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P r o t o k ó ł Nr 48/2014
z XLVIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 28 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 XLVIII
Sesji Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1500. Na podstawie listy obecności stwierdził,
że w Sesji Rady Miasta uczestniczy 18 Radnych, w związku z czym obrady są prawomocne.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady powitał Wysoką Radę, Z-ców Burmistrza
Pana Eugeniusza Zajączkowskiego i Pana Jana Kolasę, Sekretarz Miasta Panią Stanisławę
Szołtysek, Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza, Naczelników Wydziałów Urzędu
Miasta, Dyrektorów i Kierowników Miejskich Jednostek Organizacyjnych. Powitał Prezesa
Chóru Gorce pana Stanisława Kowalczyka. Następnie powitał mieszkańców przybyłych na
sesję oraz  przedstawicieli mass mediów.

W obradach udział wzięło 21 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1
do protokołu ( w trakcie doszło 3 radnych)

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przedstawienie opinii Komisji doraźnej powołanej Uchwałą Nr XLVII/420/2014 Rady

Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. do sprawdzenia poprawności
wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w
Nowym Targu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum
gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad

Ad.2
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Paweł Liszka, który
złożył dwa wnioski:
a) aby zdjąć z porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia protokołu z XLVII Sesji z uwagi na
to, że radni nie zapoznali się z tym protokołem;
b) aby wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie: uznania za bezzasadną
i oddalenia skargi Pani Haliny Murackiej na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ,
z uwagi na fakt, że skarga wpłynęła 7 października i Rada ma 30 dni na jej rozpatrzenie,
a w  momencie rozpisywania Sesji nie było jeszcze opinii Komisji Mieszkaniowej, Opieki
Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, która rozpatrywała przedmiotową skargę.

Rada w głosowaniu 15 za przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się
przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia
protokołu z XLVII Sesji.
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Rada w głosowaniu 15 za przy 3 głosach wstrzymujących się przegłosowała wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: uznania za
bezzasadną i oddalenia skargi Pani Haliny Murackiej na działalność Burmistrza Miasta
Nowy Targ. Projekt ten wprowadzono w punkcie 5 porządku obrad.

Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Haliny

Murackiej na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.
6. Przedstawienie opinii Komisji doraźnej powołanej Uchwałą Nr XLVII/420/2014 Rady

Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. do sprawdzenia poprawności wniosku
o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum
gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad

Ad.3
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  14 października 2014 r. do 28
października 2014r. w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Z-ca Burmistrza
Pan Eugeniusz Zajączkowski.
W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali:
 Radny Jan Łapsa pyta czy na koniec Sesji można uzyskać informację, które projekty

zgłoszone do budżetu obywatelskiego przeszły?
 Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że jeśli będzie już taka

informacja, to zostanie ona radnym przekazana;
 Radny Janusz Tarnowski pyta czy w dniu dzisiejszym na stronie internetowej pojawi

się informacja o wynikach osiągniętych przez poszczególne projekty, bo tak było
w zaplanowanym harmonogramie?

 Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że prawdopodobnie taka
informacja się pojawi, bo dopiero jest godzina 15:15 a dzień trwa do 24:00.

Ad.4
Interpelacje i zapytania:

1. Radny Tadeusz Truty złożył pisemną interpelację dotyczącą zabezpieczenia środków
w budżecie na 2015r. na wykonanie nowej nawierzchni na drodze 1286 od stacji paliw
os. Niwa w stronę  tzw. Dominówki;

2. Radny Grzegorz Luberda złożył pisemną interpelację dotyczącą zabezpieczenia
środków z budżecie Miasta na 2015r. na wykonanie dokumentacji projektowej
rozpoczętej, a niedokończonej infrastruktury drogowej, która połączyłaby osiedle
Niwa z ulicą Grel.

3. Radna Danuta Wojdyła złożyła pisemną interpelację w której pyta, w związku
z przygotowaniami jakie prowadzi Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie
zagwarantowania czterolatkom prawa uczęszczania do przedszkoli, czy już wiadomo
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jaka będzie subwencja oświatowa na edukację przedszkolną oraz czy miasto jest
przygotowane do przejęcia większej liczby dzieci?

4. Radny Andrzej Rajski w związku z remontem ul. Lotników pyta dlaczego
wyremontowano tą właśnie ulicę i z jakich środków? W związku z odmową przez
urzędnika udostępnienia mu umowy jaka została zawarta z właścicielem RANCZA
pyta dlaczego ta umowa nie jest jawna? Pyta również jakie remonty dróg nie zostały
wykonane w Mieście, skoro w bieżącym roku zostało tyle pieniędzy?

5. Radny Grzegorz Watycha w związku z planowaną budowa zakładu meblarskiego na
Ibisorze pyta czy były prowadzone rozmowy z inwestorem, aby prowadził tą
działalność w Strefie Aktywności Gospodarczej?

Ad.5
Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Haliny Murackiej
na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił Przewodniczący Rady Paweł
Liszka. Przewodniczący zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia polegającą na wpisaniu
poprawnej nazwy Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku
Publicznego. Poinformował, że w dniu  7 października 2014r. wpłynęła do Rady Miasta
skarga na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ Pani Haliny Murackiej dotyczącą
wezwania jej przez Burmistrza do opuszczenia jednego, wybranego pokoju z dwóch w
zajmowanym lokalu socjalnym w związku z jej zadłużeniem za najem tego lokalu. W dniu 10
października 2014r. skarga został przekazana do Burmistrza Miasta w celu złożenia
wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia Burmistrza, które wpłynęły do Rady
Miasta w dniu 17 października 2014r. zostały wraz ze skargą przedłożone Komisji
Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, która na posiedzeniu w
dniu 21 października 2014r uznała, że skarga Pani Haliny Murackiej jest bezzasadna.
Następnie przedstawił opinię w/w komisji, która stanowi załącznik do uzasadnienia i wynika
z niej, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej już w kwietniu 2014r. proponował skarżącej
pomoc w formie rozłożenie płatności na raty, lecz Pani Muracka nie wywiązywała się z tych
płatności. Proponowano jej również odpracowanie zadłużenia przez mieszkającego z nią
konkubenta, który nigdzie nie pracuje, ale ta oferta również została odrzucona. W związku
z powyższym ZGM pismem z dnia 3 września 2014r. wystąpił do Pani Haliny Murackiej
o zwolnienie jednego z dwóch zajmowanych pokoi w lokalu socjalnym, aby zapobiec
dalszemu zadłużaniu na w/w lokalu, które na dzień 3.09.2014 wynosiło 4 649,56 zł plus
odsetki. Zarządca budynku socjalnego kierował sprawę zadłużenia do komornika, jednak
bezskutecznie gdyż wg oświadczenia Pani Halina Muracka ma jeszcze inne długi do
spłacenia. Aktualnie, powierzchnia zajmowanego przez Panią Halinę Muracką lokalu
socjalnego wynosi 52,36m2 (z częściami wspólnymi). Według ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca
2001r. w przypadku lokalu socjalnego powierzchnia pokoju przypadająca na członka
gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2 zatem w przypadku
zwolnienia jednego pokoju przez Panią Halinę Muracką powierzchnia dla dwóch osób spełnia
normy przewidziane w w/w ustawie.
W związku z wyżej przedstawionymi argumentami Komisja Mieszkaniowa, Opieki
Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Nowy Targ jednogłośnie (5 głosów
za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się) uznała skargę Pani Haliny Murackiej na
działalność Burmistrza Miasta za bezzasadną.

Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz z autopoprawką
Uchwałę Nr XLVIII/432/2014 w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani
Haliny Murackiej na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.
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Ad.6
Opinię Komisji doraźnej powołanej Uchwałą Nr XLVII/420/2014 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 13 października 2014r. do sprawdzenia poprawności wniosku o przeprowadzenie
referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu sporządzoną w dniu 20
października 2014r. przedstawił Przewodniczący Komisji doraźnej Pan Andrzej Rajski. Kopia
opinii stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Następnie poinformował, że w dniu 27
października 2014r. otrzymał pismo od Przewodniczącego Rady Miasta, aby w związku
z wpłynięciem pisma przedstawicieli grupy mieszkańców w sprawie wezwania do
uzupełnienia braków formalnych we wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego w
sprawie likwidacji straży miejskiej zwołał posiedzenie Komisji doraźnej do sprawdzenia
poprawności wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji  Straży Miejskiej
w Nowym Targu i wydał opinię do złożonego wniosku, która następnie zostanie
przedstawiona Radzie Miasta. W związku z tym w dniu dzisiejszym o godz. 14:00 zebrała się
Komisja doraźna, powiadomiony został o niej również Pełnomocnik Inicjatora referendum,
nie było na tym posiedzeniu Burmistrza, ani nikogo przez niego upoważnionego. Dodał, że
jeżeli jest to możliwe, to na podstawie istniejących danych urząd powinien podjąć próbę
zweryfikowania danych adresowych obywateli podpisanych pod wnioskiem o referendum np.
na podstawie podanego numeru PESEL. Jeżeli podpis można zweryfikować, to taki głos
można - zgodnie z wyrokiem sądu - uznać za ważny. W związku z tym w dniu wczorajszym
zwrócił się pismem do Burmistrza Miasta o sprawdzenie 172 pozycji na kartach poparcia d/s
referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, tych w których brak jest dokładnego
adresu, a jest podany PESEL. Chodziło o weryfikację czy są oni mieszkańcami Miasta Nowy
Targ i są w spisie wyborców. Z uwagi, że Komisja doraźna zbierała się w dniu 28.10.2014r. o
godz. 14:00 i miała przedstawić Radzie Miasta swoją opinię poprosił o potraktowanie sprawy
jako pilnej jednak dostał odmowę. Następnie przedstawił stanowisko Komisji doraźnej
sporządzone w dniu 28 października 2014r. Kopia stanowiska stanowi załącznik nr 4 do
protokołu. Podsumowując dodał, że Komisja doraźna uznała głosy, które jej zdaniem były
możliwe do zweryfikowania za ważne i dodała je do sumy pozostałych prawidłowych głosów
i na tej podstawie uznała, że organizatorzy referendum dopełnili formalności i złożyli
odpowiednią liczbę podpisów. Glosowanie w tej sprawie nie było jednomyślne tzn. 3 głosy za
1 głos przeciw.

Opinię prawną sporządzoną przez radcę prawnego panią Teresę Ludzia  do pisma złożonego
w dniu 24 października 2014r. do tut. urzędu przez Panów Szymona Fatla i Marka Jasiura
odczytał Przewodniczący Rady Paweł Liszka. Opinia prawna stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Andrzej Rajski mówi, że komisja nie zajmowała się terminem 60 dni więc duża

część tej opinii jest zbędna. Podstawą działania komisji było to że najważniejszy jest
czytelny podpis i PESEL i komisja na tej podstawie te 172 osoby zweryfikowała.
Dodaje, że to iż Burmistrz nie wyraził zgody na zweryfikowanie tych 172 osób
świadczy o tym, że Pan Burmistrz i urząd  nie chce tego referendum. O tym świadczy
też wywiad udzielony przez Burmistrza Miasta w radiu ALEX w sierpniu br.
w którym to przestrzegał ludzi przed podpisywaniem gdyż ktoś może sprzedać dane
osobowe. Teraz rozumie, że to dlatego przy tych podpisach było dużo wpisywanych
nr NIP, nr telefonu bo ludzie uważali, że lepiej nie wpisać, żeby się nie wychylać.
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 Radca prawny Pani Teresa Ludzia zwraca uwagę na art. 16 ustawy o referendum
lokalnym, z którego wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
powołuje ze swego składu komisję do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców
o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. Wniosek taki nie
spełniający warunków o których mowa w art. 15, komisja zwraca inicjatorowi
referendum, wyznaczając czternastodniowy termin do usunięcia uchybień. Jeśli
komisja uzna, że wniosek o przeprowadzenie referendum zawiera uchybienia, których
nie można usunąć przekazuje wniosek organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego wraz ze swoją opinią. Dodaje, że prośba złożona przez Pana Szymona
Fatlę i Marka Jasiurę nie jest wnioskiem, który powinien być rozpatrywany przez
komisję.

 Radny Andrzej Rajski odpowiada, że komisja nie mogła zwrócić wniosku
inicjatorowi, bo minął termin 60 dni, mogłaby to zrobić gdyby był jeszcze czas na
uzupełnienie wniosku. Następnie informuje, że komisja doraźna w dniu dzisiejszym
zebrała się na wniosek Przewodniczącego Rady. Następnie odczytał wykładnie prof.
Uziębło, który stwierdza, że braki takie jak np. adres można uzupełniać po terminie 60
dni. Trzeba zgodzić się z tym poglądem, bo taka interpretacja ustawy ma charakter
pozytywny dla inicjatorów działając tym samym na korzyść jednostek wnoszących
o przeprowadzenie referendum. Przeciwna restryktywna wykładania prawa mogłaby
prowadzić do daleko idącego utrudnienia inicjowania procedury zarządzenia
referendum, a tym samym byłaby sprzeczna z racją samej instytucji referendum, która
ma być wyrazem woli mieszkańców.

 Radca prawny Pani Teresa Ludzia mówi, że nastąpiła zmiana linii orzeczniczej
w 2006r. gdzie NSA wyrokiem z dnia 13 września 2006r. nie podzielił stanowiska
wyroku z dnia 9 września 2004r. i orzekł, że podpisy o jakich mowa a art. 14 ust. 1
ustawy o referendum lokalnym  nie mogą oznaczać jedynie podpisu sensu stricto.
W konsekwencji termin do zbierania podpisów musi być rozumiany jako termin do
zbierania podpisów wraz z danymi identyfikującymi osobę składającą podpis o czym
jest mowa we wszystkich wyrokach, które przedstawiła w opinii prawnej.

 Radny Andrzej Rajski mówi, że Komisja doraźna przystępując do weryfikacji
wniosku pierwszy raz sprawdziła to tak jak to było po kolei w ustawie. Dodaje, że nie
jest to jego winą że prawnicy co chwilę zmieniają zdanie tej sprawie. Ale gdyby urząd
wykazał minimum dobrej woli to po nr PESEL mógł te osoby zweryfikować więc
widzi tu złą wolę Urzędu.

 Radny Janusz Tarnowski mówi, że nie był członkiem Komisji doraźnej lecz próbował
zapoznać się z całą sytuacją i w tej opinii prawnej są informacje przeczące temu co
przed momentem sama Pani radca powiedziała. Mówi, że w tej opinii są dwa wyroku
z 2012r. i m.in. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 listopada 1012r. gdzie jest mowa,
że : "Dane dotyczące imienia, nazwiska oraz numeru ewidencyjnego PESEL muszą
być prawidłowe i nie mogą zawierać żadnych błędów, natomiast w przypadku danych
dotyczących adresu zamieszkania danej osoby informacja ta pełni funkcję
uzupełniającą i nie musi rzutować w sposób kategoryczny na prawidłowości
zgłoszonego poparcia. Dane adresowe mogą być skorygowane w trakcie procesu
weryfikacji list poparcia". Drugi przytoczony wyrok z dnia 26 czerwca 2012r. mówi
że : "..... Należy zatem bezwzględnie koniecznie uznać wskazanie przez osobę
składającą podpis na liście poparcia inicjatywy referendalnej czytelnie i bezbłędnie
nr PESEL oraz podanie imienia i nazwiska w sposób umożliwiający identyfikację
podpisującego". Następnie dodaje, że skoro urząd prowadzi ewidencję ludności i ma
imię i nazwisko oraz nr PESEL to może zweryfikować daną osobę i sprawdzić jaki
jest prawidłowy adres.
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 Radca prawny Pani Teresa Ludzia jeszcze raz przytoczyła art. 16 ustawy
o referendum, który mówi m.in. o tym że organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego powołuje ze swego składu komisję do sprawdzenia czy wniosek
mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy.
W sytuacji, gdy w trakcie prac komisji uzna ona, że są braki, które można usunąć to
wyznacza 14-dniowy termin na usuniecie uchybień. Art. 17 ustawy o referendum
mówi, że zadaniem Rady jest podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia
referendum, jeśli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy oraz nie doprowadzi
do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem. Zadanie komisji doraźnej polega tutaj tylko
na sprawdzeniu czy złożony wniosek odpowiada przepisom prawa i jeśli pojawia się
uchybienia to wyznacza 14-dniowy termin na ich usunięcie.

 Radny Andrzej Rajski mówi, że takiego terminu nie wyznaczono, bo komisja nie
zakwestionowała i nie prosiła o usuniecie uchybień.  Komisja wydała drugą opinię, że
wniosek o referendum jest zgodny z wymogami prawa. Zadaniem urzędu było
zweryfikowanie czy tam gdzie jest podpis i nr PESEL to osoby, które są na liście
wyborców czyli czy mogą głosować w referendum.

 Radny Jan Łapsa zwraca uwagę, na jeszcze jeden  wymóg jaki jest zapisany w art. 13
ustawy o referendum z którego wynika w jaki sposób ma być podana informacja
o zamierzonym referendum;

 Radca prawny Pani Teresa Ludzia odczytała art. 13 ust. 1 ustawy o referendum:
„Inicjator referendum, na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców danej
jednostki samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum, przy czym
podanie do wiadomości w gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
gminie, a w powiecie i w województwie – poprzez ogłoszenie w prasie codziennej
ogólnodostępnej w danej jednostce samorządu terytorialnego.” Następnie dodaje,
że w Statucie Miasta § 114 pkt. 1 brzmi: „Udostępnianie informacji i dokumentów
wynikających z wykonywania zadań publicznych następuje w drodze ogłoszenia
w Biuletynie Informacji publicznej oraz w innych formach określonych przepisami
prawa.”  Inne formy określone przepisami prawa to formy zwyczajowo przyjęte
w danej gminie czyli: rozplakatowanie, wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń
Urzędu, dopuszczalne jest również ogłoszenie informacji w kościołach.

 Radny Janusz Tarnowski na wstępie zaznacza, że jest przeciwny likwidacji Straży
Miejskiej gdyż uważa, że Straż wymaga restrukturyzacji, zreorganizowania, ale
ogólnie jest potrzebna. Jest jednak za tym, aby stosowane było prawo z korzyścią dla
mieszkańców. Dodaje, że artykuły w prasie i na portalu dotarły do ludzi skoro
Burmistrz wiedział, że jest zamiar przystąpienia do referendum więc chyba spełniły
swoje zadanie. Uważa, że sposób ten był skuteczny i mieszkańcy zostali
poinformowani i wiedzieli, że referendum jest przygotowywane.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka przyznał, że również uważa iż Straż Miejska jest
potrzebna natomiast potrzebuje reorganizacji. Z drugiej strony ważne jest, że ponad
3 217 osób podpisało się pod wnioskiem o referendum co jeszcze nie oznacza, że
wszyscy są za likwidacją Straży Miejskiej, ale chcą zabrać głos i zadecydować;

 Radny Andrzej Rajski mówi, że zapis "...w sposób zwyczajowo przyjęty" jest nie
precyzyjny. Uważa, że skoro informację o uchwalanych planach zagospodarowania
przestrzennego są oprócz tablic i BIP zamieszczane są na podhaleregion, to widocznie
tablice to, niewystarczająca forma dotarcia do mieszkańców. Uważa, że mieszkańcy
wiedzieli o pracach nad przystąpieniem do referendum i znali treść pytania
referendalnego, a chyba to ustawodawca miał na myśli.
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 Przewodniczący Rady Paweł Liszka podkreśla, że Rada musi działać zgodnie
z prawem, a ustawa jasno mówi o terminie 60 dni na uzupełnienie braków lub
uchybień, a termin ten już minął.

 Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski mówi, że wśród 10 wyroków
przytoczonych przez radcę prawnego tylko w dwóch nie podano adresu w pozostałych
8 adres jest wskazany i jasno jest powiedziany że podpis, któremu nie towarzyszą
dane wymienione w art. 14 ustawy o referendum nie ma zdolności identyfikacyjnej.
Następnie dodaje, że jeśli Rada podejmie uchwałę uwzględniającą nagłą zmianę
stanowiska komisji doraźnej to ta uchwała zostanie prawdopodobnie
zakwestionowana przez nadzór. Stwierdza, że każdy musi się zastanowić czy można
tu łamać prawo.

 Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek poinformowała, że chce złożyć kilka
sprostowań do informacji, które już padły podczas dyskusji. Informuje, że ani ona, ani
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich nie byli członkami komisji doraźnej lecz
zostali na wyraźne życzenie Przewodniczącego tej komisji  poproszeni i oddelegowani
z polecenia służbowego przez Pana Burmistrza celem udzielenie pomocy czysto
administracyjnej. Następnie podkreśliła, że panowie Szymon Fatla i Marek Jasiura
w dniu 24 października złożyli do Pana Andrzeja Rajskiego Przewodniczącego
Komisji doraźnej pismo, w którym wyraźnie zwracają się z  prośbą o wezwanie
inicjatora do uzupełnienia braków formalnych we wniosku w terminie 14 dni
określonym w ustawie o referendum lokalnym (art.16 ust.4). Braki te to niekompletne
dane (brak adresu, brak numeru PESEL, niekompletny lub nieprawidłowy nr PESEL,
brak numeru domu i mieszkania, nieprawidłowy adres osoby zameldowanej w
Nowym Targu) przy prawidłowo złożonych podpisach. Swoją prośbę motywowali
opinią prawną podpartą wyrokami WSA z dnia 11 maja 2004r. oraz NSA z dnia 29
września 2004r. W związku z tym pismem Przewodniczący Rady wystąpił o opinię
prawną, którą radca prawny przygotował. Następnie dodała, że Przewodniczący
Komisji doraźnej poprosił ją aby dokonać sprawdzenia 172 pozycji i wówczas
poinformowała go, żeby ze stosownym pismem zwrócił się w tej sprawie do
Burmistrza i faktycznie wpłynęło pismo o sprawdzenie 172 pozycji na kartach
poparcia d/s referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, tych w których brak
jest dokładnego adresu, a jest podany PESEL. Chodziło o weryfikację czy są oni
mieszkańcami Miasta Nowy Targ i są w spisie wyborców. Z uwagi, że Komisja
doraźna zbierała się w dniu 28.10.2014r. o godz. 14:00 i miała przedstawić Radzie
Miasta swoją opinię poprosił o potraktowanie sprawy jako pilnej. Burmistrz poprosił
o przygotowanie odpowiedzi na w/w pismo, która została odczytana zebranym
a jej kopia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Następnie odnośnie zarzutu, że na
dzisiejszej komisji nie było nikogo ze strony Burmistrza Pani Sekretarz
poinformowała, że na początku komisji była i przywitała się z jej członkami
informując jednocześnie, że Burmistrz przebywa w delegacji, ale w razie potrzeby
zarówno ona jak i radca prawny są do dyspozycji i przebywają w swoich pokojach
i w każdej chwili komisja może ich poprosić jeśli zajdzie taka potrzeba, lecz nikt ich
nie poprosił. Następnie Pani Sekretarz zapytała Przewodniczącego Komisji doraźnej
czy członkowie komisji zostali podczas komisji zapoznani z materiałami
przedłożonymi przez Burmistrza, z wyrokami i z opinią prawną?

 Radny Andrzej Rajski mówi, że zwyczajowo rozpisując komisję zaprasza się
Burmistrza jako przedstawiciela urzędu, a on może delegować kompetentne osoby do
udziału w komisji. Dodaje, że on materiały przeczytał, a czy pozostali to zrobili to nie
wie;
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 Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek jeszcze raz pyta czy cała komisja
zapoznała się podczas posiedzenia ze wszystkimi materiałami jakie zostały jej
przedłożone przez Burmistrza?

 Radny Andrzej Rajski odpowiada, że na posiedzeniu komisja się nie zapoznała z tymi
dokumentami dlatego, że nie ma wśród członków komisji żadnego prawnika,
a materiały to ściśle prawniczy język. Dodaje, że trzeba się tu kierować zdrowym
rozsądkiem. Odnośnie stwierdzenia Wiceprzewodniczącego Rady Lesława
Mikołajskiego, że uchwała pewnie będzie zaskarżona mówi, że wiele razy Rada
podejmowała uchwały mając świadomość,  że tak może być i wtedy to jakoś nie
przeszkadzało. Dodaje, że należy dać mieszkańcom prawo wypowiedzenia się
w referendum. Następnie informuje, że komisja w ogóle nie zajmowała się tematem
czy warunek 60 dni może być brany pod uwagę. Następnie złożył wniosek formalny
o przerwanie dyskusji i przystąpienie do głosowania.

 Sekretarz  Miasta Pani Stanisława Szołtysek poprosiła Przewodniczącego Rady
o dopuszczenie do głosu.

 Z uwagi, iż radny Andrzej Rajski, który zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji, nie
wyraził na to zgody nie udzielone głosu Pani Sekretarz.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka stwierdza, że temat jest tak ważny, że dyskusja
powinna być wyczerpana, ale skoro padł wniosek formalny to należy go poddać pod
głosowanie.

Rada w głosowaniu 11 za przegłosowała wniosek radnego Andrzeja Rajskiego
o zakończenie dyskusji.

Przerwa

Po przerwie Przewodniczący Rady Paweł Liszka zgodnie z § 29 Statutu Miasta złożył
wniosek o przerwanie dzisiejszej sesji i dokończenie jej w dniu 12 listopada 2014r. z uwagi
na fakt, że istniej potrzeba przygotowania projektu uchwały o przystąpieniu do referendum.
Obligatoryjnym warunkiem zgodnie z ustawą przy tym projekcie jest nakładka na kartę do
głosowania sporządzona w alfabecie Braille`a, którą drukuje drukarnia narodowa. Dodaje,
że jeśli nie będzie zgody na przerwanie Sesji to Rada musi głosować uchwałę jaka jest
w porządku obrad, gdyż nie ma możliwości na przygotowanie w tym momencie przeciwnego
projektu uchwały.

 Radny Janusz Tarnowski mówi, że nakładka Braille`a, a decyzja o przystąpieniu do
referendum to dwie różne rzeczy.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka jeszcze raz podkreśla, że uchwała o przystąpieniu do
referendum musi zawierać wzór i treść karty do głosowania, która będzie załącznikiem i
to można wykonać, ale musi również zawierać wzór nakładki na kartę do głosowania
sporządzony w alfabecie Braille`a, a tej nakładki nie ma na ten moment.

 Radny Janusz Tarnowski stwierdza, ze świadczy to o tym, że urząd nie był przygotowany
na inny scenariusz.

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka podkreśla, że jeszcze do dnia dzisiejszego do godz.
14:00 stanowisko Komisji doraźnej było za odrzuceniem wniosku więc trudno żądać, aby
od 14:30, gdy otrzymano zmienione stanowisko Komisji doraźnej  do 15:00 wydrukować
w/w nakładkę. Podkreśla, że uchwała została przygotowana zgodnie z opinia Komisji
doraźnej. Zmiana opinii Komisji doraźnej nastąpiła w dniu dzisiejszym między godz.
14:00, a 14:30.

 Radny Janusz Tarnowski pyta czy nie można jutro dokończyć Sesji?
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 Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że nakładka Braille`a musi być wydrukowana
przez drukarnie narodową i nie ma możliwości, aby była ona gotowa w dniu jutrzejszym.

 Radny Grzegorz Watycha zauważa, że w art. 18 ustawy o referendum jest mowa, że Rada
ma podjąć odpowiednią uchwałę w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez
mieszkańców. Wniosek wpłynął 29 września 2014r. i w dniu dzisiejszym tj. 28
października 2014r. mija termin podjęcia uchwały.

W związku z głosami sprzeciwu o przerwanie Sesji Przewodniczący Rady proponuje, aby
przejść do kolejnego punktu porządku obrad i głosować nad uchwał, o odrzucenie wniosku
o referendum.

Ad.7
Projekt uchwały w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego
w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu przedstawił Przewodniczący Rady
Paweł Liszka.
Uchwałą Nr XLVII/420/2014 z dnia 13 października 2014r. Rada Miasta Nowy Targ
powołała Komisję doraźną do sprawdzenia poprawności wniosku o przeprowadzenie
referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.
Komisja ta po zbadaniu wniosku grupy obywateli złożonego w dniu 29 września 2014 r. przez
Pana Mariusz Wcisło Pełnomocnika inicjatora referendum gminnego przekazała tenże
wniosek Radzie Miasta Nowy Targ wraz ze swoją opinią zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy
z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym - zwaną dalej ustawą.
Z przedłożonej przez komisje opinii wynika, że przedłożony wniosek nie spełnia wymogów
ustawy i zawiera uchybienia, których nie można usunąć.
Komisja przyjęła konieczność weryfikacji wniosku w następującym zakresie:
1. Czy wniosek wpłynął w terminie określonym w art. 14 ust. 1 ustawy – tj. w ciągu 60 dni od
złożenia powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia referendum,
2. Czy wniosek został złożony przez uprawniony podmiot – czy nazwa wnioskodawcy jest
zgodna z nazwą inicjatora, określoną w zawiadomieniu - art. 11 ust. 2 ustawy,
3. Czy wniosek został złożony i podpisany przez uprawnioną osobę – Pełnomocnika
Inicjatora Referendum, którym może być osoba, której przysługuje prawo wybierania do
Rady Miasta Nowy Targ -art. 12 ust. 4 ustawy (osoba pełnoletnia, która figuruje w stałym
rejestrze wyborców Miasta Nowy Targ ),
4. Czy wniosek zawiera pytanie referendum bądź warianty pytań zaproponowane do wyboru
art. 15 ust.2 ustawy,
5. Czy inicjator spełnił obowiązek powiadomienia mieszkańców o zamierzonym referendum
wraz z uzasadnieniem – art. 13 ust. 1 i 3 ustawy – w razie braku dokumentów
potwierdzających, to Komisja wystąpi do Pełnomocnika Inicjatora Referendum
o przedłożenie stosownych dokumentów, potwierdzających realizację tego obowiązku,
6. Czy karty z podpisami poparcia są prawidłowe – (art. 14 ust. 2 ustawy), tzn. czy zawierają
następujące elementy:
1) informację o przedmiocie zamierzonego referendum,
2) informację o tym, że poparcia nie można wycofać,
3) nazwę i adres siedziby statutowej struktury terenowej partii politycznej – musi być zgodny
z nazwą i siedzibą na wniosku o przeprowadzenie referendum oraz na zawiadomieniu
o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum,
4) nazwisko i adres Pełnomocnika – musi być zgodny z nazwą i siedzibą na wniosku
o przeprowadzenie referendum oraz na zawiadomieniu o zamiarze wystąpienia z inicjatywą
przeprowadzenia referendum,
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5) zachowanie kolejności podpisów na poszczególnych kartach, gdy podpisy zbierane są po
obu stronach; druga strona powinna zawierać wyraźne wskazanie kontynuacji z pierwszej
strony oraz zachowana musi być ciągłość numeracji ze strony pierwszej.
7) czy inicjatywę przeprowadzenia referendum poparła podpisami wymagana liczba
mieszkańców –(art. 14 ust. 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy).
Z przedstawionej przez Komisję opinii wynika, że:
1. Wniosek o przeprowadzenie referendum złożono w wymaganym terminie.
2. Wniosek został złożony przez uprawniony podmiot - nazwa wnioskodawcy jest zgodna
z nazwą inicjatora określoną w zawiadomieniu - art. 11 ust. 2 ustawy.
3. Wniosek został złożony i podpisany przez uprawnioną osobę - Pełnomocnika inicjatora
referendum.
4. Wniosek zawiera pytanie referendum zgodnie z  art. 15 ust. 2 ustawy.
5. Komisja uznała, iż Inicjator referendum spełnił wymogi zawarte w art. 13 ust. 1 ustawy,
który brzmi: "Inicjator referendum na swój koszt, podaje do wiadomości mieszkańców danej
jednostki samorządu terytorialnego przedmiot zamierzonego referendum, przy czym podanie
do wiadomości w gminie następuje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie".
Informacja o zamierzonym referendum nie była podana na tablicy ogłoszeń Urzędu ani
w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioskodawca przedstawił wydruki z korespondencji
e-mail, że zwracał się z prośbą o poinformowanie: Tygodnik Podhalański, Gazetę Krakowską,
portal internetowy podhale24 oraz wydruki z zamieszczonych  artykułów w tych mediach
(w załączniku kserokopie w/w dokumentów). Z uwagi na nieprecyzyjny zapis "w sposób
zwyczajowo przyjęty" Komisja miała wątpliwości czy ten warunek został spełniony. Zdaniem
Komisji mieszkańcy zostali poinformowani o zamierzonym referendum oraz o postawionym
pytaniu referendalnym tak, że mogli podjąć przemyślaną decyzję.
6. Karty z podpisami zawierają wymagane informacje - (art. 14 ust. 2 ustawy) tj.:
a) informację o przedmiocie zamierzonego referendum,
b) informację o tym, że poparcia nie można wycofać,
c) nazwę i adres siedziby wnioskodawcy,
d) nazwisko i adres Pełnomocnika jest zgodny z nazwą i siedzibą na wniosku;
e) zachowanie kolejności podpisów na poszczególnych kartach.

7. Komisja ustaliła, że Pełnomocnik do wniosku w sprawie referendum dołączył 195 kart
poparcia, na których było 3217 pozycji. Po weryfikacji okazało się, że 641 podpisów nie
spełniało wymogów ustawy. Pełnomocnik wnioskodawcy z 641 zakwestionowanych
podpisów zakwestionował 24 pozycje, z uwagi na nie wyraźnie wpisany nr PESEL,
w zależności od sprawdzającej osoby różnie były odczytywane poszczególne cyfry PESEL.
Prawidłowych podpisów było 2576.
Art. 4 pkt. 1 ustawy wskazuje bowiem, iż wniosek o przeprowadzenie referendum złożony
w imieniu mieszkańców musi uzyskać poparcie odpowiedniej liczby mieszkańców.
Referendum lokalne przeprowadza się  na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do
głosowania mieszkańców gminy.
Na podstawie meldunku kwartalnego rejestru wyborców gminy Nowy Targ za II kwartał
2014 liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania, objętych rejestrem wyborców,
wynosiła 26 646 osoby. W związku z tym odpowiednia liczba mieszkańców popierających
wniosek referendalny (10%) powinna wynosić 2665 osób lub być większa.
Reasumując Komisja stwierdza, że ten warunek nie został spełniony zabrakło 89 głosów.
W związku z tym, że 24 zakwestionowane przez wnioskodawców pozycje nie zmieniają
ogólnego wyniku w związku z tym za zgodą przedstawiciela inicjatora referendum nie były
weryfikowane przez Komisję.
Przykładowe wykazy błędów na kartach poparcia:
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 nie figuruje w rejestrze wyborców miasta Nowy Targ - 190;
 błędny  nr PESEL -  164;
 brak nr PESEL - 64;
 nie pełny nr PESEL - 20;
 małoletni - 8;
 brak dokładnego adresu - 172.

Na podstawie powyższych ustaleń Komisja ostatecznie zarekomendowała Radzie Miasta
Nowy Targ odrzucenie wniosku złożonego w dniu 29 września 2014 r. przez Pana Mariusza
Wcisło - Pełnomocnika inicjatora referendum gminnego, dotyczącego przeprowadzenia
referendum w przedmiocie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.
Opinia w/w komisji doraźnej stanowi integralną część  uzasadnienia.

 Radny Tadeusz Morawa zgłosił wniosek o głosowanie imienne nad przedmiotowym
projektem uchwały.

 Radny Jacenty Rajski mówi, że dziś otrzymali inną opinie komisji więc nie można się
na tą która jest dołączona do uzasadnienia powoływać;

 Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że skoro radni nie chcą przerwać Sesji to
nie jest w stanie przedstawić im odmiennego projektu uchwały w chwili obecnej.
Jeszcze raz dodaje, że jeśli dziś Sesja została by przerwana to ta sama sesja będzie
dokończona w dniu 12 listopada, a porządek obrad zostanie zmieniony o dodatkowe
projekty, które miały być na tej sesji 12 listopada.

 Radny Janusz Tarnowski mówi, że skoro Rada jest związana terminem 30 dni to jak to
będzie wyglądało pod względem prawnym?

 Radca prawny Pani Teresa Ludzia odpowiada, że termin 30 dni nie jest terminem
zawitym i jeśli Rada nie podejmie dzisiaj uchwały to sprawa nie zostanie
rozstrzygnięta. Będzie możliwość złożenia skargi na bezczynność Rady.

 Radny Janusz Tarnowski zgłasza wniosek o przerwę.

Przerwa

Po przerwie Przewodniczący Rady poinformował, że w trakcie przerwy ustalono, że Rada
będzie głosować nad uchwałą, która jest w porządku obrad natomiast jeśli ta uchwała zostanie
odrzucona czyli nie zostanie podjęta to  na Sesji 12 listopada 2014r. zostanie przedstawiony
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do referendum.

Rada w głosowaniu 3 za przy 10 głosach przeciw i 7 głosach wstrzymujących się nie podjęła
uchwały w sprawie: odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie
likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.

Ad.8
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 interpelację radnych: Tadeusza Trutego, Grzegorza Luberdy,
Danuty Wojdyła oraz na zapytanie radnego Andrzeja Rajskiego zostaną udzielone na
piśmie.

 Radny Andrzej Rajski pyta dlaczego nie otrzymał od urzędnika umowy o którą prosił
lecz został odesłany do Burmistrza?

 Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odpowiada, że odpowiedź będzie
udzielona na piśmie, a miastu udało się wynegocjować z głównym użytkownikiem
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drogi, aby poniósł większe koszty modernizacji tej drogi. Dodaje, że będzie musiał
przeprowadzić z urzędnikiem odpowiednią rozmowę, bo jest zaskoczony tym faktem.

 Radny Andrzej Rajski mówi, że jako radny powinien bez problemu otrzymać umowę,
która jest dokumentem jawnym.

 Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski potwierdza, że powinien taka umowę
otrzymać.

 Odpowiedzi na zapytanie radnego Grzegorza Watychy udzielił Z-ca Naczelnika
Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha, który poinformował, że na Ibisorze
realizowany jest nie zakład meblarski lecz budynek usługowy zgodnie z ustaleniami
planu miejscowego, który tam obowiązuje od 2005r. pozwolenie na budowę wydało
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Następnie dodaje, że ten inwestor złożył
ankietę, że jest zainteresowany prowadzeniem działalności w Strefie Aktywności
Gospodarczej. Wszyscy potencjalni inwestorzy byli informowani o tym, że procedura
wyboru dzierżawców dla tego typu terenu zacznie się z chwilą  kiedy inwestycja
zostanie zrealizowana, w tym momencie jest ona na ukończeniu. Zostało już wydane
zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Każdy z
chętnych otrzyma informacje jakie są kryteria naboru tych dzierżawców i do kiedy
można  stosowne oferty składać. Na koniec jeszcze raz potwierdza, że ten inwestor
również był zainteresowany działalnością w SAG.

Ad.9
W ramach wolnych wniosków głos zabrali:
W ramach wolnych wniosków głos zabrali zapisani do głosu, zgodnie z listą zapisanych
stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu.
 Pan Leszek Pławszak zam. Gronków poruszył temat podniesienia o 10 zł, a nawet

o 12 zł biletów miesięcznych dla dzieci na autobusy MZK na liniach 1  czy 5.  Linia 5
jedzie do Łopusznej i nie można do niej wsiadać, bo trzeba wysiąść w Ostrowsku
i przesiąść się na 1, która jedzie do Gronkowa i zapłacić.

 Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos udzielił wyjaśnień i z uwagi na nie do końca
zrozumiałe pytania Pana Pławszaka poprosił o ewentualny bezpośredni kontakt z nim
w celu przedyskutowania tej sprawy;

 Radny Włodzimierza Zapiórkowski skierował podziękowania dla Pana Pawła
Polaczyka kierownika GDDKiA oddział Nowy Targ za szybkie zlikwidowanie cypla
przy lewoskręcie z Al. Tysiąclecia w ul. Szaflarską. Zwrócił się do Przewodniczącego
Rady, aby takie podziękowanie oficjalne wystosował do Pana Polaczyka prosząc
jednocześnie, aby podjął on działania o zwiększenie długości lewoskrętu
z Al. Tysiąclecia w stronę Dekaty.

 Radny Tadeusz Truty w związku z położeniem asfaltu na ul. Partyzantów tam gdzie
były płyty betonowe prosi o uprzątniecie terenu po tej inwestycji;

 Radny Marek Batkiewicz  podziękował  Burmistrzowi Miasta, Radzie Miasta,
Naczelnikom Urzędu oraz wykonawcom za modernizację ul. Kolejowej i wykonanie
ronda im. Św. Leonarda.

Ad.27
O godzinie 17:40 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka zamknął XLVIII Sesję Rady
Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak

mgr Paweł Liszka


