jest informacja, że taka dokumentacja jest
przygotowywana, jest oczywiście kwestia zdobycia środków finansowych  na to ważne
zadanie.
Ad.3 Odpowiedź na interpelację radnej Danuty Wojdyła zostanie udzielona na piśmie.
Ad.4 Odpowiedź na zapytanie radnego Włodzimierza Zapiórkowskiego zostanie udzielona na
piśmie.
Ad.5a) i b) Odpowiedzi na interpelacje Wiceprzewodniczącego Rady Lesława Mikołajskiego
zostaną udzielone na piśmie.
Ad.6a) i b) Odpowiedzi na interpelacje radnego Grzegorza Watychy zostaną udzielone na
piśmie.
Ad.7a), b) i c) Odpowiedzi na zapytania radnej Ewy Pawlikowskiej zostaną udzielone na
piśmie.
Ad.8 a) Odpowiedź na zapytanie radnego Andrzej Rajskiego zostanie udzielona na piśmie;
b) Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że na chwilę obecną nie ma
harmonogramu przeniesienia targowicy, bo wiele spraw zależy od decyzji takich jak dziś były
podjęte przez Radę. Inwestor nie przedstawił do końca harmonogramu, bo też czeka na pewne
decyzje wtedy dopiero będzie można budować realnie harmonogramy. Zapewne taki
harmonogram się na jakimś etapie pojawi. Cały czas wykonywane i realizowane są kolejne
ważne korki do realizacji tego przedsięwzięcia i rzeczą oczywistą jest to, że kupcy powinni
wcześniej wiedzieć o terminie przeniesienia targowicy, ale dopiero gdy będzie pozwolenie na
budowę drogi i infrastruktury to wtedy będzie można czas przeniesienia realnie określić.
Ad.9 Odpowiedź na zapytanie radnego Jana Łapsy zostanie udzielona na piśmie. Wstępnie
Z -ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski informuje, że miasto jest ubezpieczone umową
odpowiedzialności cywilnej i firma ubezpieczająca miasto wyraźnie stwierdziła, że z uwagi
na brak odpowiedzialności podmiotu za powstałą szkodę nie wypłaci odszkodowania.
Wszelkie akty staranności ze strony miasta zostały zachowane czyli m.in. wnioski do
starostwa o wycięcie niektórych drzew, które w między czasie połamał silny wiatr, ale nie
było tu zaniedbania. Na ten moment gmina nie ma podstaw prawnych do wypłacenia
odszkodowania.

Ad.20
W ramach wolnych wniosków głos zabrali zapisani do głosu, zgodnie z listą zapisanych
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.
 Pan Józef Żarnecki poruszył sprawę karmienia ptaków w obrębie Rynku zwracając

uwagę na związane z tym faktem zanieczyszczenie płyty Rynku. Następnie poruszył
kwestię wypowiedzi Burmistrza Miasta, który uznał, że zachowuje się honorowo ten
kto przyjmuje krytykę otwarcie i w nawiązaniu do tego stwierdza, że zamiast
opowiadać anegdoty, w czasie wypowiedzi skierowanej do radnego Luberdy powinien
odpowiedzieć na pytanie. Następnie odnośnie parkingu płatnego mówi, że nie dawno
był w Krakowie i za 1,5 godziny zapłacił 1 zł, a w Nowym Targu trzeba zapłacić 7 zł.

 Pan Mieczysław Gottfried poruszył kilka tematów w tym:
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o mówi, że bardzo podoba mu się wyremontowany parking przy ul. Orkana;
o w kontekście SPP mówi, że przeniesienie targowicy spowoduje, że nikt nie

zaglądnie na ulicę Długą, Waksmundzką, Orkana itd.  Uważa, że trzeba
dopracować uchwałę w sprawie SPP;

o proponuje, aby wzorem Krakowa na Rynku ustawić kapsułę i napisać na niej
"Społeczeństwo czy to będzie Nowego Targu, czy Powiatu czy mieszkańców
na pomnik" W innych miastach jest taka inicjatywa podejmowana.

o mówi, że warto byłoby również wykonać popiersie Kazimierza Wielkiego, bo
na ten moment jest tylko w mieście ulica jego imienia.

o mówi, że na basenie powinna być bezpłatna nauka pływania przynajmniej
kilka godzin w tygodniu, umiejętność pływania podniosłaby bezpieczeństwo
dzieci na wczasach, koloniach.

W dalszej części wolnych wniosków głos zabrali:
 Radny Włodzimierz Zapiórkowski prosi o odnotowanie w protokole następującej

wypowiedzi: "radny mgr inż. Włodzimierz Zapiórkowski, podporucznik rezerwy
Ludowego Wojska Polskiego nie brał udziału w głosowaniu nad punktem o odwołaniu
tytułu Honorowego Obywatela Iwana Zołotara. Uważam, że nie mamy moralnego
obowiązku oceniania faktów sprzed 50 lat i oceniania ludzi, którzy ten tytuł jemu
nadali".

 Radny Gabriel Samolej zwraca się z prośbą, aby Burmistrz nie wypuszczał do domu
Dyrektorów podległych jednostek przed zakończeniem Sesji, bo ma teraz pytanie do
Dyrektora MCSiR, a jest on już nieobecny. W takim razie pyta co oznacza drugi
znaczek na logo MCSiR? Czy jest on związany z hokejem na lodzie, bo trudno się
tego dopatrzyć, a dyscyplina ta jest najbardziej przez ludzi znana.

 Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski podkreśla, że pytanie to jest ewidentnie
skierowane do Dyrektora MCSiR i szkoda, że nie zostało zadane w punkcie
Interpelacje i zapytania na początku Sesji. Następnie dodaje, że szanując
pracowników nie ma wprowadzonego przymusu, że muszą oni siedzieć aż do samego
końca. Mają oni obowiązek uczestniczyć w Sesji w godzinach pracy dlatego dobrze,
że sesja zazębia się z tymi godzinami. Właśnie wtedy są interpelacje i zapytania
dlatego to pytanie mogło być wtedy zadane. Następnie dodaje, że w takim razie
w imieniu Dyrektora zaprasza radnego do siedziby MCSiR i zapewnia, że Dyrektor na
pewno udzieli odpowiedzi na to pytanie.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka również uważa, że pytanie to mogło być
zadane w formie zapytania Panu Burmistrzowi w punkcie interpelacje i zapytania,
a Burmistrz zleciłby udzielenie odpowiedzi swojemu pracownikowi i nie byłoby tego
problemu.

 Radny Grzegorz Watycha w związku z rozpoczęciem prac nad budżetem
obywatelskim prosi o uzupełnienie w materiałach o regulamin budżetu
obywatelskiego wydanego zarządzeniem, którego nie ma na stronie internetowej.
Prosi o uzupełnienie brakujących zarządzeń.

 Radny Andrzej Rajski dziękuje, że udało się w niedziele wprowadzić bezpłatny
parking w Rynku. Prosi o podanie na tablicach informacyjnych szczegółowych godzin
otwarcia parkingu i godzin płatnych.

 Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski przedstawił odpowiedź na interpelację,
którą złożył na sesji w maju  w sprawie procesu sądowego przeciwko Gminie Miastu
Nowy Targ z powództwa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie budowy miejskiej
pływalni. Treść interpelacji i odpowiedź na nią dostępna jest na stronie miasta
www.nowytarg.pl
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 Radny Michał Glonek mówi, że to chyba nowy zwyczaj, aby odczytywać całe
odpowiedzi na interpelacje w wolnych wnioskach. Następnie pyta co się działo z tą
interpelacją, że dopiero dzisiaj została zamieszczona na stronie internetowej, skoro
zgodnie ze statutem termin odpowiedzi na interpelacje to 14 dni? Dodaje, że według
niego było to celowe działanie, a znając zapędy Pana Wiceprzewodniczącego
Mikołajskiego ma prawie pewność.

 Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski prosi, aby darować sobie tego typu
uwagi tym bardziej, że wszyscy wiedzą jak zachowywał się radny Glonek będąc
jeszcze Przewodniczącym Rady w chwili jego odwołania. Następnie informuje, że on
jako składający interpelację odpowiedź otrzymał w terminie, ale ponieważ w czerwcu
była sesja absolutoryjna postanowił poinformować o tej odpowiedzi na obecnej Sesji.
Mówi, że przecież nie ma tam żadnej pochwały, żeby aż tak radnemu zależało na
zamieszczeniu tej odpowiedzi na Internecie.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka chcąc zakończyć tą dyskusję informuje, że
według statutu jest 14 dni na udzielenie odpowiedzi, a skoro Wiceprzewodniczący
Rady odpowiada, że jako składający interpelacje otrzymał ją w terminie to nie ma nad
czym dyskutować. Dodaje, że nie jest odpowiedzialny za zamieszczanie interpelacji
na stronie internetowej.

 Radny Michał Glonek mówi, że chciałby poznać przyczynę takiego opóźnienia
w zamieszczeniu tej interpelacji na stronie internetowej.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że nie zna tej przyczyny.
 Radny Michał Glonek pyta czy ktoś w urzędzie zna tą przyczynę?
 Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że prawdopodobnie jest to

przypadek tak jak zupełnie przypadkiem wyniki kontroli UZP trafiły do Urzędu tuż
przed wyborami samorządowymi w 2010r. Prosi o refleksję w tej sprawie.

 Radny Gabriel Samolej mówi, że nie są to przypadki, bo on i radny Morawa też nie
mieli zamieszczonych odpowiedzi dopiero musieli się upominać. Następnie pyta czy
każdy będzie mógł odczytywać w wolnych wnioskach odpowiedzi na interpelację
i interpretować je tak jak każdemu pasuje?

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że w wolnych wnioskach każdy
radny może zabrać głos.

Na koniec Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym radni otrzymali druki
oświadczeń majątkowych, które należy złożyć na dwa miesiące przed upływem kadencji czyli
do 12 września 2014r. Otrzymali również dane o kwocie diet za okres od stycznia do czerwca
2014r. do której należy doliczyć kolejną dietą za lipiec i sierpień gdyż oświadczenie należy
złożyć ze stanem majątkowym na dzień jego składania.

Ad.21
O godzinie 17:40 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka zamknął XLV Sesję Rady Miasta
Nowy Targ.

         Przewodniczący Rady Miasta
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