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P r o t o k ó ł Nr 46/2014 
z XLVI Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 5 września 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 XLVI 
Sesji Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1500. Na podstawie listy obecności stwierdził, 
że w Sesji Rady Miasta uczestniczy 16 Radnych, w związku z czym obrady są prawomocne.  

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady powitał Wysoką Radę, Burmistrza Pana 
Marka Fryźlewicza, 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 również zaproszonych na Sesję nauczycieli, którzy 
otrzymali awans na stopień nauczyciela mianowanego. Następnie powitał przedstawicieli 
Straży Pożarnej i Policji. Następnie powitał mieszkańców przybyłych na sesję oraz  
przedstawicieli mass mediów. 

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

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

  Podjęcie uchwał w sprawach: 
6. Nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu. 
7. Określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej w okresie od lipca 

do grudnia 2014r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.  
8. Budowy Pomnika Olimpijczyka.   
9. Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 31 (Ogród Działkowy KROKUS).  
10. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16. 
11. Określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na 

zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych 
przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.  

12. Zmiany uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Miasta Nowego Targu w sprawie 
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz warunków  
i sposobów ich przyznania.  

13. Przyjęcia programu "Pierwszy dzwonek-2014". 
14. Określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.  

15. Upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia z Wojewodą 
Małopolskim na realizację następującego zadania: wykonanie dokumentacji 
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projektowej oraz remontu zbiorowego grobu wojennego Legionistów Polskich na 
Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. 

16. Zmiany Uchwały Nr XLI/354/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 
roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, 
numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  
w mieście Nowy Targ. 

17. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ. 
18. Zmiany uchwały Nr XLV/401/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 

roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  

19. Zmiany Uchwały Nr 25/V/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2007 roku  
w sprawie inkasa opłaty skarbowej.  

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. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
23. Wolne wnioski. 
24. Zakończenie obrad.  

 
Ad.2 
Do powyższego porządku obrad uwag nie zgłoszono.  
 
Ad.3 
Rada w wyniku głosowania 14 za przy 2 głosach wstrzymujących się przyj ęła protokół 
z XLV Sesji Rady Miasta.  
 
Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 19 lipca 2014 r. do 5 września 2014r. 
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrza Pan Marek Fryźlewicz. 
W ramach pytań do sprawozdania głos zabrał radny Leszek Pustówka, który podkreślając, że 
występ prowadzących Jarmark Podhalański w tym roku był żenujący pyta dlaczego nie 
prowadził go aktor p. Jaskółka? 
Burmistrz odpowiada, że odpowiedzi na to pytanie udzieli na koniec Sesji Dyrektor MOK-u 
Pani Barbara Pachniowska.  
  
Następnie Burmistrza Miasta wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli akty mianowania dla 
nauczycieli, którzy otrzymali stopień nauczyciela mianowanego.  
 
Ad.5 
Interpelacje i zapytania: 
1. Przewodniczący Rady Paweł Liszka złożył interpelację dotyczącą realizacji Programu 
"Nowotarska Karta Dużej Rodziny" w której pyta o zniżki na korzystanie z Miejskiej 
Pływalni. Prosi o ponowne przeanalizowanie i stworzenie nowego cennika na basenie  
i dostosowanie go do idei wsparcia dla rodzin korzystających z usług Nowotarskiej Karty 
Dużej Rodziny.  
2. Radny Tadeusz Truty złożył interpelację, w której w związku z funkcjonowaniem 
nowego systemu gospodarki odpadami pyta jak bilansuje się kwotowo cały program, jak 
wygląda realizacja selektywnego gromadzenia odpadów przez podmioty składające 
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deklarację, jak firma Empol i I.B. realizuje umowę zawartą z miastem Nowy Targ podpisaną 
po przetargu? 
3. Radny Leszek Pustówka złożył interpelację w sprawie porządku publicznego oraz 
czystości w mieście podkreślając że niedopuszczalne jest, aby mieszkańcy podrzucali śmieci 
pod kosze czy pojemniki selektywne, tworzyli dzikie wysypiska śmieci nad Białym  
i Czarnym Dunajcem czy w centrum miasta.  
4. Radny Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie wykonania dokumentacji  
i budowy drogi łączącej osiedle Niwa z ulicą Grel.   
5. Radny Gabriel Samolej  
a) złożył interpelację w sprawie możliwości odprawiania Mszy i organizacji pochówków na 
czas do godziny 17:00, czyli by Msze Św. pogrzebowe mogły się zaczynać o godzinie 15:00. 
b) złożył interpelację w sprawie nie naprawionych nadal ościeżnic na basenie. 
6. Radny Andrzej Rajski  
a) mówi, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami busy z dniem 1 lipca br. miały 
odjeżdżać z dworca autobusowego, a nie z tymczasowych przystanków. Niestety tak się nie 
stało i nadal czynne są dotychczasowe punkty odjazdów busów dlatego pyta dlaczego tak 
jest? 
b) pyta kto odpowiada za działanie sieci WiFi w Rynku? Dlaczego to sieć działa bardzo 
marnie (z przerwami)? Jak został wyłoniony prowadzący tę sieć? 
7. Radny Grzegorz Watycha  
a) złożył interpelację w sprawie rozbudowy monitoringu wizyjnego w Nowym Targu  
o następujące rejony: skrzyżowanie ul. Przechodniej, Królowej Jadwigi i Kolejowej oraz 
rejon przejścia podziemnego pod "zakopianką" w ciągu ulicy Kolejowej, a zwłaszcza schody 
prowadzące do przejścia podziemnego;  
b) złożył interpelację w sprawie modernizacji MHL i zagospodarowania pustostanów.  
c) w związku z naborem wniosków na program tzw. schetynówki pyta jaka inwestycja jest 
przygotowywana do tego programu? 
8. Radna Ewa Pawlikowska 
a) złożyła interpelację o zapewnienie środków finansowych w budżecie miasta  
i wykonanie w jak najszybszym czasie sieci wodociągowej dla os. Bór domy jednorodzinne; 
b) złożyła interpelację o umieszczenie w WPI oraz zapewnienie w budżecie na 2015r. 
środków finansowych na poszerzenie drogi prowadzącej do przedszkola na os. Bór.  
9. Radny Jan Łapsa pyta czy na drogach jednokierunkowych można przesunąć wywóz 
śmieci, aby nie były wywożone w dni trwania jarmarku, bo tworzą się wówczas korki? 
 
Ad.6 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu przedstawił 
Przewodniczący Rady Paweł Liszka. Poinformował, że w dniu 8 maja 2014r. wpłynął do 
Biura Rady projekt grupy radnych o nadanie temu rondu nazwy „Rondo im. I Pułku 
Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej”, następnie w dniu 28 maja 2014 r. wpłynął do 
Biura Rady wniosek skierowany w imieniu mieszkańców przez Rzymskokatolicką Parafię 
p.w. św. Jadwigi Królowej o nadanie temu rondu nazwy „Rondo im. Św. Leonarda”. Wniosek 
ten został poparty podpisami ponad 80 osób zamieszkujących w rejonie przedmiotowego 
ronda. W związku z powyższym przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, w wyniku, 
których większym poparciem cieszyła się propozycja nadania nazwy „Rondo im. Św. 
Leonarda”. Przewodniczący podkreślił, że obie nazwy zasługują na to, aby je nadać, ale chcąc 
uniknąć niepotrzebnych utarczek słownych, które były na posiedzeniu Komisji zgłasza 
wniosek formalny, aby Rada przegłosowała czy będzie procedować nad nazwą; Rondo im. 
Św. Leonarda zaproponowaną przez mieszkańców tamtej okolicy czy nad nazwą: Rondo im.  
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I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej zgłoszoną przez grupę radnych. Wniosek 
uzasadnił tym, że przegłosowanie jednej z tych propozycji ułatwi dalsze procedowanie.  
 
Rada w głosowaniu 11 za przy 2 głosach wstrzymujących się (7 osób nie głosowało pomimo 
obecności na sali) przegłosowała wniosek, aby procedować nad nazwą: Rondo im. Św. 
Leonarda. 
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 4 za przy 4 głosach przeciw i 8 głosach 
wstrzymujących się (3 osoby nie głosowały mimo obecności na sali) nie przyjęła wniosku, 
aby dalej procedować nad nazwą: Rondo im. I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii 
Krajowej.  
 
Przewodniczący Rady Paweł Liszka omawiając przedmiotowy projekt uchwały przedstawił 
wniosek Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Jadwigi Królowej, który stanowi załącznik do 
uzasadnienia przedmiotowej uchwały. Wniosek ten poparło podpisami ponad 80 osób. 
Następnie  w wyniku konsultacji wniosek ten został poparty podpisami ponad 130 osób, przy 
braku jakiegokolwiek głosu na drugą z propozycji.   
 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 
W dyskusji głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka zaznacza, że przed momentem Rada poprzez 
głosowanie zdecydowała nad jaką nazwą będzie procedować i prosi, aby radni 
trzymali się tego ustalenia; 

� Radny Tadeusz Morawa przypomina, że wraz z innymi radnymi w dniu 8 maja br. 
złożył projekt uchwały w sprawie nadania nazwy przedmiotowemu rondu im. I Pułku 
Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Uważa, że Przewodniczący Rady złamał 
przepisy ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Miasta nie wprowadzając tego do 
porządku obrad. Dodaje, że innego projektu wówczas nie było gdyż Parafia p.w. św. 
Jadwigi Królowej złożyła tylko wniosek, a nie ma ona inicjatywy uchwałodawczej 
podczas gdy Przewodniczący jest wymieniony w statucie w § 53 jako podmiot 
posiadający tą inicjatywę w pkt. 5, a grupa radnych w pkt. 1. Stwierdza, że Burmistrz 
nie ogłosił zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji, złamano również 
przepis uchwały 72/XLII/2006 z 20 września 2006r. gdyż nie przeprowadzono 
konsultacji w dwóch formach. Uważa, że złamano również prawo materialne gdyż 
załącznikami zamieszczonymi nie były projekty uchwał lecz z jednej strony tylko 
uzasadnienie projektu złożonego przez grupę radnych, a z drugiej strony wniosek 
Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Jadwigi Królowej. Skoro nie można uznać za prawnie 
przeprowadzone konsultacje żąda, aby poddać pod głosowanie Radzie obydwa 
projekty uchwał. Stwierdza, że jeśli Przewodniczący nie podda pod głosowanie 
obydwóch uchwał naruszy art.  231 kodeksu karnego, co zakończy się legalnymi 
krokami ze strony radnego chyba, że Przewodniczący przyzna, że konsultacje nie 
zostały prawidłowo przeprowadzone i usunie ten pkt. z porządku obrad.  Następnie 
informuje, że nazwa: Rondo im. I Pułku Strzelców Podhalańskich Arami Krajowej nie 
miała być przeciwstawieniem nazwie: Rondo im. św. Leonarda (można nazwać jego 
imieniem zaułek bez budynków w części ul. Przechodniej) lecz uhonorowaniem dla 
wszystkich poległych i walczących żołnierzy tego Pułku AK. Dodaje, że batalion 
Nowotarski do dnia dzisiejszego nie został upamiętniony. Pyta czym i jak Miasto 
uczci 70-tą rocznicę powstania I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej  
i akcji Burza?  
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� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski przypomina, że to o co wnioskuje 
radny Morawa odbyło się przed momentem, bo Rada głosowała nad którą nazwą chce 
procedować.   

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka podkreśla, że obydwie proponowane nazwy 
zasługują, aby miały swoją ulice czy rondo w Nowym Targu. Następnie podkreśla, że 
mieszkańcy tamtego rejonu (m.in. ul. Kolejowej, Kasprowicza, Przechodniej) 
zaproponowali, aby było to Rondo im. Św. Leonarda, więc należałoby wsłuchać się  
w ich głos, bo w końcu oni tam żyją na co dzień. Dodaje, że propozycja przedstawiona 
przez grupę radnych również jest dobra dlatego na początku referowania poprosił  
o przegłosowanie wniosku nad którą nazwą się Rada skupi. Dodaje, że ma ze sobą 
również projekt grupy radnych i gdyby Rada zadecydowała, że będzie procedować 
nazwę: Rondo im. I Pułku Strzelców Podhalańskich AK to tak by było i radny 
Morawa prezentowałby ten projekt. Przypomina, że głosowanie się już odbyło, 
ewentualnie można je powtórzyć. Jeszcze raz podkreśla, że nie jest przeciwny tej 
nazwie tylko jest za tym, aby wziąć pod uwagę głos mieszkańców z ulic przy tym 
rondzie, którzy licznie podpisali się pod swoim wnioskiem.   

� Radny Gabriel Samolej mówi, że nikt nie ma uwag do nazwy: Rondo im. Św. 
Leonarda, ale uważa, że sposób w jaki się to wszystko odbywa to manipulacja. 
Uważa, że projekt grupy radnych powinien być przekazany odpowiedniej komisji  
i włączony do porządku obrad po to, aby został omówiony tak jak inne projekty. 
Dodaje, że ze względu na formę w jakiej zostało to przeprowadzone wstrzyma się  
w głosowaniu nad nazwą: Rondo im. Św. Leonarda.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że uchwała ta jest odzwierciedleniem 
głosu mieszkańców i on tylko pod kontem prawnym jest jej projektodawcą, ale 
przedstawił w niej wolę mieszkańców tamtego rejonu, która powinna zostać 
uszanowana. Następnie dodaje, że każdy radny może uczestniczyć w dowolnej 
komisji i radni, którzy przygotowali projekt nadający nazwę: Rondo im. I Pułku 
Strzelców Podhalańskich również mogli przyjść na komisję i zgłosić kontrpropozycję 
lub poprawkę do przedłożonego przez niego projektu uchwały.   

� Radny Gabriel Samolej pyta dlaczego nie wprowadzono do porządku obrad projektu 
grupy radnych złożonego w dniu 8 maja 2014r?   

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka zwraca uwagę, że w porządku obrad wpisany jest 
punkt: nadanie nazwy nowemu rondu w Nowym Targu. Nie ma wskazanej ostatecznej 
nazwy: Rondo im. Św. Leonarda, dlatego była możliwość zgłoszenia poprawki.  

� Radny Janusz Tarnowski mówi, że mimo, że nie ma tego zwartego w porządku obrad 
ale wynika to z załączonego do porządku obrad projektu uchwały. Uważa, że wszyscy 
radni nie usatysfakcjonowani sposobem prowadzenia tego postępowania, nie powinni 
brać udziału w głosowaniu.  

� Radny Tadeusz Morawa mówi, że został pozbawiony możliwości upublicznienia listu 
Św. Jana Pawła II odnośnie żołnierzy I Pułku Strzelców Podhalańskich.  

� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski stwierdza, że przedmiotową uchwałę 
trzeba poddać pod głosowanie, a każdy radny niech głosuje według swojego uznania. 
Uważa, że składanie dwóch uchwał w przedmiotowej sprawie byłoby pewnym 
nieporozumieniem. Przypomina, że Rada na początku przegłosowała nad którą nazwą 
chce procedować. Mówi, że trudno narzucać mieszkańcom tej okolicy inną nazwę, 
skoro ponad 90% mieszkańców jest za nazwą: Rondo im. Św. Leonarda. Następnie 
dodaje, że można przegłosować ten projekt, a następnie wprowadzić do porządku 
obrad projekt radnych i odrzucić go jeśli tak radni chcą. 

� Radny Leszek Pustówka pyta dlaczego ten projekt nie był przekazany Komisji 
Oświaty i Kultury do zaopiniowania? 
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� Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że każdy Przewodniczący Komisji 
może sobie wprowadzić do porządku posiedzenia inne tematy. On jak Przewodniczący 
podaje to minimum, którym komisja ma się zająć, a poszczególni Przewodniczący 
mogą sobie różne tematy dołożyć. Następnie Przewodniczący Rady mówi, że aby mu 
nie zarzucano, że nie ma demokracji  składa wniosek o zdjęcie z porządku punktu: 
nadanie nazwy nowemu rondu w Nowym Targu. Jeśli zostanie on przegłosowany to 
proponuje, aby temat ten powrócił na następną Sesję z tym, że odpowiednio wcześniej 
Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia 
i Porządku Publicznego przedyskutują obydwie propozycje na posiedzeniach na które 
zaproszą wszystkich radnych, aby na sesję trafiła jedna propozycja ustalona na 
Komisjach.   

� Radny Janusz Kawka zgłosił wniosek, aby nie zdejmować tego punktu z porządku 
obrad. 

 
Następnie przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Przewodniczącego Rady, aby zdjąć  
z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy nowemu rondu w Nowym 
Targu. 
Rada w głosowaniu 0 za przy 8 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się (10 
radnych nie brało udziału w głosowaniu) odrzuciła wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie: nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu. 
 
W dalszej dyskusji głos zabrali: 

� Radny Janusz Kawka zaznacza, że chyba radnym nie jest potrzebna dyskusja nad 
nazwą: Rondo im. I Pułku Strzelców Podhalańskich AK, bo każdy radny ma wiedzę 
historyczną na ten temat jeszcze z podstawówki, co innego gdyby to chodziło o jakieś 
techniczne sprawy, 

� Radna Danuta Wojdyła zgłasza wniosek o przerwę 
� Wiceprzewodniczący Lesław Mikołajski ogłasza 15 min przerwy 
 
Przerwa 
 

Po przerwie głos zabrali: 
� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski pyta radnego Tadeusza Morawę czy 

jako jeden z projektodawców projektu uchwały w sprawie nadania nazwy 
przedmiotowemu rondu im I pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej chce ten 
projekt teraz przedstawić jako poprawkę do przedłożonego radnym projektu? 

� Radny Tadeusz Morawa potwierdził chęć przedstawienia poprawki do omawianego 
projektu uchwały, aby rondu przy ul. Kolejowej nadać nazwę: Rondo im. I pułku 
Strzelców Podhalańskich AK. Następnie przedstawił w/w projekt uchwały. Ustawa z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w art. 18 ust.2 pkt. 13 daje Radzie 
Miasta kompetencje nadawania między innymi nazw ulic i placów będących drogami 
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych. W związku z faktem końcowych prac przy 
inwestycji miejskiej budowy ronda w skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z ulicami 
Przechodnią i Królowej Jadwigi w Nowym Targu oraz okoliczności 70 rocznicy 
utworzenia I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w dniu 22 września 
2014 roku oraz 70 rocznicy "Akcji Burza", grupa radnych wnosi powyższy projekt 
uchwały mając na uwadze uczczenie pamięci 44 nowotarżan walczących w tym pułku. 
Następnie przedstawił pokrótce historię I Pułku Strzelców Podhalańskich AK. 
Poinformował m.in. o tym że I PSP AK został utworzony 22 września 1944r. w liczbie 
1283 żołnierzy z pocztem 1580. W okresie swojego istnienia wykazał się bardzo 
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ożywioną działalnością na terenie całego Podhala. Wynikiem akcji bojowych I PSP 
AK było zgrupowanie przez okupanta na tym terenie wyborowego wojska 
niemieckiego łącznie z Policją niemiecką w sile 50 000 ludzi. I PSP AK działał 
i zadania wykonywał w bardzo trudnych i skomplikowanych warunkach. Pułk sam 
zdobył broń, amunicję  i odzież. Zrzucone w końcu grudnia 1944r. uzbrojenie było 
mocno spóźnione. I PSP AK większymi i mniejszymi siłami podejmował walkę 
z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Urządzał zasadzki i prowadził dywersję na 
liniach komunikacyjnych. I PSP AK m.in. zbierał wiadomości o nieprzyjacielu, 
dezorganizował administrację niemiecką, paraliżował działania urzędów pracy, tępił 
konfidentów i zdrajców oraz udzielał schronienia i pomagał ludziom tzw. spalonym". 
Teren ten stał się dla okupanta terenem nad którym utracił kontrolę. Za okres od 
22 września 1944r. do momentu rozwiązania Armii Krajowej żołnierze PSP otrzymali: 
1 krzyż Virtuti Militari 5 klasy, ok. 40 krzyży walecznych, 1 złoty krzyż zasługi 
z mieczami, 80 srebrnych krzyży zasługi z mieczami i 600 brązowych krzyży zasług 
z mieczami.  
W I PSP AK walczyli licznie nowotarżanie, których wymienił. Następnie radny 
Tadeusz Morawa odczytał list ówczesnego kardynała Karola Wojdyły obecnie 
Św. Jana Pawła II skierowany do żołnierzy I Pułku Strzelców Podhalańskich AK, 
w którym to m.in. zapewnia on żołnierzy o swojej duchowej łączności i modlitwie 
z uwagi na fakt, że nie mógł osobiście z nimi przebywać ze względu na wyjazd do 
Rzymu. List ten stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Następnie przystąpiono do głosowania poprawki radnego Tadeusza Morawy,  aby rondu przy 
ul. Kolejowej nadać nazwę: Rondo im. I pułku Strzelców Podhalańskich AK. 
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 5 za przy 9 głosach przeciw i 2 głosach 
wstrzymujących się (4 osoby nie brały udziału w głosowaniu) odrzuciła poprawkę  
w brzmieniu jak powyżej.  
Następnie przystąpiono do głosowania nad omawianą uchwałą w pierwotnym jej brzmieniu. 
Rada w głosowaniu 11 za przy 2 głosach wstrzymujących się (7 radnych nie brało 
udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę Nr XLVI/404/2014 w sprawie nadania nazwy 
nowemu rondu w Nowym Targu.  
 
Ad.7 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej 
w okresie od lipca do grudnia 2014r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta 
Nowy Targ przedstawił Przewodniczący Rady Paweł Liszka. Poinformował, że RIO  
w Krakowie w lipcu wszczęła postępowanie o unieważnienie uchwały przyjętej przez Radę  
w czerwcu br. W związku z tym wystosował pismo do RIO z prośbą o wstrzymanie 
wszczętego postępowania z informacją, że tą sprawę Rada postara się załatwić we własnym 
zakresie. Przedłożony Radnym projekt został przesłany do RIO i jest on kopią uchwały 
Miechowskiej nad którą pochylała się już RIO w Krakowie, więc tym razem RIO nie 
powinno mieć do niego uwag. Następnie poinformował o piśmie, które w dniu dzisiejszym 
wpłynęło do radnych od jednego z podmiotów prowadzących żłobek. W piśmie tym 
przedstawia porównanie kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku, a w przedszkolu 
niepublicznym. Z porównania wynika, że koszt opieki nad dzieckiem w żłobku jest dużo 
wyższy. Następnie Przewodniczący proponuje, aby do treści uchwały nie zgłaszać poprawek, 
bo nad tym projektem pochylała się już RIO. 
W ramach pytań głos zabrali:  

� Radny Grzegorz Watycha mówi, że poprzednia uchwała z 23 czerwca została 
opublikowana w Dz.U.W.M. z dnia 30 czerwca 2014r. i był przekonany, że od tego 
momentu dotacje będą przekazywane do żłobków. Dodaje, że po otrzymaniu 
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materiałów dowiedział się że będzie nowa uchwała w tej sprawie dlatego prosi, aby 
rozstrzygnięcia organów nadzorczych w sprawie uchwał były radnym przesyłane. 
Następnie pyta w jaki sposób będzie wypłacona dotacja za miesiąc lipiec, sierpień  
i wrzesień, bo brakuje mu zapisu, który by to precyzował?  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka przypomina, że przy pierwszy projekcie 
podjętym w tej sprawie wszyscy mieli świadomość, że może on zostać uchylony, 
poprzedni projekt z 23 czerwca był kopią uchwały Krakowskiej, ale nie został 
zaakceptowany przez nadzór prawny. Następnie dodaje, że nie zgłasza, żadnej 
autopoprawki do tego projektu jeśli ktoś chce zgłosić poprawkę to może to uczynić. 

� Radny Grzegorz Watycha zgłasza poprawkę aby w § 3 dotychczasowy ust. 5 
przesunąć na ust. 6, a w ust. 5 wpisać: "Dotacja za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 
2014 zostanie wypłacona razem z dotacją za miesiąc październik 2014r." 

 
Rada w głosowaniu 15 za przy 4 głosach wstrzymujących się (1 osoba nie głosowała) 
przegłosowała poprawkę radnego Grzegorza Watychy aby w § 3 dotychczasowy ust. 5 
przesunąć na ust. 6, a w ust. 5 wpisać: "Dotacja za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 
2014 zostanie wypłacona razem z dotacją za miesiąc październik 2014r." 
     
Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia  
i Porządku Publicznego oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt 
przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz  
z przegłosowaną poprawką uchwałę Nr XLVI/405/2014 w sprawie określenia wysokości, 
zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej w okresie od lipca do grudnia 2014r. dla 
podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ. 
 
Ad.8 
Projekt uchwały w sprawie budowy Pomnika Olimpijczyka przedstawił radny Włodzimierz 
Zapiórkowski. Przypomniał, że pomysł ten był już dawno temu poruszany, a 3 lata temu  
z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury został on na nowo poruszony  
i wówczas padła propozycja, aby istniejący cokół w Parku Miejskim zaadaptować na Pomnik 
Olimpijczyka.  Następnie poinformował że: 

1. Realizacja pomnika będzie dokończeniem zadania inwestycyjnego jakim była 
rewitalizacja Parku Miejskiego. 

2. Upamiętnienia udziału Nowotarżan w Igrzyskach Olimpijskich a szczególnie tych już 
prawie całkowicie zapomnianych jest zadaniem samorządu, który powinien 
kultywować „zbiorową pamięć”. 

3. Miasto Nowy Targ, którego wyróżnikiem jest sport a szczególnie hokej będzie miało 
dodatkowy element promocyjny znajdujący się w ulubionym i popularnym wśród 
mieszkańców i gości miasta Parku Miejskim. 

4. Pomnik będzie z założenia tzw. pomnikiem otwartym o charakterze edukacyjnym, 
ponieważ będzie można na nim umieścić kolejne nazwiska nowotarskich 
olimpijczyków,  
a kojarzenie nazwisk naszych sportowców z udziałem w konkretnej Olimpiadzie 
będzie miało charakter edukacyjny dla młodego pokolenia.  

5. Poprzez realizację Pomnika wspartą już obecnie finansowo przez Polonię 
Amerykańską, zbiórki publiczne i darowizny będzie następowała integracja 
środowiska sportowego nie tylko mieszkańców Miasta ale i tych którzy z niego już 
dawno wyjechali, ale nadal interesują się tym co się w nim dzieje i wspierają jego 
rozwój i promocję.  
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Przedstawiony pomysł został poparty przez MMKS Podhale Nowy Targ oraz Koło nr 2 im. 
Władysława Orkana Nowy Targ przy Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Radny 
Zapiórkowski proponuje, aby uchwała ta przeszła przez aklamację.  
 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radna Ewa Pawlikowska uważa, że pomniki powinny być budowane głównie ze 
składek. Miasto nie ma pieniędzy na to, aby budować pomnik, skoro już pewne 
pieniądze na ten cel wpłynęły to możliwe, że uzbiera się na całość dlatego proponuje, 
aby w § 2 wykreślić: "... oraz budżetu miasta". 

� Radny Tadeusz Morawa składa wniosek, aby wykreślić jednego olimpijczyka z tego 
pomnika, tajnego współpracownika p. Trener 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka pyta do czego ten wniosek skoro w uchwale nie 
ma wypisanych nazwisk? 

� Radny Tadeusz Morawa mówi, że na komisji była mowa, że będą tam umieszczane 
nazwiska dlatego składa wniosek, aby nie umieszczać tam tajnego współpracownika; 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka zaznacza, że dzisiaj jest dyskusja nad uchwałą 
dotyczącą budowy pomnika natomiast nie podejmuje się decyzji o formie tego 
pomnika, bo to jest kolejny etap.  

� Radny Włodzimierz Zapiórkowski podkreśla, że to nie jest budowa pomnika 
kombatantów na, którym trzeba kogoś wykreślić. Jeśli ktoś był olimpijczykiem to ma 
prawo być umieszczony na tym pomniku.  

� Radny Józef Trzciński popiera radnego Zapiórkowskigo mówiąc że pomnik ten 
przyniesie chwałę nowotarskim Olimpijczykom. 

� Radny Tadeusz Truty zgłosił poprawkę Komisji Budżetowej, aby w §2 po słowach "... 
oraz budżetu miasta" dopisać "do 30% nie więcej niż 30 000 zł".  

� Radna Danuta Wojdyła uważa, że należy przyjąć tą uchwałę. Pomnik ten będzie 
dokończeniem rewitalizacji Parku Miejskiego, a zarazem elementem promocyjnym 
dla Nowego Targu. Uważa, że pewna kwota z budżetu miasta powinna być na ten cel 
przekazana, a resztę kwoty trzeba zebrać podczas zbiórek publicznych na różnych 
imprezach w mieście.  

� Radny Gabriel Samolej mówi, że jego koledzy sportowcy uczestnicy olimpiad będą 
zadowoleni, że w ten sposób zostali docenieni. Dodaje, że osoby te dużo czasu 
poświeciły aby być w dobrej formie. Następnie mówi, że szkoda, że inni olimpijczycy 
nie są zapraszani na uroczystości sportowe w mieście. Dodaje, że on sam nie był 
zapraszany w Nowym Targu, a w innych miastach tak i jest z tego dumny. Na koniec 
dodaje, że miasto Nowy Targ powinno być dumne, że ma tylu olimpijczyków.  

� Radny Grzegorz Watycha uważa, że budowa tego pomnika będzie dużym 
zaszczytnym przedsięwzięciem zwłaszcza, jeśli powstanie on z zebranych pieniędzy,  
a nie koniecznie z budżetu miasta. Jeśli uzbierana zostanie mniejsza kwota to będzie 
on skromniejszy, a jeśli wi ększa to bardzo okazały. Następnie proponuje, aby §3 
otrzymał brzmienie: "Zobowiązuje się Burmistrza do ogłoszenia konkursu na 
koncepcje i projekt pomnika, a następnie do realizacji zadania w roku 2015".  

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz pyta jak można zobowiązywać do czegoś skoro się 
nie daje pieniędzy? Dodaje, że fajnie byłoby gdyby się to dało zrobić bez pieniędzy. 

 
Głosowanie poprawek: 
 I. Poprawka Radnej Ewy Pawlikowskiej,  aby budowa pomnika była finansowana ze zbiórek 
publicznych czyli aby w § 2 wykreślić: "... oraz budżetu miasta". 
Wynik głosowania: 8 głosów za, 8 głosów przeciw i 3 głosach wstrzymujących się - 
poprawka nie uzyskała wymaganej większości głosów.  
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II. Poprawka Komisji Budżetowej, aby w §2 po słowach "... oraz budżetu miasta" dopisać "do 
30% nie więcej niż 30 000 zł".  
Wynik głosowania: 8 głosów za, 1 głos przeciw i 9 głosów wstrzymujących się - poprawka 
została przyjęta. 
III. Poprawka radnego Grzegorza Watychy, aby §3 otrzymał brzmienie: "Zobowiązuje się 
Burmistrza do ogłoszenia konkursu na koncepcję i projekt pomnika, a następnie do realizacji 
zadania w roku 2015".  
Wynik głosowania: 6 głosów za, 9 głosów przeciw i 5 głosów wstrzymujących się - poprawka 
nie została przyjęta. 
 
Komisja Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisja B udżetowa pozytywnie 
zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Radna Ewa Pawlikowska zaznacza, że Komisja Sportu zaopiniowała projekt pozytywnie, ale 
z poprawką, prosi, aby przewodniczący Komisji  ją zgłosił. 
Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Marek Batkiewicz zgłasza poprawkę 
wymienionej komisji aby w §2 po słowach "... oraz budżetu miasta" dopisać "do 20% 
inwestycji". 
Przewodniczący Rady Paweł Liszka zgłasza w takim razie poprawkę dalej idącą niż 
przegłosowana wcześniej poprawka Komisji Budżetowej, a mianowicie, aby w  §2 po 
słowach "... oraz budżetu miasta" dopisać "do 20% nie więcej niż 30 000 zł".  
Radna Ewa Pawlikowska proponuje, aby był to zapis "do 20% nie więcej niż 20 000 zł". 
Wynik głosowania poprawki radnej Ewy Pawlikowskiej: 3 głosy za, 8 głosów przeciw, 7 
głosów wstrzymujących się - poprawka nie została przyjęta.  
Przewodniczący Rady Paweł Liszka poinformował, że radny Włodzimierz Zapiórkowski 
zaproponował, aby uchwałę ta przyjąć przez aklamację dlatego pyta czy jest głos sprzeciwu? 
Ponieważ taki głos się pojawił uchwałę poddano pod głosowanie. 
 
Rada w głosowaniu 11 za przy 1 głosie przeciw i 4 głosach wstrzymujących się podjęła 
wraz z przyjętą poprawką uchwałę Nr XLVI/406/2014 w sprawie budowy Pomnika 
Olimpijczyka.  
 
Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 31 (Ogród Działkowy KROKUS) 
przedstawił, jak w uzasadnieniu do uchwały, Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech 
Watycha. Obszar objęty niniejszą uchwałą  o powierzchni ok. 2 ha dotyczy terenu w Nowym 
Targu pomiędzy Al. Tysiąclecia od północy, a potokiem Czerwonka od wschodu i południa 
oraz Zakładem Produkcji Mleczarskiej w Nowym targu od zachodu.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 17 za podjęła uchwałę Nr XLVI/407/2014 w sprawie przystąpienia 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 
31 (Ogród Działkowy KROKUS). 
W momencie głosowania na sali było obecnych 17 radnych. 
 
Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
NOWY TARG 16 przedstawił, jak w uzasadnieniu do uchwały, Z-ca Naczelnika Wydziału 
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GNiPP Pan Wojciech Watycha. O dokonanie zmiany wystąpiła firma TANKPOL. Zmiana ma 
polegać na dopuszczeniu stosowania w terenie U2 dachów płaskich bez ograniczania tego 
rozwiązania do obiektów obsługi komunikacji samochodowej.  Planowana zmiana planu nie 
narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowy Targ.  
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Andrzej Rajski przypomina, że zmiana tego planu była uchwalana w czerwcu 
br. i wówczas była opinia Komisji Urbanistycznej w sprawie dachów pyta jaka była to 
opinia i czy uległa zmianie? 

� Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha informuje, że Komisja 
Urbanistyczna tego wniosku nie opiniowała natomiast przy pracach nad poprzednią 
zmianą z czerwca br. komisja ta negatywnie wypowiadała się odnośnie dachów 
płaskich w tym terenie.   

� Radny Andrzej Rajski uważa, że projekt ten należy zdjąć z porządku obrad, bo 
najpierw Komisja Urbanistyczna powinna wydać opinię do tego wniosku.  

� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski pyta, w związku ze zgłoszona 
poprawką przez radnego Andrzeja Rajskiego, czy jeśli były robione zmiany, które nie 
naruszały Studium to wymagana jest opinia Komisji Urbanistycznej? 

� Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że jest to 
uchwała intencyjna, a opina komisji wymagana jest na etapie projektu planu; 

� Radny Andrzej Rajski przypomina, że zmiana tego planu była robiona na prośbę tego 
samego inwestora i teraz po dwóch miesiącach znów składa kolejny wniosek. 

� Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz mówi, że w tamtym rejonie możliwe są inne 
obiekty nie tylko stacja benzynowa stąd wniosek inwestora skoro ma kogoś kto chce 
wybudować tam coś innego. Uważa, że trzeba inwestorowi iść na rękę, a nie stawiać 
blokady. 

�  Radny Andrzej Rajski mówi, że dwa miesiące temu wszystkie postulaty inwestora 
zostały przyjęte. Komisja Urbanistyczna tak stwierdziła, że nie będziemy w Nowym 
Targu robić więcej płaskich dachów tylko ewentualnie płaskie dachy z pewnymi 
elementami jak np. nowy dworzec.  

 
Rada w głosowaniu 10 za przy 6 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących się odrzuciła 
wniosek o zdjęcie omawianego punktu z porządku obrad.  
 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Grzegorz Watycha podkreśla, że plan zagospodarowania ma porządkować 
przestrzeń i w tym miejscu gdzie po sąsiedzku wybudowany został obiekt handlowy  
z dachami spadzistymi to płaskie dachy wyglądałyby nie zbyt ładnie. Uważa, że nie 
powinno się tam dopuszczać dachów płaskich. Zaznacza również że obecnie 
budowana jest tam na koszt miasta kanalizacja opadowa, a pierwotnie to inwestor miał 
ją budować.   

� Radny Leszek Pustówka apeluje, żeby nie dopuszczać tam dachów płaskich. Dodaje, 
że nowy dworzec to jedna z najlepszych architektur w tym mieście. Prosi, aby dbać  
o wygląd miasta. 

� Radny Janusz Kawka uważa, że jeśli jest możliwość pomocy inwestorowi to trzeba to 
zrobić. Mówi że na pierwszym miejscu trzeba stawiać interesy przedsiębiorcy, bo za 
tym idą nowe miejsca pracy. Dodaje, że nawet jeśli Rada nie podejmie tej uchwały to 
inwestor na pewno nie wycofa się z planów tej drogi i pokaże swoją klasę w ten 
sposób.   
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� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski mówi, że podobna debata była przy 
basenie. Dodaje, że wniosek ten jest zgodny ze studium więc nie jest to duża zmiana,  
a przecież idzie tu również o realizację odcinka drogi, z którego inwestor może się 
wycofać jeśli ta uchwała nie zostanie przyjęta.  

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 10 za przy 9 głosach przeciw podjęła uchwałę  
Nr XLVI/408/2014 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego NOWY TARG 16.   
W momencie głosowania na sali obecnych było 19 radnych. 
 
Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów 
wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego  
w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania 
przedszkolnego przestawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Niniejszy projekt 
uchwały wynika z faktu, że od stycznia 2015r. wchodzi w życie przepis art. 14 ust.4b ustawy 
o systemie oświaty nakładający na gminę obowiązek zapewnienia wychowania 
przedszkolnego nie tylko dzieciom w wieku 5 lat zobowiązanym do odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego, ale także dzieciom w wieku 4 lat, które maja prawo do 
wychowania przedszkolnego w : 

1) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, 
prowadzonych przez gminę, lub 

2) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, 
prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze 
gminy, lub 

3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art.90 ust.1b lub niepublicznej innej 
formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c położonych na 
obszarze gminy.  

 
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt prz edmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 18 za podjęła uchwałę Nr XLVI/409/2014 w sprawie  określenia 
regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie 
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach  
i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 18 radnych. 
 
Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Miasta Nowego 
Targu w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz warunków  
i sposobów ich przyznania przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. 
Poinformował, że nieznaczna modyfikacja załączników wynika z konieczności usunięcia 
wątpliwości interpretacyjnych zakresie sposobu ustalania dochodu rodziny oraz usunięcia 
błędnej informacji w zakresie odpowiedzialności składających oświadczenie. Chodzi  
o usuniecie zapisu o odpowiedzialności karnej za złożone fałszywe oświadczenia gdyż zapis 
ten nie znajduje podstawy w przepisach prawa.  
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Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia  
i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 18 za podjęła uchwałę Nr XLVI/410/2014 w sprawie  zmiany 
uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Miasta Nowego Targu w sprawie rodzajów 
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i 
szkół prowadzonych przez miasto Nowy Targ oraz warunków i sposobów ich 
przyznania. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 18 radnych. 
 
Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu "Pierwszy dzwonek 2014" przedstawił 
Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka.  
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Nowym Targu jest ponad 430 rodzin 
wielodzietnych, w tym ok. 100 rodzin w skład, których wchodzi co najmniej 4 dzieci. 
Rodzice uczniów z rodzin wielodzietnych corocznie muszą ponosić bardzo duże wydatki na 
zabezpieczenie dla swoich dzieci materiałów dydaktycznych i pomocy dydaktycznych 
niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach szkolnych.  Przedmiotowy projekt uchwały ma na 
celu stworzenie instrumentu osłonowego dla rodzin wielodzietnych, z co najmniej 4 dzieci w 
2014 r., bowiem tylko w tym okresie pojawiło się krótkotrwałe źródło finansowe wsparcia 
tych rodzin poprzez proponowany program. Źródłem tym będzie dotacja z Województwa 
Małopolskiego w całości zabezpieczająca przewidywane skutki finansowe. Uzyskanie tej 
dotacji wymaga przyjęcia lokalnego programu osłonowego i przyjęcia  w tym programie 
warunków określonych dla uruchomienia dotacji jakie opisano w regulaminie przyjętym 
przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Chodzi w szczególności o kręg uprawnionych do 
wsparcia zawężony do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych i pochodzących z rodzin wielodzietnych, ale z co najmniej 4 dzieci. 
Szacuje się iż program zaangażuje kwotę ok. 35 000 zł.  
 
Radna Danuta Wojdyła, która złożyła podziękowanie na ręce Naczelnika Stopki za szybkie 
wdrożenie tego programu i za to, że pomoc dla tych rodzin zostanie udzielona.  
 
Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Bud żetowa pozytywnie zaopiniowały projekt 
przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 20 za podjęła uchwałę Nr XLVI/411/2014 w sprawie  przyjęcia 
programu "Pierwszy dzwonek-2014". 
 
Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania przedstawiła jak  
w uzasadnieniu do uchwały Dyrektor OPS Pani Barbara Palucha. W związku ze zmianą 
kryteriów dochodowych w pomocy społecznej z dniem 1 października 2012 roku oraz 
licznymi prośbami klientów, którzy zwracają się z prośbą o zwolnienie bądź umorzenie 
naliczonej w decyzjach odpłatności za usługi, niezbędne jest ustalenie nowej tabeli 
odpłatności za usługi opiekuńcze. Podjęcie uchwały umożliwi w uzasadnionych przypadkach 
częściowe bądź całkowite zwolnienie z opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Punkt 
Opieki nad Chorym w Domu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.  
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Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Rada w głosowaniu 17 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę  
Nr XLVI/412/2014 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich 
pobierania. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 18 radnych. 
 
Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia 
porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację następującego zadania: wykonanie 
dokumentacji projektowej oraz remontu zbiorowego grobu wojennego Legionistów Polskich 
na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału GKiD Pan 
Marian Twaróg. Na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu w kwaterze nr 11 
znajduje się zbiorowa mogiła poległych Legionistów 1914-1918. Zgodnie z ustawą  
o gromach i cmentarzach wojennych koszty utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
winny być ponoszone ze środków z budżetu państwa. Dlatego Burmistrz wystąpił do 
Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o sfinansowanie remontu grobu Legionistów. 
Wojewoda zadeklarował możliwość udzielenia dotacji celowej na wykonanie projektu 
remontu w wysokości 5 000 zł.  Wymaga to podpisania porozumienia w sprawie powierzenia 
zadań należących do zakresu administracji rządowej. 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, Komisja Mieszkaniowa, 
Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Rada w głosowaniu 17 za przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę  
Nr XLVI/413/2014 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia 
porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację następującego zadania: 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu zbiorowego grobu wojennego 
Legionistów Polskich na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 19 radnych. 
 
Ad.16 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/354/2014 Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia 
ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  
w mieście Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Bogusław 
Giełczyński. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu w obwodzie nr 1 przy 
ul. Krakowskiej "... na czarnym Dunajcu..." całość otrzymuje brzmienie: Krakowska (od 
mostu na Czarnym Dunajcu do os. Niwa). 
Następnie poinformował, że załącznik do Uchwały Nr XLI/354/2014 z dnia 3 marca 2014 
należy zaktualizować z uwagi na zmianę nazwy siedzib obwodowych komisji wyborczych i 
tak: 

1. w obwodzie nr 7 dotychczasowa nazwa „Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Stacja 
Opieki im. bł. Jana Pawła II ul. Ludźmierska 17” otrzymuje brzmienie: Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej, Stacja Opieki im. św. Jana Pawła II ul. Ludźmierska 17. 
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2. w obwodzie nr 15 dotychczasowa nazwa: Przedszkole Prywatne "Wesoła Ciuchcia„      
ul. Wojska Polskiego 26 otrzymuje brzmienie: Przedszkole Prywatne ”Wesoły 
Korowód„ ul. Wojska polskiego 26. 

3. w obwodzie nr 17 dotychczasowa nazwę: Klub Sportowy „Gorce” Aleja Tysiąclecia 
74 zastępuje się nazwą: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu                
Aleja Tysiąclecia 74. 

4. w obwodzie nr 21 dotychczasową nazwę: Świetlica przy Parafii Rzymsko - 
Katolickiej pw. bł. Jana Pawła II ul. Szaflarska 160 zastępuje się nazwą: Świetlica 
przy parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Jana Pawła II ul. Szaflarska 160. 

Dodatkowo uszczegółowiono zapisy dotyczące podziałów ulic pomiędzy różnymi obwodami 
- podano numery domów stanowiących granice obwodów. 
 
W dyskusji glos zabrali: 

� Radny Janusz Tarnowski, który zaproponował, aby w obwodzie nr 17  uściślić zapis 
MCSiR Al. Tysiąclecia 74 dopisując w nawiasie "Hala GORCE". 

� Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Bogusław Giełczyński mówi, że 
dodając ten zapis powrócono by do poprzedniej nazwy, a przecież jest wskazany 
wyraźnie adres Al. Tysiąclecia 74. 

� Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Swałtek mówi, że przy poprzednich wyborach 
mieszkańcy przypisani do obwodu nr 18 skarżyli się że jest on bardzo ciasny,  
w związku z tym prosi, aby w jakiś sposób poprawić  warunki głosowania w tym 
obwodzie. 

� Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że jest to sprawa poprawy 
warunków w przedszkolu i zostanie to oczywiście zmienione.  

 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 17 za przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła 
wraz z autopoprawką uchwałę Nr XLVI/414/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLI/354/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie utworzenia 
stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Targ.  
W chwili głosowania na sali było obecnych 19 radnych. 
 
Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w mieście Nowy Targ 
przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Bogusław Giełczyński. Zgodnie  
z art. 12 § 5 Kodeksu Wyborczego odrębny obwód głosowania w wyborach samorządowych 
oraz wyborach wójta (burmistrza) tworzy się w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy 
społecznej, zakładzie karnym, jeżeli w dniu wyborów będzie przebywać co najmniej 15 
wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na terenie której położona 
jest dana jednostka. Jak wykazują spisy wyborców z wyborów samorządowych w latach 
poprzednich na terenie nowotarskiego szpitala przebywało znacznie więcej niż 15 osób, 
ujętych w rejestrze wyborców miasta Nowy Targ. Biorąc powyższe pod uwagę należy podjąć 
stosowną uchwałę. 
 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
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Rada w głosowaniu 19 za podjęła uchwałę Nr XLVI/415/2014 w sprawie utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania w mieście Nowy Targ. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 19 radnych. 
 
Ad.18 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XLV/401/2014 Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił Skarbnik Miasta Pan 
Łukasz Dłubacz. Podjęta na jednej z poprzednich sesji uchwała w tej sprawie nie zawierała 
wskazania w jakich latach i w jakich kwotach pożyczka zostanie zrealizowana co zostało 
wskazane przez RIO w Krakowie. W związku z tym jest potrzeba podjęcia przedmiotowej 
uchwały ze wskazaniem w jakich latach i w jakiej kwocie zostanie pożyczka pobrana.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Rada w głosowaniu 19 za podjęła uchwałę Nr XLVI/416/2014 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLV/401/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 19 radnych. 
 
Ad.19 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/V/07 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 
31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej przedstawił Skarbnik Pan Łukasz 
Dłubacz. Rada Miasta  w uchwale z 2007r. wskazała, ze jednym z inkasentów będzie Urząd 
Skarbowy w Nowym Targu. W związku z tym, ze Urząd Skarbowy w Nowym Targu 
zrezygnował z prowadzenia własnej kasy, a usługę jej prowadzenia zlecił Łąckiemu Bankowi 
Spółdzielczemu, który jest zainteresowany przejęciem od Urzędu Skarbowego obowiązków 
inkasenta opłaty skarbowej, istnieje konieczność dokonania stosownej zmiany w uchwale.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Rada w głosowaniu 18 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę  
Nr XLVI/417/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/V/07 Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 19 radnych. 
 
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 do uchwały Skarbnik Pan Łukasz 
Dłubacz. Na wstępie zgłosił dwie autopoprawki polegające na aktualizacji kwot dochodów po 
zmianach i wydatków po zmianach - jest to związane z otrzymaniem  w międzyczasie dotacji 
z Samorządu Województwa Małopolskiego i z  budżetu państwa. Dochody po zmianach 
zamykają się kwotą 110 661 640,51 zł. Wydatki zamykają się kwotą 135 052 568,51 zł. 
Potrzeba podjecie przedstawionych w projekcie zmian wynika głównie z przygotowywania 
budżetu na rok 2015.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
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Rada w wyniku reasumpcji głosowaniu 14 za przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła 
wraz z autopoprawkami uchwałę Nr XLVI/418/2014 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. 
W chwili głosowania na sali było obecnych 19 radnych. 
 
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 Pan Łukasz Dłubacz. Mając na względzie potrzebę 
zmniejszenia planu wydatków budżetowych na 2014r. na budowę nowego cmentarza o kwotę 
200 000 zł w związku ze zmianami przedstawionymi Radzie Miasta istnieje konieczność 
dokonania aktualizacji limitu wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Rada w głosowaniu 13 za przy 6 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę  
Nr XLVI/419/2014 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. 
Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu mimo obecności na sali.  
 
Ad.22 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 
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.  
1. Przewodniczący Rady Paweł Liszka - odpowiedź na interpelację dotyczącą realizacji 
Programu "Nowatorska Karta Dużej Rodziny" zostanie udzielona na piśmie; 
2. Radny Tadeusz Truty - odpowiedź na interpelację w sprawie funkcjonowania nowego 
systemu gospodarki odpadami zostanie udzielona na piśmie; 
3. Radny Leszek Pustówka - Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska odpowiada, że 
system który jest wprowadzony miał służyć szczelności i prawidłowemu uszczelnianiu 
odpadów na terenie miasta. Podany przez radnego przykład to kultura osób, nie tylko 
mieszkańców, ale i przyjezdnych. Mówi, że w mini punktach selektywnego odbioru odpadów 
notorycznie spotyka się z tym, że nie chce się  ludziom wrzucić do odpowiedniego pojemnika 
tylko jest to przywożone i pozostawione w workach. Mieszkańcy z ościennych miejscowości 
gdzie nie mają systemu gospodarki odpadami również przywożą śmieci w workach  
i pozostawiają. Ważna jest tu rola i Referatu i Straży Miejskiej, aby kontrolować często.   
Dodaje, że system ma się bilansować, ale nie da się w 100% uciec od osób, które tak 
postępują. Podkreśla, że właściciel terenu odpowiada, za odpady i miasto nie może sprzątać 
za wszystkich, bo ma ograniczony budżet. 
Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz uzupełnia, że miasto reaguje na każdy sygnał tego typu  
i Straż Miejska reaguje na to. Prosi o szybką reakcję i telefon, nie czekając z tym do sesji. 
Dodaje, że jego zdaniem po wprowadzeniu sytemu jest mniej dzikich wysypisk.  
Radny Leszek Pustówka mówi, że chodzi mu o posprzątanie worków  wzdłuż ścieżki 
rowerowej zaraz za nowym dworcem.  
4. Radny Grzegorz Luberda - odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania 
dokumentacji i budowy drogi łączącej os. Niwa z ul. Grel zostanie udzielona na piśmie; 
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5. a) i b) Radny Gabriel Samolej - odpowiedzi na interpelacje dotyczące możliwości 
późniejszego odprawiania Mszy pogrzebowych oraz nie naprawionych ościeżnic na basenie 
zostaną udzielone na piśmie; 
6. Radny Andrzej Rajski: 
a) Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski mówi, że pytanie odnośnie miejsca odjazdu 
busów winno być raczej skierowane do starosty, ale ponieważ miasto ściśle współpracuje ze 
starostwem w tej sprawie to informuje, że uczestniczył w wielu spotkaniach mających być 
zachętą dla przewoźników, aby  korzystali z dworca wszelkie narzędzia prawne ma tutaj 
starostwo, a miasto będzie wspierało w działaniach starostę. Dodaje, że podstawą tutaj jest 
opracowanie tzw. planu transportowego, którego jak do tej pory nikt w powiecie nowotarskim 
nie opracował, a nakazuje zrobić to ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Następnie 
dodaje, że nawiąże jeszcze kontakt w tej sprawie ze Starostą.  
Radny Andrzej Rajski mówi, że w myśl planu dworzec jest tylko jeden, więc chyba miasto 
ma jakieś restrykcje, aby ten jeden dworzec faktycznie funkcjonował. 
Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że restrykcje to ma Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego.  
b) Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin Jagła informuje, że w międzyczasie był na Rynku  
i stwierdza, że WiFi działa. Dostawcę sieci jest Nowatorska Telewizja Kablowa zgodnie  
z wolą Rady, która na jednej z sesji wniosła aportem sieć do tej spółki.  Spółka posiada zgodę 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej i została wyłoniona zgodnie z obowiązującymi 
procedurami w zakresie zamówień publicznych. Dodaje, że wystąpi do dostawcy  
o przedłożenie analizy czy były jakieś problemy z dostawą internetu w ostatnim czasie. 
7.a), b) Radny Grzegorz Watycha - odpowiedzi na interpelacje dotyczące rozbudowy 
monitoringu wizyjnego w mieście oraz modernizacji MHL-wej zostaną udzielone na piśmie; 
c) Za-ca Burmistrza Pan Jan Kolasa odpowiada, że jeśli uda się zmieścić w budżecie na 
przyszły rok to planowany jest do złożenia inwestycja drogowa do tzw. "schetynówek". 
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest taki, że całość inwestycji drogowej musi być 
wykonana w danym roku budżetowym. Przygotowywana jest do tego programu ul. Norwida.  
8. Radna Ewa Pawlikowska - odpowiedzi na interpelacje w sprawie zabezpieczenia  
w budżecie na 2015r. środków na wykonanie sieci wodociągowej dla domów 
jednorodzinnych na os. Bór oraz na poszerzenie drogi do przedszkola zostanie udzielona na 
piśmie. 
9. Radny Jan Łapsa -  Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń 
odpowiada, że miasto wystąpi do konsorcjum firm o dostosowanie się do tych uwag, które 
były poruszone. Temat ten jest już znany i w nowym przetargu zostanie to unormowane. 
 
Odpowiedzi na pytanie zadane po sprawozdaniu Burmistrza przez radnego Leszka Pustówkę 
udzieliła Dyrektor MPB Pani Barbara Pachniowska. Poinformowała, że zawsze przy 
organizacji Jarmarku Podhalańskiego stara się brać pod uwagę oczekiwania mieszkańców co 
do  programu i do prowadzących oraz referencje tych osób. W tym roku było tak samo. 
jednak nie zawsze można wybrać osoby, które niektórzy by chcieli, bo oni mają swoje 
terminy i są również związani kontraktami. Osoby, które prowadziły tegoroczny jarmark 
Podhalański Pani Anna Pituła i Piotr Jezutek prowadziły już przeróżne imprezy i mają w tym 
doświadczenie. Dodaje, że rozumie oburzenie zbyt pikantnym językiem prowadzących 
dlatego osoby, które poczuły się tym urażone  przeprasza za to. Następnie informuje, ze były 
również osoby, które gratulowały wyboru tych osób więc widać, że zdania są podzielone. 
Dodaje, że dobrze mieć szacunek do języka, ale z drugiej strony trzeba mięć też do niego 
dystans.  
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Ad.23 
W ramach wolnych wniosków głos zabrali zapisani do głosu, zgodnie z listą zapisanych 
stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

� Pan Józef Żarnecki poruszył temat gołębi na Rynku, które zanieczyszczają płytę 
Rynku i przez to nie ma ani jednej czystej ławki. Następnie mówi, że podczas pożaru 
na Kokoszkowie okazało się, że przy domu, który się palił hydrant był niesprawny. 
Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz odnośnie gołębi odpowiada, że do tej pory 
właściciele kamienic nie zgłaszali problemu. Z drugiej strony gołębie są atrakcją, 
ludzie ich karmią i to jest problem, ale tego nie da się ludziom zakazać. Dodaje, że nie 
podejmie się występowania przeciwko Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami. 
Następnie informuje, że wyśle do Krakowa pismo jak oni radzą sobie z tym 
problemem. Odnośnie hydrantu informuje, że zostanie to sprawdzone i jeśli jest 
niesprawny to zostanie naprawiony. 
Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek uzupełnia, że przynajmniej raz w roku 
zakład robi kontrolę hydrantów. Dodaje, że jeśli przy akcji hydrant jest niesprawny to 
Straż natychmiast kieruje do nich pismo w tej sprawie, a po akcji o której mowa nie 
otrzymał żadnego pisma ze Straży więc może była inna przyczyna nie uruchamiania 
tego hydrantu.  
Radny Włodzimierz Zapiórkowski mówi, że kilka osób z Rynku zwracało się do niego 
z tą sprawą i przekazał to Straży Miejskiej i Straż była ją upomnieć. W Krakowie 
Rada podjęła uchwałę o zakazie dokarmiania gołębi, ale to nic nie dało, bo ludziom 
nie można zakazać tego robić.  
Pan Józef Żarnecki mówi, że w kilku miastach jest elektroniczny sygnał  sokoła, który 
wystrasza gołębie. 
Radny Gabriel Samolej również zauważa, że gołębie bardzo zanieczyszczają Rynek. 

�  Pan Gabriel Jędrol ze Stowarzyszenia Wolnościowe Podhale przedstawił sytuację 
związaną z inicjatywą zorganizowania referendum w sprawie likwidacji Straży 
Miejskiej w Nowym Targu. Wystąpienie Pana Gabriela stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
Po wystąpieniu Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski sprostował, że nie 
potwierdzał zbierania podpisów lecz potwierdził przyjęcie informacji o przystąpieniu 
do zbierania podpisów, a jest to subtelna różnica. Potwierdzać podpisy będzie się 
wtedy, gdy zostaną one złożone.  
Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz informuje, że skierował oficjalne zapytanie do 
Policji czy są w stanie przejąć zadania Straży Miejskiej i czy te środki byłyby lepiej 
wykorzystywane.  

 
W dalszej części wolnych wniosków głos zabrali: 

� Radny Tadeusz Truty wyraża zadowolenie z uwzględnienia jego prośby i zapewnienie 
dowozu dzieci z ul. Grel do szkoły na os. Niwa. Dziękuje Dyrektorowi MZK Panu 
Krzysztofowi Antosowi.  

� Radny Jan Łapsa kieruje podziękowania dla Referatu ds. Zamówień Publicznych  
i Kierownika Pana Dariusza Jabconia. 

� Radna Ewa Pawlikowska prosi o dokonanie kontroli przez Straż Miejską w rejonie 
bloku nr 159 na ul Kolejowej w pobliżu zakładu wymiany opon gdyż na połowie 
chodnika postawiona jest reklama. Prosi aby sprawdzić czy ten właściciel ponosi 
opłatę za zajęcie pasa drogowego. 

� Radny Andrzej Rajski odnośnie dowozu uczniów do szkoły na Niwie mówi, że temat 
poruszany był już w czerwcu, a okazało się że dowóz uruchomiono tydzień po 
rozpoczęciu roku szkolnego i tylko z ul. Grel, a pozostaje jeszcze ul. Partyzantów.  
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� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz informuje, że w dniu 12 października br. na otwarcie 
stadionu odbędzie się sparing I drużyny Wisły z reprezentacją drużyny Podhala. 
Następnie informuje, że ma sygnał z Policji, że w dniu 11 listopada br. po 
uroczystościach odbędzie się mecz pomiędzy drużyną Policji, a drużyną sportowców 
samorządowców.   

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka poinformował o zbliżającym się terminie złożenia 
oświadczeń majątkowych w dniu 12 września br.  Następnie poinformował  
o zaproszeniach, które wpłynęły do Rady Miasta. 

� Przedstawiciel MMKS Podhale Nowy Targ zaprosił wszystkich na festyn święto 
hokeja w dniu 6 września br.       

 
 
Ad.24 
O godzinie 19:20 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka zamknął XLVI Sesję Rady Miasta 
Nowy Targ.  
 
 

                Przewodniczący Rady Miasta 
Protokołowała: 
Renata Chmielak           
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