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P r o t o k ó ł Nr 47/2014
z XLVII Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 13 października 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 XLVII
Sesji Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1400. Na podstawie listy obecności stwierdził,
że w Sesji Rady Miasta uczestniczy 21 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 przedstawiciela Policji oraz zaproszonego na
sesję przedstawiciela GDDKiA  w Krakowie w osobie kierownika oddziału w Nowym Targu
Pana Pawła Polaczka. Następnie powitał Panią Prezes MMKS Podhale Agatę Michalską wraz
z rzecznikiem prasowym Panem Jerzym Pohrebnym. Powitał mieszkańców przybyłych na
sesję oraz  przedstawicieli mass mediów, a szczególnie serdecznie powitał przedstawicieli
oświaty i przybyłych na sesje uczniów nowotarskich szkół. Korzystając
z okazji, że w dniu 14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej złożył
wszystkim pracownikom oświaty życzenia z tej okazji.

W obradach udział wzięło 21 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1
do protokołu

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Informacja przedstawiciela GDDKiA w Krakowie, na temat planowanych inwestycji

na terenie Miasta Nowy Targ, w tym inwestycji związanych z poprawą
bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 47 tzw. Zakopiance na os. Niwa w Nowym
Targu.

6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń

majątkowych za rok 2013.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy

oświadczeń majątkowych za rok 2013.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Nowy Targ w roku

szkolnym 2013/2014.
Podjęcie uchwał w sprawach:

10. Powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia poprawności wniosku o przeprowadzenie
referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.

11. Określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczenia dotacji celowej w 2015 r. dla
podmiotów prowadzących żłobki na terenie  Miasta Nowy Targ.

12. Oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
13. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29.
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14. Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

15. Oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu przeznaczonego na
powiększenie istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów w Nowym Targu.

16. Przedłużenia umów dzierżawy.
17. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
18. Zmiany uchwały nr XLVI/411/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r.

w sprawie przyjęcia programu "Pierwszy dzwonek".
19. Zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie

Gminy Miasto Nowy Targ.
20. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
21. Zmiany Uchwały nr XLVI/515/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 sierpnia 2010

roku w sprawie określenia jednostek budżetowych miasta Nowy Targ gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródłem tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, a także
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

22. Zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006
roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy
Targ.

23. 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.

24. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2014-2024.

25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
26. Wolne wnioski.
27. Zakończenie obrad.

Ad.2
W sprawie zmiany porządku obrad głos zabrał przewodniczący Rady Paweł, który zgłosił
dwa wnioski o:
 zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: oddania w dzierżawę na okres

dłuższy niż trzy lata terenu przeznaczonego na powiększenie istniejącego Zakładu
Utylizacji Odpadów w Nowym Targu, w związku z pismem Burmistrza Miasta
o zdjęcie tego projektu z dnia 13 października 2014r.

 wprowadzenie w punkcie 7 porządku obrad punktu brzmiącego: Informacja
dotycząca obchodów 80-lecia klubu Sportowego podhale, dokonaniach i bieżącej
działalności MMKS Podhale.

Rada w wyniku głosowania 10 za przy 11 głosach wstrzymujących się odrzuciła wniosek
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: oddania w dzierżawę na okres
dłuższy niż trzy lata terenu przeznaczonego na powiększenie istniejącego Zakładu
Utylizacji Odpadów w Nowym Targu.
Rada w głosowaniu 21 za wprowadziła w punkcie 7 porządku obrad  punkt o treści:
Informacja dotycząca obchodów 80-lecia klubu Sportowego podhale, dokonaniach
i bieżącej działalności MMKS Podhale.

Porządek obrad po zmianie:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Informacja przedstawiciela GDDKiA w Krakowie, na temat planowanych inwestycji na

terenie Miasta Nowy Targ, w tym inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa na
drodze krajowej nr 47 tzw. Zakopiance na os. Niwa w Nowym Targu.

6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja dotycząca obchodów 80-lecia klubu Sportowego podhale, dokonaniach i

bieżącej działalności MMKS Podhale.
8. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń

majątkowych za rok 2013.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy

oświadczeń majątkowych za rok 2013.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Nowy Targ w roku

szkolnym 2013/2014.
Podjęcie uchwał w sprawach:
11. Powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia poprawności wniosku o przeprowadzenie

referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.
12. Określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczenia dotacji celowej w 2015 r. dla

podmiotów prowadzących żłobki na terenie  Miasta Nowy Targ.
13. Oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
14. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29.
15. Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
16. Oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu przeznaczonego na

powiększenie istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów w Nowym Targu.
17. Przedłużenia umów dzierżawy.
18. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
19. Zmiany uchwały nr XLVI/411/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014r.

w sprawie przyjęcia programu "Pierwszy dzwonek".
20. Zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy

Miasto Nowy Targ.
21. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
22. Zmiany Uchwały nr XLVI/515/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 16 sierpnia 2010

roku w sprawie określenia jednostek budżetowych miasta Nowy Targ gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródłem tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, a także
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

23. Zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku
w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ.

24. 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.

25. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2014-2024.

26. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
27. Wolne wnioski.
28. Zakończenie obrad.
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Ad.3
W sprawie uwag do protokołu Rady Tadeusz Morawa zgłasza, aby w protokole została
zapisana cała treść listu, który odczytał ówczesnego Metropolity Krakowskiego Kardynała
Karola Wojdyły  skierowanego do żołnierzy AK.
Przewodniczący Rady Paweł Liszka proponuje, aby radny dostarczył ten list i został on
załączony do protokołu jako załącznik.
Radny Tadeusz Morawa wyraża zgodę, aby przedmiotowy list stanowił załącznik do
protokołu.
Rada w wyniku głosowania 17 za przy 4 głosach wstrzymujących się przyjęła protokół
z XLVI Sesji Rady Miasta wraz z wprowadzoną na wniosek radnego Tadeusza Morawy
poprawką.

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 6 września 2014 r. do 13 października
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 pyta jak wygląda
statystyka w mieście odnośnie ilości budynków pokrytych eternitem?
Burmistrz informuje, że odpowiedź zostanie udzielona na koniec sesji przez Kierownika
Referatu ds. Ochrony środowiska, który w międzyczasie przygotuje potrzebne dane.
Po sprawozdaniu wręczono nagrody dla uczniów nagrodzonych w ogólnopolskiej kampanii
"Zachowaj trzeźwy umysł 2014".

Ad.5
Informację na temat planowanych inwestycji na terenie Miasta Nowy Targ, w tym inwestycji
związanych z poprawą bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 47 tzw. Zakopiance na os. Niwa
w Nowym Targu przedstawił Kierownik oddziału GDDKiA w Nowym Targu Pan Paweł
Polaczek. Odnośnie os. Niwa poinformował, że w roku 2013 Urząd Miasta przygotował
dokumentację projektową na dobudowanie ciągu pieszego obustronnego na odcinku od stacji
paliw Orlen do ul. Klikuszówka. Wiąże się to z przebudową skrzyżowania przy
ul. Klikuszówka - dobudowa pasa od strony Krakowa. Szacowany koszt przez Urząd Miasta
to 4.5 mln zł. GDDKiA nieco to skorygowała i wychodzi teraz ok. 2,5 mln zł budowa tych
chodników została ujęta w planie, który jest w ministerstwie i mają być budowane w latach
2015-2016. Z ostatnich informacji wynika, że będzie to realizowane w roku 2015.
W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Grzegorz Luberda pyta skąd taka duża różnica w kosztorysach wynosząca

2 mln zł.
 Pan Paweł Polaczek odpowiada, że dokumentacja została skorygowana tak, aby

zachować ciąg pieszy, ale możliwe, że niektórych rzeczy jak np. planowana pełna
kanalizacja nie będzie konieczna do robienia. Koszt też okazał się nieco niższy niż
przedstawili kosztorysanci, a tak naprawdę okaże się to po przetargu.

 Radny Tadeusz Truty mówi, że w dniu 9 października br. był na spotkaniu
z Dyrektorem Kollbekiem w GDDKiA w Krakowie wraz z Przewodniczącym Rady
Pawłem Liszką i Z-cą Burmistrza Panem Eugeniuszem Zajączkowskim dlatego pyta
czy informacja o realizacji tego zadania w 2015r. jest aktualna?

 Pan Paweł Polaczek odpowiada, że jest to informacja z dnia dzisiejszego.
 Radny Tadeusz Truty podkreśla, że chodzi głównie o to, że tam od os. Nowe gdzie ma

być chodnik potrzebne będzie założenie barierki, bo jeśli jej nie będzie to chodnik nie
będzie zapewniał bezpieczeństwa w takim zakresie jak mieszkańcy oczekują.
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 Pan Paweł Polaczek odpowiada, że projektant przewidywał zamontowanie barierki na
całej długości chodnika, ale z doświadczenia to nie będzie się do końca sprawdzało,
bo jest to bardzo trudne w utrzymaniu zimowym, gdyż trzeba go ręcznie odśnieżać.
Dodaje, że Inspekcja Transportu Drogowego ma założyć fotoradar na wysokości
autoserwisu ok. 300m powyżej  przejścia dla pieszych, ma on być zamontowany
jeszcze w tym roku.

 Radny Michał Glonek pyta o możliwość zamontowania, w niektórych miejscach
ekranów akustycznych;

 Pan Paweł Polaczek odpowiada, że nie jest to praktykowane, stosuje się barierki, ale
w tym przypadku jest dużo zjazdów i nie będzie też możliwe założenie barierek na
całej długości.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że cieszy go, że fotoradar będzie
zamontowany na Niwie, a nie jak pierwotnie miało być w Klikuszowej;

 Radny Tadeusz Truty również mówi, że jest to pozytywna zmiana i oczekuje na jej
realizację;

 Radny Grzegorz Watycha najpierw podziękował za wyremontowanie schodów
z ul. Kolejowej do przejścia podziemnego. Następnie mówi, że podobno był
wieloletni plan budowy chodników dlatego pyta, czy ten chodnik na os. Niwa
znajduje się w tym planie?

 Pan Paweł Polaczek odpowiada, że gwarantem realizacji danego chodnika może być
tylko minister infrastruktury, bo to on decyduje. Nawet na takie chodniki robione są
programy inwestycyjne i wysyłane są do ministerstwa i ministerstwo rozdziela te
pieniądze.

 Radny Tadeusz Truty mówi, że w otrzymanych pismach jest informacja, że chodnik
ten będzie wykonany w 2015r. po otrzymaniu pieniędzy z budżetu centralnego.

 Pan Paweł Polaczek odpowiada, że muszą czekać na środki z ministerstwa.
 Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że Dyrektor Kollbek informował, że te

środki w budżecie są, czeka się tylko na ich zatwierdzenie;
 Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz mówi, że w tej sprawie trzeba poprosić

o wstawiennictwo również Senatora Hodorowicza;
 Radny Włodzimierz Zapiórkowski pyta czy na Al. Tysiąclecia przed skrętem

w ul. Szafarską nie dałoby się tej wysepki zastąpić oznakowaniem pionowym.
 Pan Paweł Polaczek odpowiada, że postara się, aby było to jeszcze w tym roku

wykonane.

Następnie głos zabrała zapisana do głosu Pani Dorota Czubernat-Jaróg, która apelowała
o zainteresowanie się sprawą bezpieczeństwa na os. Niwa i os. Nowe gdyż nie ma tam
bezpiecznego dojścia do szkoły i rodzice martwią się o swoje dzieci. Prosi o oznakowanie
i bezpieczny chodnik z barierką, bo ostatnio było tam sporo wypadków. Dodaje, że jeśli
trzeba będzie to mieszkańcy będą sami odśnieżać te chodniki, ale za to będzie bezpiecznie
zarówno dla dzieci jak i ludzi starszych.
Radny Tadeusz Truty potwierdza, że faktycznie jest tam niebezpiecznie zarówno dla dzieci
idących do szkoły jak i ludzi starszych idących do kościoła.

Ad.6
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Tadeusz Truty:
a) złożył interpelację  z prośbą o monitorowanie sprawy i jak najszybsze zakończenie tematu
związanego z poprawą bezpieczeństwa na os. Niwa w ciągu DK "Zakopianka";
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b) złożył interpelację z prośbą o demontaż spowalniacza ruchu na drodze lokalnej miejskiej
w okolicy byłej SP nr 4 na os. Niwa
2. Radna Ewa Pawlikowska:
a) złożyła interpelację z prośbą o zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu
ul. Kowaniec i ul. Willowa;
b) złożyła interpelację o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia hałasu jaki pochodzi
z przedsiębiorstwa budowlanego znajdującego się przy ul. Składowej. Pracujące tam maszyny
zakłócają spokój mieszkańcom.
3. Radny Michał Glonek:
a) złożył interpelację w sprawie promocji ścieżek rowerowych;
b) w związku z uwagami mieszkańców odnośnie słabego zarządzania informacją
o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i społecznych pyta czy byłaby możliwość
przesyłania informacji w formie sms po wcześniejszym zalogowaniu zainteresowanego na
miejskiej stronie internetowej?
4. Radny Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie wykonania dokumentacji
i budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części miasta (os. Niwa i os. Nowe)
5. Radny Włodzimierz Zapiórkowski w imieniu mieszkańców ul. Długiej na skrzyżowaniu
z ul. K. Wielkiego, ul. Św. Doroty oraz ul. Orkana, w związku z licznymi wypadkami w tym
rejonie, prosi o sprawdzenie możliwości zweryfikowania oznakowań tych skrzyżowań, bo
kierowcy nie stosują się do znaku STOP. Dodaje, że mieszkańcy proponują zamontowanie
spowalniacza ruchu przed skrzyżowaniem.
6. Radny Janusz Kawka prosi o zabezpieczenie w budżecie na 2015r. kwoty ok. 100 000 zł
na inwestycję budowa chodnika wzdłuż pasażu handlowego od Domu Spółdzielczego Kultury
do ul. Kopernika (na złączeniu ul. Kopernika i Józefczaka)
7. Radny Jacenty Rajski pyta o ul. Jana Kazimierza, bo w zeszłym roku miał być
realizowany odcinek od ul. Sobieskiego do ul. Nadwodniej i zostało to przesunięte na ten rok,
a jeszcze nie zostało to rozpoczęte i mieszkańcy pytają co będzie z  tym odcinkiem

Ad.7
Informację dotyczącą obchodów 80-lecia klubu Sportowego Podhale, dokonaniach i bieżącej
działalności MMKS Podhale przedstawili Pani Prezes MMKS Podhale Agata Michalska oraz
rzecznik prasowy Pan Jerzy Pohrebny. Podkreślili oni długoletnią działalność tego klubu, jego
osiągnięcia i bogatą historię oraz fakt, że zawsze klub promuje Miasto Nowy Targ, które
wspiera go w swej działalności. Podkreślili szczególnie, że w tak małym mieście było aż 38
olimpijczyków i nie ma drugiego miasta na świecie o podobnej wielkości, które miałoby tylu
olimpijczyków. Priorytetowym zadaniem klubu jest szkolenie dzieci i młodzieży. Pani Prezes
poinformowała również o wizycie Ministra Biernata oraz wielu innych sławnych gości w tym
Senatorze Stanisławie Hodorowiczu, który zawsze wspiera klub MMKS Podhale.
Następnie Pani Maria Pawluśkiewicz podkreśliła, że hokej jest promocją  miasta. Dodała, że
KS Podhale powstało w 1932 i ona jest reprezentantka narciarstwa.

Ad.8
Informację w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2013
przedstawił Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.

Ad.9
Informację w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok
2013 przedstawił Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka. Informacja ta stanowi załącznik nr
4 do protokołu.
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Ad.10
Informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 przedstawił
Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Informacja ta stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Grzegorz Watycha podziękował za przygotowanie obszernego dokumentu

przedstawiającego realizację zadań oświatowych. Następnie dodaje, że pomimo
wydatkowania znacznych środków na budowę SP nr 4 na os. Niwa ta inwestycja nie
została jeszcze w pełni zakończona, aby ta szkoła mogła jeszcze lepiej funkcjonować,
bo brakuje drogi łączącej szkołę z ul. Grel i otworzyła dojścia dzieci z tamtej części
miasta do szkoły, bo szkoda, aby takie wyposażenie nie było w pełni wykorzystywane.
Brakuje również placu zabaw dla dzieci. Następnie zwraca uwagę, że w biegach
przełajowych, które odbyły się na lotnisku nie wzięły udziału szkoły nowotarskie.

 Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odpowiada, że młodzież ma różne
preferencje, ale trzeba będzie ich zachęcić do biegania. Odnośnie SP na os. Niwa
odpowiada, że w pierwszym podejściu był zaplanowany plac, ale dysponowano wtedy
ograniczona powierzchnią i trzeba było z pewnych rzeczy zrezygnować. Dodaje, że na
ten moment są trzy linie autobusowe, które dowożą dzieci do szkoły z ul. Grel.
ul. Klikuszówka i os. Nowe Górne.

 Radny Tadeusz Tryty odnośnie drogi, która łączyłaby szkołę z ul. Grel mówi, że przy
robieniu kanalizacji pojawiły się problemy gdyż ludzie uwłaszczyli się na
ul. Starokrakowskiej i pewnie gdyby nie było tego uwłaszczenia to komunikacja
z ul. Grel była by już rozwiązana.

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia poprawności
wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym
Targu przedstawił Przewodniczący Rady Paweł Liszka. W dniu 29 września 2014r. grupa
obywateli miasta Nowy Targ (inicjator referendum) złożyli wniosek o przeprowadzenie
referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Mieście Nowy Targ. Zgodnie z art.16
ust.2. ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym Rada Miasta Nowy Targ jest
zobowiązana powołać ze swego składu komisję do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców
o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom w/w ustawy.
Na członków Komisji doraźnej zgłoszeni zostali następujący radni: Andrzej Rajski, Tadeusz
Morawa, Jan Łapsa i Gabriel Samolej. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na prace w tej
komisji.
Rada w głosowaniu 19 za przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała powyższy skład
komisji doraźnej.

Rada w głosowaniu 20 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
Nr XLVII/420/2014 w sprawie powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia
poprawności wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży
Miejskiej w Nowym Targu.

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczenia dotacji celowej
w 2015 r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie  Miasta Nowy Targ przedstawił
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Przewodniczący Rady Paweł Liszka. Projekt niniejszej uchwały jest odpowiedzią gminy na
zapotrzebowanie społeczne. Treści uchwały jest tożsama do treści uchwały przyjętej na
poprzedniej sesji. Na kolejnej sesji zostanie przedłożony Radzie projekt uchwały
o świadczeniach dla żłobków, aby podmioty i rodzice mieli pewność, że dotacja będzie
proponuje się podjęcie tej uchwały gdyż jeśli na kolejnej sesji zostanie przyjęta uchwała
o świadczeniach żłobkowych to może ona zostać uchylona przez nadzór  i wówczas
omawiana dziś uchwała będzie obowiązywała i rodzice i podmioty będą mieć pewność, że ta
dotacja będzie przyznana.

Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia
i porządku publicznego oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt
przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 18 za przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę
Nr XLVII/421/2014 w sprawie określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczenia dotacji
celowej w 2015 r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie  Miasta Nowy Targ.

Przerwa

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przedstawił
Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha. Poinformował, że aby uznać
wezwanie do naruszenia prawa za zasadne należy wykazać naruszenie przez organ gminy
konkretnego przepisu prawa materialnego wpływającego negatywnie na sytuację prawną
skarżących. Wzywający nie wskazują w wezwaniu, który konkretnie przepis prawa
administracyjnego uchwalonego planu Nowy Targ 24 naruszył ich sytuacje prawną.
Podkreśla, że nie ma przepisów, które przymuszałyby gminę do zaliczenia konkretnej drogi
do kategorii dróg publicznych. W planie Nowy Targ 24 Dział zostały wyznaczone tereny
istniejących i projektowanych dróg publicznych, które zapewniają komunikację  na terenie
objętym planem. Ponad to wyznaczono istniejące i projektowane drogi wewnętrzne, które
uzupełniają układ drogowy dla obsługi tego terenu. Ulica Kwiatowa jako istniejąca droga
wewnętrzna została wydzielona liniami  rozgraniczającymi oraz oznaczona symbolem KDW
16 treny komunikacji drogi wewnętrzne. Prawem, ale i obowiązkiem Rady Miasta jest
przeznaczenie trenów pod drogi publiczne co ma służyć porządkowi publicznemu  i to zostało
uczynione w planie Miejscowym Nowy Targ 24 Dział. Na koniec podkreśla, że nie każda
droga wewnętrzna musi być drogą publiczną. Decyzję o zaliczeniu drogi do progi publicznej
Rada nie podejmuje uchwalając plan miejscowy ale zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach
publicznych robi to w drodze odrębnej uchwały  po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu
powiatu.
W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Janusz Kawka pyta o jaką kwotę roszczenia wnioskuje Pan Jędrysko i jaka to

jest długość drogi?
 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że w wezwaniu

Pana Jędryski nie ma mowy o żadnym odszkodowaniu.
 Radny Janusz Kawka uważa, że jest to konkretne roszczenie Pana Jędryski wobec

miasta;
 Pan Lesław Jędrysko (zapisany do głosu) mówi, że w 2007r. podjął decyzję o budowie

osiedla domków jednorodzinnych w systemie energooszczędnym. Realizując ten
system musiał też wykonać  infrastrukturę na własny koszt. Dodaje, że uważa iż drogi
to bardzo ważna rzecz dla miasta, bo ktoś kto ma własność drogi czyli miasto może
w prosty sposób budować kanalizacje, wodę, ścieki. Jeśli drogi są wytyczone to
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porządek terenów jest łatwiej utrzymać. W większości miast drogi na siłę się
wywłaszcza od klientów, a w Nowym Targu jest akurat odwrotny układ w tym
przypadku. Podkreśla, że ul. Kwiatowa ma parametry drogi miejskiej i jest drogą
ogólnodostępną. Komisje już wiele razy zajmowały się tym tematem i podejmowały
decyzje o konieczności przejęcia tej drogi przez miasto. Dodaje, że otrzymywał
informację iż trzeba zaczekać do momentu uchwalenia planu Nowy Targ 24 Dział, bo
dopiero wtedy można drogę przejąć. Prosi o poprawę w panie Nowy Targ 24 przy
ul. Kwiatowej, bo nie nazwa drogi jest ważna, a sposób jej użytkowania i tak powinna
być zapisana w planie. Decyzja podziałowa również wskazuje, że jest to droga
ogólnodostępna. Dodaje, że przy skoncentrowanym budownictwie na Polanie
Szaflarskiej drogę miasto przejęło.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Janusz Tarnowski mówi, że cała sytuacja napawa go niepokojem, bo sprawa ta

ciągnie się już kilka lat. Na komisjach mówiono, że sprawa ta będzie rozwiązana po
uchwaleniu planu Nowy Targ 24, a tym czasem nadal jest ona aktualna. Dodaje, że
przedsiębiorców traktuje się niejednakowo. W przypadku os. Bryksy doga została
przejęta w zamian za mieszkanie więc też była to forma zapłaty. Uważa, że należało
od razu Panu Jędrysce powiedzieć otwarcie, że droga ta nie zostanie przejęta przez
miasto. Dodaje, że będzie głosował przeciwko, bo jest oburzony sposobem załatwiania
tej sprawy.

 Radny Jacenty Rajski mówi, że przez dwie kadencje był kilkakrotnie świadkiem, że
sprawa ta jest do załatwienia jedynie czekało się na uchwalenie planu
zagospodarowania gdy został on przyjęty i ogłoszony publicznie uważał, że sprawa ta
jest już załatwiona. Dodaje, że nie przyszło mu do głowy żeby zwrócić uwagę na to,
że ta droga jest wewnętrzna i dlatego uważa, że rada jest zobowiązana i nie jest to
tylko sprawa konfliktu miedzy Panem Jędryską, a panem Wiceburmistrzem
Zajączkowskim tylko to jest sprawa ogółu mieszkańców, którzy tam mieszkają, jest to
sprawa szersza społeczna. Uważa, że jako radni znający tą sprawę kilka lat, powinni to
załatwić może w innej formie, tak jak jest zaproponowane w uzasadnieniu, czyli
w drodze odrębnej uchwały. Proponuje przestać procedować nad tą uchwałą, lecz
załatwić to w inny sposób dla mieszkańców. Przeprasza, że zdenerwował Burmistrza
Zajączkowskiego, ale uważa że powiedział prawdę.

 Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski mówi, że Sesja jest nagrywana i to, że
radny mówi o jakiejś prawdzie to jest to fałsz, i mówi to z całą odpowiedzialnością.
Dodaje, że radny Jacenty Rajski jest tak doświadczonym radnym, byłym
Wiceburmistrzem, że nie przypuszczał, że posunie się do takich insynuacji pod jego
adresem. Dodaje, że nie ma żadnego konfliktu miedzy Zajączkowskim,
a Jędryską i pyta z czego radny  wyciągnął tego typu fałszywe wnioski? Mówi, że nie
oczekuje teraz odpowiedzi lecz radny będzie zobowiązany odpowiedzieć na piśmie
w trybie przedprocesowym. Dodaje, że nie będzie się więcej wypowiadał w tej
sprawie;

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP podkreśla, że przedmiotem wezwania do usunięcia
naruszenia prawa jest zmiana planu miejscowego Nowy Targ 24. Dodaje, że Pan
Jędrysko mówi, że droga jest jakby nie jego, bo jest ogólnodostępna, a ul. Kwiatowa
jest zapisana w rejestrze gruntów jako własność firmy Sambud i mieszkańcy mają
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zapisaną bezpłatną służebność tej drogi więc jest to droga typowo wewnętrzna. Takich
dróg wewnętrznych w mieście jest bardzo dużo np. drogi wewnętrzne należące do
spółdzielni mieszkaniowej, które obsługują bloki i domy jednorodzinne. Jeśli wszyscy
zaczną występować o przejęcie drogi to okaże się że miasto będzie wydawało
pieniądze gminne na utrzymanie dróg wewnętrznych, ale dodaje, że nie jest to
przedmiotem omawianej uchwały. Następnie odnośnie przejęcia drogi na Polanie
Szaflarskiej informuje, że tamta droga oprócz tego, że obsługuje bardzo dużą liczbę
mieszkańców miasta to obsługuje również 38 lokali gminnych będących własnością
miasta.

 Radny Jacemty Rajski odnośnie wcześniejszej swojej wypowiedzi mówi, że
powiedział tylko, aby nie sprowadzać tematu do konfliktu, który może błędnie na
komisjach odczytał, bo głównymi oponentami na komisjach był Pan Jędrysko i Pan
Zajączkowski i na tej podstawie wyciągnął takie mniemanie mając na uwadze to, że
nie jest to sprawa między Panami tylko jest to sprawa ogółu mieszkańców
ul. Klikuszówki, Skotnicy i Halikowskiego. Następnie dodaje, że przed laty Rada
Miasta podejmowała uchwałę o nadaniu nazwy tej ulicy to według niego tak jakby
uznała ją za ulicę miejską. Na koniec przeprasza Burmistrza Zajączkowskiego, ale
nasunęło mu się to z dyskusji, a nie żeby jakieś inne insynuacje wyciągał.

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP odnośnie nadawania nazwy informuje, że nazwa
została nadana na wniosek właściciela drogi;

 Radny Janusz Kawka mówi, że tutaj chodzi głównie o pieniądze dlatego pytał
o wysokości roszczenia Pana Jędryski. Następnie dodaje, że spółdzielnia
mieszkaniowa ma drogi wewnętrzne, a obsługuje 14,5 tysiąca mieszkańców.
We własnym zakresie muszą oni remontować, budować, odśnieżać i spółdzielnia
chciałaby, aby miasto przejęło te drogi bezpłatnie, ale na razie do tego nie doszło.

 Radny Janusz Tarnowski mówi, że jemu chodzi tylko o to, że Panu Jędrysce należało
na początku powiedzieć, że miasto nie przejmie tej drogi tylko kanalizację i dlatego
nie podoba mu się sposób załatwiania tej sprawy. Dodaje, że skoro droga do Polany
Szaflarskiej została wówczas przejęta za pewną wartość w postaci mieszkań, to nie
dziwi się że Pan Jędrysko też liczył na przejęcie ul. Kwotowej przez miasto.

 Radny Andrzej Rajski mówi, że na wyłożeniu planów miejscowych dało się zauważyć
ogromny opór ludzi przed wyznaczaniem dróg. Plan Nowy Targ 23, 24 i 25, które
obejmują duże tereny miasta pokazały ten problem, bo w uchwalonych planach Nowy
Targ 23 i 24 oraz w projekcie zmiany planu Nowy Targ 25 ilość dróg to 1/4 tego co
było na początku planowane, a to dlatego, że ludzie nie chcą wyznaczać dróg do
swoich terenów. Dodaje, że w tym przypadku trzeba popatrzeć pod kontem
planistycznym na ile ul. Kwiatowa otwiera dostęp do kolejnych miejsc pod zabudowę.
Następnie potwierdza, że ciągle mówiono, że z przejęciem drogi trzeba zaczekać do
zatwierdzenia planu miejscowego Nowy Targ 24.

 Radny Janusz Kawka kolejny raz pyta jaki jest koszt przejęcia tej drogi i jaka jest jej
długość?

 Pan Lesław Jędrysko odpowiada, że jest to droga o parametrach miejskich ma 6 m
szerokości, powierzchnia drogi to 1606m, 208m bieżącej drogi. Przy budowie
wszystko było robione z myślą, że miasto przejmie tą drogę. Następnie dodaje, że nie
chce być powodem konfliktu pomiędzy radnym Jacentym Rajskim, a Z-ca Burmistrza
Panem Eugeniuszem Zajączkowskim. Mówi, że rzeczywiście Pan Zajączkowski w
jakimś tam momencie w 2008r. poradził mu, aby droga ta miała charakter drogi
miejskiej, że wtedy w jakiś sposób się ona wpisze w rodzaj drogi i Pan Burmistrz to na
komisji powtarzał, natomiast nieco później powiedział, że w chwili obecnej jest
przeciwny przejęciu tej drogi i pewnie to zauważył radny Rajski i ocenił jako pewien
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konflikt. Następnie dodaje, że jest już wycena drogi i cena drogi jest praktycznie przez
połowę mniejsza niż to co buduje miasto, bo za teren 1606m jest cena 320 tyś zł, a za
nakłady na drogę jest 260 tyś. zł. Miasto buduje drogę po 350 tyś. za 100m.

 Wiceprzewodniczący Rady Pan Lesław Mikołajski mówi, że inny był planowany
układ dróg w tamtym terenie, a w skutek oporu mieszkańców wygląda to inaczej.
Żadna droga nie dochodzi do ul. Kwiatowej, dlatego pyta jak to jest czy inne były
plany, a inaczej jest obecnie w planie?

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP odpowiada, że pierwsze wersje planów Nowy Targ
23, 24 i 25 które były wykładane do publicznego wglądy jako koncepcje planów
miejscowych zawierały optymalny układ komunikacyjny tego terenu. W skutek tych
konsultacji drogi są ograniczane do bezwzględnego minimum. Odnośnie otwarcia
terenu przez ul. Kwiatową na dzień dzisiejszy zgodnie z planem Nowy Targ 24 tylko
i wyłącznie boczne części tej ulicy są pokazane jako drogi wewnętrzne, które idą
wyżej w stronę ul. Halikowskiejgo i ul. Ustronie Górne natomiast cała ul. Kwiatowa
obsługuje obecnie tylko domy przy tej ulicy.

 Radny Janusz Kawka mówi, że koszty budowy drogi są różne, bo różne są szacunki.
Dzisiejsza decyzja jest ważna , bo jeśli zostanie podjęta to w przyszłej kadencji będzie
to zobowiązanie, aby iść dalej i przejmować drogi od innych podmiotów na terenie
miasta.

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP zauważa po raz kolejny, że dyskusja zeszła na
temat zasadności przejęcia ul. Kwiatowej przez miasto natomiast wezwanie dotyczy
usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę planu Nowy Targ 24 Dział, a to są dwie
odmienne rzeczy;

 Radny Grzegorz Watycha mówi, że skoro nie dało się inaczej załatwić tej sprawy to
wnioskodawca próbuje poprzez skażenie ustaleń przedmiotowego planu. Mówi, że
mogłaby to być na początek działka miejska nie musi być od razu włączana
w utrzymanie letnie i zimowe, a w ewidencji gruntów będzie zapisane że stanowi
własność miasta.

 Radny Janusz Tarnowski mówi, że postępowanie Pana Jedryski ma pewien sens, bo
w planie miały być zapisy, które by rozwiązywały ten problem, a skoro ich nie ma to
skarży ten plan.

 Radny Tadeusz Truty mówi, że kilkakrotnie zwracał się do Burmistrza po uchwaleniu
planu Nowy Targ 24, aby przejąć terenu wyznaczone jako obwodnica od CPN do
ul. Grela. Północna cześć miasta nie ma kanalizacji i oczekuje się na przejęcie tych
terenów przez miasto. Stwierdza, że dzisiaj Rada ma się wypowiedzieć tylko za
wezwaniem lub je oddalić.

 Radny Michał Glonek mówi, że jest to trudna sprawa gdy nie ma się drogi dojazdowej
do terenów, które nadają się pod zabudowę. Dodaje, że ten obszar kliku hektarów ma
teraz jedyną okazje być zaopatrzony w drogę właśnie od dołu przez fragment
ul. Kwiatowej, bo od góry nie ma możliwości dojazdu. Przez lata wydając warunki
zabudowy ograniczyło się i zamknęło  ten piękny teren i pozbawiło mieszkańców
możliwości budowy. Uważa, że ten fragment drogi powinien być miejski, żeby
otworzył tam  mieszkańcom możliwość zabudowy.

 Radny Grzegorz Watycha zgłasza wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad
przedmiotowego projektu uchwały, argumentując, że wniosek wpłynął 19 września
2014r. więc Rada ma 60 dni na rozpatrzenie tego wezwania, a kolejna sesja planowana
jest na 28 października 2014r. więc warto jeszcze się nad tym tematem zastanowić
i rozpatrzyć na kolejnej sesji.
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Rada w głosowaniu 18 za przy 3 głosach wstrzymujących się przegłosowała wniosek
radnego Grzegorza Watycha o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Ad.14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY TARG 29 przedstawił projektant Pan Paweł Niemiec. Przedmiotowa uchwała
wypełnia dyspozycję wynikającą z uchwały nr XXXV/301/2013 Rady Miasta Nowy Targ z
dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29. Przedmiotem zmiany planu jest
przeznaczenie terenów pod funkcje: tereny rozmieszczenia obiektów handlowych, w tym o
powierzchni sprzedaży powyżej 2 000m2 tereny dróg publicznych oraz tereny dróg
wewnętrznych. Projekt planu został tak sporządzony, aby pozostawał w zgodzie ze studium.
Poinformował, że zarząd dróg wojewódzkich nie przedstawił uzgodnienia w terminie, więc
Burmistrz uznał go za uzgodniony. Plan był wyłożony do publicznego wglądu od 16 czerwca
br. do 8 lipca br., a dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbyła się 26 czerwca
br. Do projektu wpłynęła jedna uwaga. Wnioskodawca wnosił o uzupełnienie projektu planu
o zapis ograniczający kubaturę budynków. Uwaga nie została uwzględniona ze względu na
fakt, że tego typu regulacja wykracza poza zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
w ramach pytań głos zabrali:
 Radny Andrzej Rajski pyta jaka jest obecnie powierzchnia handlowa, a jaka będzie

możliwa do wybudowania po przyjęciu planu?
  Pan Paweł Niemiec odpowiada, że na dzień dzisiejszy obiekty zlokalizowane na tym

terenie mają powierzchnię sprzedaży poniżej 2 000m2  natomiast możliwa
powierzchnia po zatwierdzeniu planu wynika ze wskaźników urbanistycznych czyli
nie więcej niż 80% działki budowlanej, może ona wzrosnąć w przypadku budowy
budynku wielokondygnacyjnego

 Radny Andrzej Rajski mówi, że jest tam ograniczenie wysokości budynków więc ile
to ma być kondygnacji?

 Pan Paweł Niemiec odpowiada, że wysokość zabudowy nie może być większa niż
12m, kąty nachylenia dachów do 45stopni, a powierzchnia zabudowy nie może
przekroczyć 80% powierzchni działki, 1% działki musi pozostać jako powierzchnia
biologiczna czynna.

 Radna Ewa Pawlikowska pyta czego dotyczyła negatywna opinia wojewódzkiego
zarządu dróg i co by było gdyby wpłynęła ona w terminie?

 Pan Paweł Niemiec poinformował, że zarząd wojewódzki wskazał, że niezbędne jest
wykonanie analizy ruchu dla danego obszaru zagospodarowania i wykonania analizy
włączenia ruchu i jego relacji do drogi wojewódzki, wpływu na przepustowość
i bezpieczeństwo drogi oraz płynność ruchu. Art. 15 ustawy wskazuje jakie elementy
są ujmowane w planie miejscowym niestety inżynieria ruchu nie stanowi takiego
elementu. Dodaje, że zarząd dróg wojewódzki oczekiwał opracowań wykraczających
poza zakres planu miejscowego. Opracowania te można skutecznie i wiarygodnie
wykonać tylko w przypadku konkretnie zaplanowanej inwestycji. W przypadku planu
miejscowego takie opracowanie jest praktycznie niewykonalne. Gdyby wpłynęło to
uzgodnienie w terminie to Burmistrz jest nim związany więc prawdopodobnie byłoby
odwołanie od takiego postanowienia ze względu na wymaganie opracowań
wykraczających poza plan miejscowy.
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 Radna Ewa Pawlikwoska jako mieszkaniec tamtej okolicy stwierdza, że już teraz
natężenie ruchu na ul. Ludźmierskiej jest ogromne i powstanie nowych obiektów
wielkopowierzchniowych spowoduje tam jeszcze większy zator.

 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka mówi, że faktycznie ruch na
ul. Ludźmierskiej jest już teraz bardzo duży. Dodaje, że na spotkaniu z Dyrektorem
GDDKiA w Krakowie otrzymał informację, że niezbędne jest to aby określić
przepustowość w danym terenie dziś i za 10 lat i to ma zapobiec zakorkowaniu terenu.
Dodaje, że gdyby to uzgodnienie wpłynęło w terminie to projekt planu nie zostałby
przedłożony Radzie więc uważa, że Rada nie powinna go uchwalać.

 Radny Andrzej Rajski zgadza się ze stwierdzeniem projektanta, że takie analizy nie
wykonuje się na etapie planu miejscowego lecz na etapie konkretnego projektu.

 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka, że skoro Rada chce wyrazić zgodę na
budowę kolejnych dużych obiektów handlowych to musi tam być zapewniony
bezpieczny i płynny ruch.

 Radny Andrzej Rajski mówi, że gdy znajdzie się inwestor to dopiero będzie uzgadniał
z zarządem dróg na jakiej zasadzie będzie włączony do ruchu drogi wojewódzkiej;

 Radna Ewa Pawlikowska uważa, że radni powinni dążyć do tego, aby sklepy
wielokopowierzchniowe znajdowały się na obrzeżach miasta, a nie w centrum, bo to
utrudnia ruch.

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha mówi, że na etapie
projektu inwestor, aby złożyć projekt do starostwa musi wykazać oświadczenie
zarządcy drogi o połączeniu z droga publiczną i na tym etapie dopiero zarządca drogi
jest w stanie określić jak będzie wyglądało to połączenie.

Komisja Gospądarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w wyniku głosowania 2 za przy 8 głosach przeciw i 10 głosach wstrzymujących się
nie podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 29.

Ad.15
Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego przedstawił Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan
Wojciech Watycha. Poinformował, że taką ocenę z godnie z ustawą o zagospodarowaniu
przestrzennym dokonuje Burmistrz i po uzgodnieniu z miejską komisją urbanistyczną
przedkłada ją Radzie Miasta raz na 4 lata.
Po przeprowadzonej ocenie aktualności planów miejscowych, mając na względzie aktualne
kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta zawarte w Studium należy przyjąć, że niżej
wymienione plany miejscowe są aktualne:
 mpzp NOWY TARG 5 (kościół pw. Św. Królowej Jadwigi na os. Bór),
 mpzp NOWY TARG 6.I (teren przy oczyszczalni)
 mpzp NOWY TARG 14 (os. Bór),
 mpzp NOWY TARG 17 (Czerwone Niżne),
 mpzp NOWY TARG 20 (Oleksówki-Dziubasówki),
 mpzp NOWY TARG 21 (Lotnisko wraz z otoczeniem)
 mpzp NOWY TARG 22 (Centrum)
 mpzp NOWY TARG 23 (Niwa – Grel)
 mpzp NOWY TARG 24 (Dział)
 mpzp NOWY TARG 28 (istniejący obiekt handlowy przy ul. Ludźmierskiej)
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wobec których prowadzona jest
procedura zmiany planu to:
 zmiana NOWY TARG 15 – pow. ok. 65ha /tereny byłych zakładów NZPS/
 zmiana NOWY TARG 16 – pow. ok. 1,33ha,/tereny obok nowego cmentarza/
 zmiana NOWY TARG 26 – pow. ok. 6 ha, /Równia Szaflarska/
 NOWY TARG 12 – pow. ok. 4,5 ha, /obszar pomiędzy ul. Krakowską, Podtatrzańską,

al. Solidarności oraz projektowanym przedłużeniem ul. Józefczaka/
 NOWY TARG 25 – pow. ok. 747,13 ha, /Kowaniec – Kokoszków/
 NOWY TARG 27 – pow. ok. 52 ha, /Gliniki/
 NOWY TARG 29 – po. ok. 4 ha,/teren przy ul.Ludźmierskiej – istniejący obiekt handlowy/
 NOWY TARG 30 – pow. ok. 60 ha, /Podmieścisko – Stawiska/
 NOWY TARG 31- pow. ok. 2,1 ha /Ogród Działkowy KROKUS/

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wskazane do zmiany:
 mpzp NOWY TARG 3 (os. Na Skarpie) – zmiana przeznaczenia terenu byłego basenu,
 mpzp NOWY TARG 8 (projektowany Zakład Utylizacji Odpadów) – dostosowanie do

aktualnych zapisów Studium uwarunkowań,
 mpzp NOWY TARG 13 (Ibisor zachodni) – korekta układu komunikacyjnego.

W dyskusji głos zabrali:
 Radna Ewa Pawlikwoska prosi, aby w przyszłości w prowadzić zapis o ograniczeniu

budowania obiektów wielkopowierzchniowych w centrum miasta;
 Z-ca Naczelnika Pan Wojciech Watycha odpowiada, że tego typu zapisy znajdują się

na etapie ustalania studium uwarunkowań, w przedłożonej analizie wskazane jest, że
tych terenów wydaje się być za dużo i w których miejscach należałoby je ograniczyć.
natomiast bardziej analityczne opracowanie będzie opracowywanie na etapie zmiany
studium uwarunkowań czyli najwcześniej w roku 2016 i wówczas będzie podlegała
korekcie lokalizacja tych terenów.

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski mówi, że 120 ha powierzchni to dużo, bo można
było by postawić na nim przykładowo 5 "Bonarek";

 Z-ca Naczelnika Pan Wojciech Watycha zawraca uwagę na kwestie własnościowe
i dodaje, że te obszary nie są w jednym kompleksie lecz jest to klika terenów.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19 za przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę
Nr XLVII/422/2014 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Radny Tadeusz Truty zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie  oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu przeznaczonego na
powiększenie istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów w Nowym Targu gdyż na
posiedzeniu Komisji Komunalnej nie było Dyrektor Zakładu Utylizacji, miał przyjść na Sesję,
aby można było mu zadać pytania, ale też go nie ma.

Rada w głosowaniu 11 za przy 8 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się zdjęła
z porządku obrad projekt uchwały w sprawie: oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż
trzy lata terenu przeznaczonego na powiększenie istniejącego Zakładu Utylizacji
Odpadów w Nowym Targu.
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Ad.16
Projekt uchwały w sprawie  przedłużenia umów dzierżawy przedstawił Naczelnik

Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. W świetle obowiązujących przepisów zawartych
w ustawie o samorządzie gminnym uchwała Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na okres
nie dłuższy niż trzy lata umów dzierżawy opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwałyz
dotychczasowymi dzierżawcami, którzy są zainteresowani przedłużeniem umów.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
Nr XLVII/423/2014 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy.

Ad.17
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody przedstawił Kierownik
Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń. Modrzew europejski w pasie drogi
powiatowej ul. Waksmundzka na wysokości ok. 2,5 metra od poziomu gruntu uległ złamaniu,
skutkiem czego utracił swoją wartość przyrodniczą. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody
rady gmin mogą w drodze uchwały ustanawiać formy ochrony przyrody, takie jak np.
pomniki przyrody i mogą w razie utraty wartości przyrodniczych w drodze uchwały znieść
taką formę ochrony przyrody i tak jest w tym przypadku.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymujących się podjęła uchwałę
Nr XLVII/424/2014 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Radny Gabriel Samolej zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu
przeznaczonego na powiększenie istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów w Nowym Targu.
Rada w głosowaniu 8 za przy 11 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się odrzuciła
wniosek radnego Gabriela Samoleja o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie: oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż trzy lata terenu
przeznaczonego na powiększenie istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów w Nowym
Targu.

Ad.18
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/411/2014 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia programu "Pierwszy dzwonek" przedstawił
Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Wobec wątpliwości Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie zawartych z piśmie z dnia 15 września 2014r. w zakresie
zasadności nadania uchwale nr XLVI/411/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września
20104r. w sprawie przyjęcia programu "Pierwszy dzwonek-2014" rangi prawa miejscowego
postanowiono zmienić treść § 4 poprzez uchwałę zmieniającą. Proponowana zmiana ma
drugorzędne znaczenie wobec nadrzędnego celu jakim była  i jest pomoc materialna dla
rodzin wielodzietnych. Następnie Naczelnik zgłosił dwie autopoprawki, jedną polegającą na
dopisaniu w § 2 słów "... z budżetu miasta...", a drugą na wykreśleniu z § 3 słów: "... z mocą
obowiązującą od 15 lipca 2014r."
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
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Rada w głosowaniu 20 za podjęła wraz z autopoprawką uchwałę Nr XLVII/425/2014
w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/411/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5
września 2014r. w sprawie przyjęcia programu "Pierwszy dzwonek".

Przerwa

Ad.19
Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przedstawił, jak w uzasadnieniu do uchwały
Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
Nr XLVII/426/2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

Ad.20
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawił Skarbnik
Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Kwota kredytu 3 000 000 zł będzie przeznaczona na pokrycie
planowanego w 2014r. deficytu budżetowego. Kredyt będzie spłacany w latach 2016-2024.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 14 za przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę
Nr XLVII/427/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Ad.21
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/515/2010 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych miasta Nowy Targ
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródłem tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów
gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, a także
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania  przedstawił jak w uzasadnieniu do
uchwały, Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Uchwała dotyczy rozwiązania rachunku
dochodów w odniesieniu do sali gimnastycznej przy SP nr 6. W ostatnich latach w wyniku
podjętych działań w zakresie optymalizacji rozliczeń podatku VAT miasto zaczęło korzystać
z prawa odliczenia podatku VAT od realizowanych przez miejskie szkoły wydatków.
Funkcjonowanie wydzielonego r-ku dochodów własnych powoduje istotne problemy
w rozliczaniu podatku VAT, a takie rozwiązanie może zostać wykorzystane przez organy
kontroli skarbowej jako argument do ograniczenia zakresu przysługujących miastu odliczeń.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w reasumpcji głosowania 18 za przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła
uchwałę Nr XLVII/428/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/515/2010 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych
miasta Nowy Targ gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,
źródłem tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych, a także dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Ad.22
Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie
miasta Nowy Targ  przedstawił, jak w uzasadnieniu do uchwały, Skarbnik Miasta Pan Łukasz
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Dłubacz. Przedmiotowa uchwała wynika z konieczności podpisania nowych umów na inkaso
opłaty targowej z dwoma osobami w związku z rozwiązaniem tych umów z innymi dwoma
osobami.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymujących się podjęła uchwałę
Nr XLVII/429/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania
na terenie miasta Nowy Targ.

Ad.23
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 uzasadnień do uchwały, Skarbnik Miasta Pan Łukasz
Dłubacz. Skarbnik zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 1 plan wydatków polegającą na
tym, że plan przed zmianami ogółem wynosiłby 135 566 753, 62 zł. Wynika to z
otrzymanych w miedzy czasie dotacji z budżetu państwa, które zwiększyły budżet miasta.
W przedmiotowej uchwale dokonuje się przeniesienia kwoty 60 000 zł z rozdziału
gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału zadania w zakresie kultury fizycznej.
Kwotę tą proponuje się przeznaczyć na przygotowanie i udostępnienie usługi Narciarskiego
Stadionu Biegowego w północnej części Nowego Targu.
Komisja Budżetowa oraz Komisja Sportu, turystyki i Promocji pozytywnie
zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20 za podjęła wraz z autopoprawką uchwałę Nr XLVII/430/2014
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.24
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ
na lata 2014-2024 przedstawił Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Przedmiotowa uchwała
wynika z uchwały przyjętej w poprzednim punkcie, a zmiana polega na wprowadzeniu
nowego przedsięwzięcia pod nazwą "Narciarski Stadion Biegowy".
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20 za podjęła uchwałę Nr XLVII/431/2014 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2014-2024.

Ad.25
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.
Odpowiedzi na pisemne interpelacje radnych: Tadeusza Trutego, Ewy Pawlikowskiej,
Michała Glonka, Grzegorza Luberdy, Włodzimierza Zapiórkowskiego i Janusza Kawki
zostaną udzielone na piśmie.
Odpowiedzi na zapytanie radnego Michała Glonka w sprawie  możliwość przesyłania
informacji dot. kultury i sportu w formie sms po wcześniejszym zalogowaniu
zainteresowanego na miejskiej stronie internetowej udzielił Naczelnik Wydziału ISiP Pan
Marcin Jagła informując, że rozezna taką możliwość i ustali z informatykami z jakimi
kosztami to by się wiązało, bo koszty trzeba brać pod uwagę. Następnie dodaje, że nie zgadza
się ze stwierdzeniem, że te informacje są słabe, bo zawsze w wielu miejscach taka informacja
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jest podawana np. na stronie miasta, poprzez gazetki parafialne, poprzez plakaty
w ogólnodostępnych miejscach.
Odpowiedzi na  zapytanie radnego Jacentego Rajskiego odnośnie remontu ul. Jana
Kazimierza od ul. Sobieskiego do ul. Nadwodnej udzielił Z-ca Burmistrza Pan Jan Kolasa,
który poinformował, że na tym odcinku miała być przeprowadzona modernizacja samej
nawierzchni, ale z uwagi brak środków na ten moment została ona tylko naprawiona tam
gdzie były dziury.

Ad. 26
W ramach wolnych wniosków głos zabrali zapisani do głosu, zgodnie z listą zapisanych
stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
 Pan Lesław Jędrysko przedstawił wniosek Nowotarskiej Izby Gospodarczej o nadanie

nazwy imienia Adama Różańskiego odcinkowi trasy rowerowej, realizowanej
w ramach projektu Euroregionu "Tatry" pt. Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczy
szlak wokół Tatr. Następnie zaproponował, aby mostek w odległości 300m od granic
miasta w kierunku Rogoźnika nazwać mostkiem zakochanych wtedy ludzie zakładali
by tam kłódki, które raz w roku można było by ściągać i kupić głodnym jedzenie.

 Pan Janusz Kmiecik przedstawił problem jakim jest działalność prowadzona przy
ul. Składowej przez przedsiębiorstwo budowlane. Problem polega na tym, że od
wczesnych godzin rannych do popołudnia codziennie słychać uciążliwy hałas oraz
unosi się kurz i pył, a wszystko to odbywa się w bardzo niedalekiej odległości od
domów i znacznie zakłóca spokój mieszkańcom.

 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń informuje, że
przedstawiony powyżej temat jest mu już znany i obecnie zostało to zgłoszone do
delegatury w Nowym Sączu. W dniu 16 września br. mieszkańcy złożyli pismo do
Burmistrza w tej sprawie, w dniu 23 września br pracownicy Referatu ds. Ochrony
Środowiska dokonali oględzin i w tym samym dniu zgłoszono tą sprawę do delegatury
w Nowym Sączu. Trzeba teraz zaczekać jak organ kontrolny to rozpatrzy. Teren gdzie
przedsiębiorstwo prowadzi działalność jest terenem przemysłowym i nie wiadomo jak
organ kontrolny do tego podejdzie. Następnie Kierownik Pan Dariusz Jabcoń udzielił
odpowiedzi na pytanie radnego Leszka Pustówki zadane po sprawozdaniu odnośnie
ilości domów pokrytych eternitem informując, że w 2012r. Rada przyjęła program
usuwania azbestu wraz ze szczegółowa inwentaryzacją było tam podanych 440
nieruchomości i 583 tony zinwentaryzowane. Przez 3 lata udało się zebrać odpadów
na 180 ton i 85 nieruchomości już zostało załatwionych.

 Radna Ewa Pawlikowska odnośnie hałasu na os. Bór mówi, że nawet już teraz ptaki
tam nie śpiewaj, bo ten hałas przeszkadza nie tylko ludziom ale i zwierzętom;

 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska informuje, że normy hałasu zostały
przekroczone, wszystko zależy od organu kontrolnego.

 Radny Gabriel Samolej mówi, że koniecznie trzeba tym ludziom pomóc w ich
działaniach, bo ten hałas jest bardzo uciążliwy;

 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń informuje, że
dokona wszelkich starań i będzie prosił dyrektora delegatury w Nowym Sączu
i kompetentne podejście do tego tematu;

 Pan Mieczysław Gottfried w swej wypowiedzi poruszył sprawę możliwości budowy
małego placu zabaw przy os. Konfederacji Tatrzańskiej. Następnie w związku
z tematem dot. przeprowadzenia referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
zastanawia się czy w ogóle były robione analizy dot. funkcjonowania Straży Miejskiej
np. jej obecności podczas imprez w mieście nawet tych nocnych. Poruszył również
sprawę trasy biegowej w związku z pomysłem, który się pojawił odnośnie budowy
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Narciarskiego Stadionu Biegowego proponuje, aby jednak utrzymywać trasę na
lotnisku, gdzie odbywa się Bieg Podhalański.

 Pani Anna Ujwary-Gil przedstawiła temat dotyczący os. Bohaterów Tobruku,
a mianowicie tego, że pojawiła się tam strefa przemysłowa i przedsiębiorca otrzymał
pozwolenie na prowadzenie działalności na terenie zalewowym i dlatego pyta jak to
jest możliwe? Dodaje, że ciężarowe ciężkie samochody jeżdżą przez os. Bohaterów
Tobruku kilka razy dziennie i spowodowało to pęknięcia w  jej domu dlatego sprawę
tą zgłosi do prokuratury. Informuje, że fabryka mebli ma powstać na tym terenie
zalewowym i nie dostała ona zgodny na wjazd od strony Zakopianki lecz od strony
os. Bohaterów Tobruku. Zastanawia się komu zależało na tym, aby stworzyć tam
strefę przemysłową i kto tam jest właścicielem działek - dodaje, że łatwo to sprawdzić.
Następnie mówi, że mimo poprawy drogi na tym osiedlu nadal jest ona w złym stanie,
jest tam wysypany sypki żwir i zagraża to bezpieczeństwu szczególnie dzieci
biegających i jeżdżących na rowerach. Następnie mówi, że już kilka razy otrzymała
taka samą odpowiedź z urzędu i teraz oczekuje na odpowiedź na kilka pytań, które
w ostatnim czasie skierowała do Urzędu w tym dlaczego poprawiono ul. Przechodnia,
która była w dobrym stanie, a nie można wykonać nawierzchni os. Bohaterów
Tobruku. Dodaje, że dopóki nie będzie drogi, oświetlenia i postawionego znaku B18
na os. bohaterów Tobruku to nie odpuści tego tematu.

 Radny Jan Łapsa odnośnie pisma złożonego przez mieszkańców os. Gazdy, którzy
proszą o umocnienie brzegu prosi o uwzględnienie w budżecie na 2015r. przebudowę
tego mostku i umocnienie brzegu kamieniami tak jak na os. Robów.

 Radny Grzegorz Watycha mówi, że kilka osób mu zgłaszało, że nie wszystkie osoby
upoważnione do składania oświadczeń Burmistrzowi wpisywały w punkcie VIII
wysokość osiągniętego dochodu, więc trzeba byłoby to jeszcze sprawdzić. Następnie
prosi o naprawę tablicy wyświetlającej wyniki na lodowisku, bo jest ona zepsuta i jak
ktoś przychodzi pierwszy raz to nie wie kto jest gospodarzem, a kto gościem.

Na koniec przewodniczący Rady Paweł Liszka poinformował, że kolejna Sesja planowana
jest na 28 października 2014r. i będzie to prawdopodobnie ostatnia Sesja w tej kadencji.

Ad.27
O godzinie 19:15 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka zamknął XLVII Sesję Rady Miasta
Nowy Targ.
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