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P r o t o k ó ł Nr 49/2014 
z XLIX Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 12 listopada 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 XLIX 
Sesji Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1300. Na podstawie listy obecności stwierdził, 
że w Sesji Rady Miasta uczestniczy 20 Radnych, w związku z czym obrady są prawomocne.  

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady powitał Wysoką Radę, Burmistrza 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. Następnie powitał mieszkańców przybyłych na sesję oraz  
przedstawicieli mass mediów. 

  
W obradach udział wzięło 20 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 
do protokołu  
 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta. 
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta. 
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

6. Bieżące zapytania. 
 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie 

likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.  
8. Wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Miejskiego programu wspierania Rodzin 

korzystających ze żłobków zlokalizowanych na terenie Miasta Nowy Targ. 
9. Oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  
10. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.  
11. Zabezpieczenia środków w budżecie na 2015 rok na wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę odcinka drogi miejskiej 
łączącej osiedle Niwa z ulicą Grel.  

12. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki). 
13. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 12. 
14. Przedłużenia umów dzierżawy. 
15. Wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Parku przy ul. Wojska Polskiego  

w Nowym Targu". 
16. Przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w roku 2015.  

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

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

19. Odpowiedzi na bieżące zapytania. 
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Podsumowanie kadencji 2010-2014: 

20. Wystąpienie Przewodniczącego Rady i wręczenie okolicznościowych podziękowań. 
21. Wolne wnioski. 
22. Zakończenie Sesji. 

 
Ad.2 
W sprawie zmiany porządku obrad głos zabrał przewodniczący Rady Paweł, który w związku 
z pismem Burmistrza zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał 
w sprawie:  

� zmiany uchwały nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 
2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 

� wyrażenia woli przyjęcia środków z Funduszu Spójności w ramach Programu 
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.3 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki 
niskoemisyjnej na opracowanie "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto 
Nowy Targ"   

Rada w głosowaniu 20 za przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie:  zmiany uchwały nr XLVI I/426/2014 Rady Miasta Nowy 
Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w 
ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 
Projekt ten wprowadzono w punkcie 17 porządku obrad.  
 
Rada w głosowaniu 20 za przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie:  wyrażenia woli przyjęcia środków z Funduszu Spójności 
w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach 
działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki 
niskoemisyjnej na opracowanie "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto 
Nowy Targ"   
Projekt ten wprowadzono w punkcie 18 porządku obrad.  
 
W związku z powyższymi zmianami kolejne punkty ulęgają przeszeregowaniu.  
 
Proponowany porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta. 
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta. 
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

6. Bieżące zapytania. 
 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie 

likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.  
8. Wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Miejskiego programu wspierania Rodzin 

korzystających ze żłobków zlokalizowanych na terenie Miasta Nowy Targ. 
9. Oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.  
10. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.  
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11. Zabezpieczenia środków w budżecie na 2015 rok na wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę odcinka drogi miejskiej 
łączącej osiedle Niwa z ulicą Grel.  

12. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki). 
13. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 12. 
14. Przedłużenia umów dzierżawy. 
15. Wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Parku przy ul. Wojska Polskiego  

w Nowym Targu". 
16. Przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w roku 2015.  

17. Zmiany uchwały nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 
2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 

18. Wyrażenia woli przyjęcia środków z Funduszu Spójności w ramach Programu 
operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.3 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki 
niskoemisyjnej na opracowanie "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto 
Nowy Targ".   

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

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

21. Odpowiedzi na bieżące zapytania. 
 

Podsumowanie kadencji 2010-2014: 
22. Wystąpienie Przewodniczącego Rady i wręczenie okolicznościowych podziękowań. 
23. Wolne wnioski. 
24. Zakończenie Sesji. 

 
 
Ad.3 
Rada  w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się przyj ęła protokół z XLVII 
Sesji Rady Miasta. 
 
Ad.4 
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymujących się przyj ęła protokół z XLVIII 
Sesji Rady Miasta. 
 
Ad.5 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 29 października 2014 r. do 12 
listopada 2014r. w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrza Pan 
Marek Fryźlewicz. 
 
W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali: 

� Radny Tadeusz Truty, mówi że nie dawno wraz z Z-cą Burmistrza Panem 
Eugeniuszem Zajączkowskim oraz Przewodniczącym Rady Panem Paweł Liszką byli 
w GDDKiA i wówczas złożył pismo na które w dniu 4 listopada 2014r. otrzymał 
odpowiedź, że zmiana organizacji ruchu na drodze 47 planowana jest do 
wprowadzenia do budżetu. W dniu 6 listopada otrzymał informacje telefoniczną, że 
środki zostały przyznane i GDDKiA przystępuje do prac czyli budowy ciągów 
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pieszych na os. Niwa. na koniec podziękował Dyrektorowui GDDkiA za szybkie 
przystąpienie do realizacji tego zadania.  

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz podziękował radnemu Trutemu za zaangażowanie  
i stwierdził, że świadczy to o dobrych kontaktach miasta z GDDKiA w Krakowie, bo 
spotkanie z Dyrektorem GDDKiA zostało zorganizowane w bardzo krótkim czasie.  

� RadnyMichał Glonek odnośnie ścieżek rowerowych mówi, że na stronie miasta 
pojawiła się informacja o ścieżkach, że jest to produkt turystyczny, a to jest dopiero 
początek, aby taki produkt mógł być. Następnie pyta czy jest w urzędzie powołany 
zespół, który pracuje nad tym, aby ten produkt osiągnąć. Jeśli taki zespół jest to 
chciałby brać udział w jego pracach lub zapoznać się z jego pracami.  

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz odpowiada że faktycznie w pełni będzie to produkt 
turystyczny gdy będzie już zrealizowana całość. Podkreślił, że  dzięki Radzie,  
a szczególnie właśnie dzięki radnemu Glonkowi, który zabiegał, aby ścieżki rowerowe 
robić te działania są prowadzone. Potwierdził, że istnieje zespół, który zajmuje się 
tymi pracami i radny Glonek jeśli wyraża chęć to będzie zapraszany do prac w tym 
zespole.  

 
Ad.6 
Bieżące zapytania: 

� Radny Tadeusz Truty: 
a) pyta kiedy mieszkańcy ul. Klikuszówka będą mogli się podłączać do kanalizacji  
w związku z kończącą się tam inwestycją?  
b) w związku z pismem mieszkańców os. Buflak prosi o rozpatrzenie możliwości 
możliwość położenia nawierzchni asfaltowej na długości ok. 150 m w końcowym odcinku 
tego osiedla. 
� Radny Andrzej Rajski mówi, że otrzymał odpowiedź na zapytanie zadane na sesji, ale 

w tej odpowiedzi nadal nie wyjaśniono mu dlaczego jako radny nie otrzymał idąc do 
wydziału umowy, która jest dokumentem jawnym. 

�  Radna Ewa Pawlikowska: 
a) pyta dlaczego po szkoleniu osób będących w komisjach wyborczych osoby, które są  
w tych komisjach z polecenia Burmistrza zostały poproszone, aby zostały dłużej po 
spotkaniu? 
b) pyta Burmistrza czy to prawda, że podczas spotkania z Naczelnikami i urzędnikami 
powiedział, że mają oni głosować na niego, bo jak nie to te osoby będą zwolnione?   
�  Radny Leszek Pustówka mówi, że jeden z mieszkańców przy ulicy Sobieskiego 

twierdzi, że okoliczne sklepy nie mają pojemników na śmieci i do jego kosza te 
odpady są podrzucane. Pyta jak wygląda sprawa płatności za śmieci, jaki procent 
mieszkańców płaci?  

� Radny Grzegorz Watycha pyta czy została zawarta umowa z firmą IB na 
powiększenie zakładu unieszkodliwiania odpadów gdyż w ostatnim czasie trwają tam 
roboty ziemne na znacznej powierzchni i chciałby wiedzieć czy miasto zostało o tym 
poinformowane?  

� Radny Michał Glonek mówi, że w odpowiedzi na interpelacje otrzymał informację, że 
na ten moment nie ma koncepcji przeprowadzenia ścieżek rowerowych w stronę 
Kowańca pyta czy istnieje możliwość, aby w niedługim czasie taka koncepcje 
stworzyć? 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka prosi o zamontowanie znaków zakazu 
wprowadzania psów w Parku przy ul. Wojska Polskiego. 

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz odpowiada, że takie znaki już zostały postawione.  
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Przerwa 
 
Po przerwie głos zabrała radna Ewa Pawlikowska, która poinformowała, że podczas przerwy 
została jej wyjaśniona sprawa dotycząca spotkania Burmistrza z pracownikami i w związku  
z tym przeprasza Burmistrza za to pytanie o zwalnianie pracowników. 
Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz mówi, że nie wyjaśniał nic radnej, a wyjaśnień trzeba 
oczekiwać od osoby, której zadało się pytanie. 
Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że w czasie przerwy w jego obecności Z-ca 
Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski wyjaśniał radnej tę sprawę więc skoro reprezentuje 
on Burmistrza to sprawa została już wyjaśniona.  
 
Ad.7 
Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy 
mieszkańców w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu przedstawił 
Przewodniczący Rady Paweł Liszka. W związku ze stwierdzeniem przez Komisję doraźną 
powołaną przez Radę Miasta Nowy Targ Uchwałą Nr XLVII/420/2014 z dnia 13 października 2014r., 
że wniosek mieszkańców o  przeprowadzenie  referendum gminnego w przedmiocie likwidacji Straży 
Miejskiej w Nowym Targu złożony w dniu 29 września 2014r. przez inicjatora referendum Pana 
Mariusz Wcisło odpowiada przepisom ustawy z dnia 15 września 2000  r. o referendum lokalnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 706) oraz na podstawie art. 17 ust. 1 wymienionej 
ustawy, Rada Miasta Nowy Targ podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum 
uznając, że wniosek w sprawie referendum nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych  
z prawem. Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy, najpóźniej w 50 dniu od 
dnia opublikowania uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w tej 
sprawie  w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący 
przedstawił zebranym załącznik nr 3, którym jest kalendarz czynności związanych  
z przeprowadzeniem referendum w dniu 11 stycznia 2015r. w sprawie likwidacji Straży 
Miejskiej w Nowym Targu. Następnie podziękował Pani Sekretarz za przygotowanie 
przedmiotowej uchwały i konsultacje z biurem Wyborczym w Nowym Sączu.  
 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Janusz Kawka pyta czy 172 głosy, które Komisja doraźna zaliczyła jako 
ważne zostały zweryfikowane przez urząd? 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że nie zostały one zweryfikowane; 
� Radny Janusz Kawka mówi, że Komisja doraźna zaliczyła te głosy nie wiadomo na 

jakiej podstawie i teraz Rada się kompromituje podejmując taką uchwałę. 
� Radny Andrzej Rajski odpowiada, że Rada wcale się nie kompromituje, bo w myśl 

wyroku sądu możliwe jest zaliczenie tych głosów gdzie podany jest pełny PESEL,  
a występują braki adresowe. Takich głosów było 172, komisja złożyła wniosek do 
Burmistrza o ich zweryfikowanie, ale otrzymała odmowę i w związku z tym komisja 
uznała te głosy za ważne.  

� Radny Janusz Kawka mówi, że skoro urząd nie zweryfikował tych 172 podpisów to 
komisja mogła jedynie złożyć skargę na opieszałość urzędu, a nie jakimś dziwnym 
prawem zaliczać te głosy jako ważne. Dodaje, że jego zdaniem jest to wszystko 
nieformalnie przeprowadzone.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że za weryfikację podpisów jest 
odpowiedzialna Komisja doraźna to że wykonywali to urzędnicy to jest tylko ich 
dobra wola i należy im za to podziękować.  

� Radny Andrzej Rajski mówi, że był Przewodniczącym Komisji doraźnej i komisja ta 
nie ma możliwości weryfikacji podpisów po nr PESEL gdyż jest to w posiadaniu 
urzędu miasta.  Dodaje, że zawsze gdy są jakieś nieścisłości stwierdza się na korzyść 
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oskarżonego. Przy pierwszej weryfikacji brakło 89 podpisów, wadliwych podpisów 
było 20% przyjmując, że w tych 172 podpisach też było 20% wadliwych  to była to 
liczba wyższa niż 89 i na tej podstawie Komisja doraźna (3 osoby za 1 osoba 
przeciw) przyjęła takie stanowisko.  

� Radny Janusz Kawka mówi, że skoro Przewodniczący Komisji doraźnej miał 
wątpliwości w sensie prawnym to mógł się zwrócić o pomoc do radcy prawnego 
urzędu. Dodał, że w tym przypadku działanie na korzyść pokrzywdzonego nie ma 
zastosowania.   

� Radny Andrzej Rajski mówi, że komisja zwróciła się do Burmistrza, któremu podlega 
radca prawny więc tylko Burmistrz może mu wydać polecenie. Komisja na swoje 
pismo otrzymała odpowiedź że nie widzi się możliwość weryfikacji gdyż minął 
termin 60 dni, a Komisja nie o to pytała. 

� Radny Janusz Kawka podkreśla, że projekt uchwały powstał po wniosku Komisji 
doraźnej, który jego zdaniem nie został sporządzony zgodnie z prawem. Uważa, że 
Komisja nie miała prawa zaliczać tych 172 głosów bez ich zbadania. 

� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski pyta czy w całym postępowaniu 
wzięto pod uwagę stanowisko NSA, które jasno określa, że Komisja doraźna nie jest 
odrębnym organem orzeczniczym nie podejmuje więc rozstrzygnięć w ramach 
swoich zadań lecz jej czynności są zarachowane na rzecz organu stanowiącego. 
Dodaje, że Komisja doraźna w tym przypadku wyszła poza zakres swoich 
obowiązków orzekając że te 172 głosy są ważne. 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka przypomina, że dzisiaj przedstawiana uchwała 
jest konsekwencja ustaleń z poprzedniej Sesji gdzie ustalono, że przygotowana 
zostanie  uchwała o przystąpieniu do referendum, po to aby mieszkańcy mogli zabrać 
głos.  

� Radca Prawny Pani Teresa Ludzia przytoczyła art. 17 ustawy o referendum lokalnym 
"Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie 
przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy oraz 
nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem; organ stanowiący jest związany 
treścią wniosku".  To oznacza, ze rada ma swobodę w podejmowaniu decyzji i to rada 
decyduje czy ten wniosek mieszkańców spełnia warunki. Może oprzeć się na opinii 
Komisji doraźnej, ale ocena wniosku należy do całej Rady.  

� Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski odnośnie wypowiedzi, że w razie 
wątpliwości orzeka się na rzecz obwinionego podkreśla, że nie jest to postępowanie 
karne i ta zasada nie ma tu zastosowania, bo nie ma tu oskarżonego więc prosi o nie 
używanie takich zasad. Podkreśla, że nie można tych zasad dowolnie sobie stosować, 
prosi o nie używanie tego argumentu.  

� Radny Janusz Tarnowski mówi, że było to nieprecyzyjne stwierdzenie, bo faktycznie 
nie ma w tej sytuacji oskarżonego. Następnie dodaje, że w wyrokach sądowych 
przytaczanych na poprzedniej sesji było wskazane, że pewne rozstrzygnięcia Rada 
ocenia na korzyść wnioskodawców.   

� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski mówi, że ostatnio powoływano się na 
opinię prawną Pana Chmielowskiego natomiast NSA odniósł się do tej opinii  
stwierdzając, że ten pogląd nie zasługuje na akceptację. Sąd orzekł, że podpisy  
o jakich mowa nie mogą oznaczać podpisów sensu stricto i termin do zbierania 
podpisów musi być rozumiany jako termin  do ich zbierania wraz z danymi 
identyfikującymi daną osobę i termin ten wynosi nieprzekraczalnie 60 dni.  Następnie 
dodaje, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że uchwała ta zostanie uchylona 
przez nadzór.  Dodaje, że wyrok sądu w Gliwicach, na który powołują się radni nie 
ma już zastosowania, bo NSA odniósł się do niego jak to przedstawił wcześniej.  
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� Radny Andrzej Rajski mówi, że termin 60 dni to termin na ewentualne poprawki,  
a tutaj nie chodziło o poprawienie lecz o stwierdzenie, że wystarczającym do 
identyfikacji osoby składającej podpis jest nr PESEL. 

� Wiceprzewodniczący Rady Lesław Mikołajski mówi, że jest to pogląd sądu  
w Gliwicach, który jest już nieaktualny. Dodaje, że 2 lata temu nadzór wzywał radę 
Miasta Nowy Targ do przestrzegania prawa, a teraz na koniec kadencji znów zostanie 
podjęta uchwała, którą prawdopodobnie nadzór uchyli.  

 
Radny Tadeusz Morawa złożył wniosek o głosowanie imienne nad tą uchwałą. 
 
Radny Andrzej Rajski zgłosił, na prośbę wnioskodawców, wniosek formalny, aby termin 
referendum podany w projekcie uchwały z dnia 11 stycznia 2015r. zmienić na 4 stycznia 
2015r. Uzasadnił to tym iż 5000 osób pracuje poza Nowym Targiem, a do 6 stycznia jest 
okres Świąteczny i jest duża szansa, że osoby te będą jeszcze w Nowym Targu i będą mogli 
wziąć udział w referendum. 
 
Rada w głosowaniu 11 za przy 7 głosach wstrzymujących się przegłosowała wniosek 
radnego Tadeusza Morawy, aby nad tym projektem głosować imiennie.  
 
Rada w głosowaniu 13 za przy 5 głosach wstrzymujących się przegłosowała poprawkę 
radnego Andrzeja Rajskiego, aby w § 3 pkt. 1 projektu uchwały datę 11 stycznia 2015r. 
zastąpić datą 4 stycznia 2015r. 
 
Rada w głosowaniu 15 za przy 4 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się  podjęła 
wraz z poprawką Uchwałę Nr XLIX/433/2014 w sprawie przeprowadzenia referendum 
gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym 
Targu. 
Powyższe głosowanie odbyło się imiennie: 
Batkiewicz Marek - przeciw 
Glonek Michał - za 
Kawka Janusz - przeciw 
Kubowicz Jacek - wstrzymuje się 
Liszka Paweł - za 
Luberda Grzegorz - za  
Łapsa Jan - przeciw 
Mikołajski Lesław - przeciw 
Morawa Tadeusz - za 
Pawlikowska Ewa - za 
Pustówka Leszek - za 
Rajski Andrzej -za 
Rajski Jacenty -za 
Samolej Gabriel - za 
Swałtek Andrzej -za 
Tarnowski Janusz - za 
Truty Tadeusz - za 
Trzciński Józef - nieobecny na Sesji 
Watycha Grzegorz - za 
Wojdyła Danuta - za 
Zapiórkowski Włodzimierz  - za 
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Po podjęciu przez Radę w/w uchwały Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek zwróciła 
uwagę Radnym, że w związku ze zmianą daty referendum istnieje konieczność 
przebudowania całego kalendarza, który jest załącznikiem nr 3 do uchwały, aby nie było 
zarzutu, że zmieniono tylko datę w uchwale.  
Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że szkoda że ta uwaga nie padła przed 
głosowaniem nad uchwałę, bo teraz już uchwała została podjęta i nie można kalendarza już 
przebudowywać. Następnie dodaje, że w kalendarzu zapisane są daty "do" więc jeśli 
wszystko wykona się niezwłocznie to można wyrobić się do 4 stycznia 2015r.  
 
Ad.8 
Projekt uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Nowy Targ Miejskiego programu 
wspierania Rodzin korzystających ze żłobków zlokalizowanych na terenie Miasta Nowy Targ 
przedstawił Przewodniczący Rady Paweł Liszka. Poinformował, że uchwała ta jest 
konsekwencja ustaleń z poprzedniej Sesji. W dniu dzisiejszym przed sesją otrzymał opinię 
prawna więc trudno tak na szybko uwzględnić zawarte w niej uwagi, ale po konsultacji tego 
projektu z podmiotami prowadzącymi żłobki  jeden z nich przesłał swoje propozycje zmian, 
które zgłasza w formie autopoprawek: 

� w § 1 wierszu drugim usuniecie wyrazu "nr"; 
� w § 7 dodanie zapisu "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą 

obowiązująca od 1 stycznia 2015r." 
� w § 8 przeredagowanie istniejącego zapisu o utracie mocy obowiązującej Uchwały Nr 

XLII/421/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie 
określenia wysokości, zasad ustalenia i rozliczania dotacji celowej w 2015r. dla 
podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Nowy Targ, a nie jak zapisano 
błędnie w uchwale Nr XLVI/405/2014 z dnia 5 września 2014r. która i tak z mocy 
prawa wygasa z dniem 31 grudnia 2014r. 

� w § 4 ust. 3 załącznika do projektu uchwały w wierszu trzecim zastąpienie wyrazu "§ 
1 ust. 3" wyrazem "§ 2 ust.3". 

� w załączniku nr 1 w §4 pkt 6 dopisanie słów: "... nie mniej niż 7 godzin dziennie ....". 
� w załączniku nr 1 do programu dodanie treści: "świadomy odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań, wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu karnego w 
brzmieniu: oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe".  

� w załączniku nr 2 dodanie pod tabelą zapisu: "Ja niżej podpisany świadomy 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 
Kodeksu Karnego w brzmieniu: oświadczam, że dane zawarte w powyższej informacji 
są prawdziwe".  

� w załączniku nr 2 w tabeli przeredagowanie ostatniej kolumny aby brzmiała: "Liczba 
dni pobytu dziecka, nie mniej niż 7 godzin dziennie, w miesiącu poprzedzającym 
niniejszą informację. 

 
Niniejsza uchwała jest elementem polityki prorodzinnej i wsparciem rodzin podejmujących 
trud wychowania dzieci i zamieszkujących na terenie Miasta Nowy Targ. Jest  odpowiedzią 
na częste wnioski mieszkańców, jak i podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta oraz 
dużym oczekiwaniem społecznym na pomoc miasta w przedmiotowym zakresie. Podjęcie 
niniejszej uchwały pozwoli rodzicom podjęcie pracy zawodowej w pełnym wymiarze godzin.  
Za pośrednictwem tej uchwały wsparcie finansowe trafia bezpośrednio do rodziców. Z dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XLVI/405/2014 Rady Miasta Nowy 
Targ z dnia 5 września 2014 roku w sprawie: określenia wysokości, zasad ustalenia  
i rozliczenia dotacji celowej w okresie od lipca do grudnia 2014 r. dla podmiotów 
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prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ, a środki zaplanowane na ten cel 
proponuję przeznaczyć na realizację niniejszej uchwały.  
 

� Radny Grzegorz Watycha mówi, że będzie to dodatkowe zadanie dla OPS-u i dlatego 
pyta czy było to konsultowane z Panią Dyrektor czy w ogóle OPS poradzi sobie z tym 
zadaniem? Pyta czy każdy bez względu na dochód będzie musiał udawać się do  
OPS-u? W związku z tym proponuje, aby tą formę pomocy zostawić w takiej wersji 
jak funkcjonuje obecnie. 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka przypomina, że to na wniosek radnych z klubu 
Pana Watychy została przygotowana przedmiotowa uchwała, bo wcześniej Ci radni 
nie zgadzali się z tym że dotację otrzymują wszyscy.  

� Radny Grzegorz Watycha mówi, że nie była to opinia całego klubu tylko uwagę taką 
zgłaszał radny Andrzej Rajski.  Następnie dodaje, że sama konstrukcja tej uchwały 
budzi zastrzeżenia; 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że osobiście uważa, że forma dotacji jaką 
wcześniej przyjęto jest prawidłowa, ale skoro niektórym radnym nie odpowiadała to 
przygotował przedmiotowy projekt uchwały. Dodaje, że jeśli nadzór prawny uchyli ta 
uchwałę to będzie obowiązywała uchwała podjęta na poprzedniej sesji i rodzice mają 
zagwarantowaną pomoc. Informuje, że każda rodzina ma prawo otrzymać świadczenie 
żłobkowe, zgodnie z ta uchwałą bez względu na liczbę dzieci. 

� Radna Danuta Wojdyła pyta czy ten program był konsultowany z rodzicami, którzy 
dają dzieci do żłobków, bo wydaje się jej ze obowiązek zgłaszania się co miesiąc do 
OPS może być dla rodziców uciążliwy? 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka odpowiada, że z tej uchwały nie wynika, że 
rodzice co miesiąc muszą składać wniosek, składają go raz natomiast informację 
składają podmioty prowadzacie żłobki. Dodaje, że jeśli radni nie chcą tej uchwały to 
mogą złożyć wniosek o zdjęcie jej z porządku obrad. 

� Radna Danuta Wojdyła stwierdza, że jest za tym aby prowadzić politykę prorodzinną  
i miasto w tym zakresie spełnia te obowiązki chodzi jej tylko o to, aby pomoc 
dostawali rodzice z Nowego Targu. Mówi, ze dobrze byłoby gdyby wypowiedziała się 
Pani Barbara Paluch Dyrektor OPS, bo to jej to zadanie zostanie przydzielone do 
realizacji.  

� Pani Barbara Paluch poinformowała, że pomoc społeczna ma na celu pomoc  
w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej i tak są postrzegane programy osłonowe. 
Zauważa, że w tej uchwale nie ma określonego kryterium i nie wiadomo na czym OPS 
będzie się opierał przy udzielaniu tej pomocy i w jaki sposób ma być ona przyznana. 
Dodała również, że rodzi to koszty, co miesiąc te świadczenia będą wypłacane na 
konto każdego z rodziców. Pomoc społeczna ma katalog świadczeń zamkniętych i nie 
wiadomo jak ma być nazwana ta pomoc  jeśli ma być przyznawana decyzją.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, ze szkoda, ze odpowiednio wcześniej nie 
było to skonsultowane z Panią Dyrektor, bo w momencie gdy przesyła projekt do 
zaopiniowania to oczekuje dla siebie i radny opinii, a nie że dopiero na Sesji padają 
takie zastrzeżenia i dopiero na Sesji dostarczana jest opinia prawna. Wszystkie te   
uwagi powinny być zapisane i przekazane radnym dlatego pyta Pana Burmistrza 
dlaczego tak się nie stało? 

�  Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz odpowiada, że wypowiadał się już przy poprzednich 
uchwałach gdy miał wątpliwości, a Rada i tak stwierdziła, że jest dobrze, a nadzór 
miał wątpliwości więc teraz postanowił się już nie wypowiadać, bo skoro usłyszał ze 
Rada wszystko może to niech po prostu przyjrzy się temu nadzór. Jeszcze raz 
podkreśla, że zgłaszał do wcześniejszych projektów w tej sprawie uwagi i właśnie  
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w tych punktach nadzór je odrzucił, więc postanowił tym razem nie przeszkadzać 
Radzie. 

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka mówi, że pytał dlaczego to nie zostało 
skonsultowane z Dyrektor OPS i przypomina, że obowiązkiem Burmistrza jest 
zapewnienie obsługi prawnej Radzie i wydanie opinii. 

� Dyrektor OPS pani Barbara Paluch informuje, że było to z nią konsultowane.  
� Przewodniczący Rady Paweł Liszka w związku z tym, że opinia prawna wpłynęła tuż 

przed Sesją zgłasza wniosek o zdjęcie z porządku tego projektu i zajmie się nim już 
nowa Rada Miasta. Prosi również Panią Dyrektor OPS-u, aby to co powiedziała 
wcześniej złożyła na piśmie, aby kolejna Rada Miasta mogła się z tym zapoznać  
i uwzględnić to.   

 
Za zdjęciem z porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały było 8 radnych więc 
projekt ten nie został zdjęty z porządku obrad. 
 
Radny Janusz Tarnowski mówi, że pod projektem przedmiotowej uchwały podpisał się radca 
prawny, a dzisiaj radni otrzymali opinię sporządzona przez naczelnika Wydziału Oświaty. 
dodaje, że cała ta konstrukcja nie jest jego zdaniem odpowiednia.  
 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 13 za przy 6 głosach wstrzymujących się podjęła wraz  
z autopoprawkami Uchwałę Nr XLIX/434/2014 w sprawie wprowadzenia na terenie 
Miasta Nowy Targ Miejskiego programu wspierania Rodzin korzystających ze żłobków 
zlokalizowanych na terenie Miasta Nowy Targ. 
 
Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie  oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przedstawił 
Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha. Przypomniał, że projekt tej 
uchwały jest już przedmiotem dyskusji po raz kolejny. Przypomina, że dyskusja nad tym 
projektem była nie na temat gdyż projekt dotyczy oddalenia wezwania do usunięcia 
naruszenia prawa, które jak wnosi skarżący dotyczy zapisania w planie  Nowy Targ 24 Dział 
ul. Kwiatowej jako ulicy wewnętrznej, a nie jako drogi publicznej. Dyskusja natomiast toczy 
się wokół tego czy miasto ma zapłacić wzywającemu za przekazanie tej ulicy czy też nie. 
Następnie informuje, że ul. Kwiatowa obsługuje działki tylko do niej przylegające natomiast 
tylko niewielkie fragmenty tej ulicy mogą w przyszłości zgodnie z planem stanowić 
połączenie wyżej położonych dróg wewnętrznych z ulicą publiczną. Dodaje, że droga ta na 
ten moment jest drogą publiczną o parametrach od 6 do 8 m, a jako droga publiczna powinna 
mieć 10m co wynika z przepisów odrębnych. O rodzaju drogi nie decyduje plan miejscowy, 
ale odrębna uchwała Rady Miasta w trybie ustawy o drogach publicznych. Plan miejscowy 
ustala przeznaczenie terenu. Wyznaczenie na tej drodze wewnętrznej drogi publicznej może 
przyczynić się do tego, że wpłyną podobne wnioski ze strony właścicieli innych dróg 
wewnętrznych co w przyszłości istotnie przełoży się na koszty funkcjonowania miasta.   
 
W dyskusji głos zabrali: 

� zapisany do głosu Pan Lesław Jędrysko podkreślił, że sprawa ta ciągnie się od 2007r. 
gdy podjął decyzję o budowie osiedla energooszczędnego na terenie poniżej Działu. 
Następnie przytoczył cytat z pracy podyplomowej Pana Wojciecha Watychy " ... dla 
prawidłowego rozwoju przestrzennego obszaru planowania, opracowania planu 
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należy wyznaczyć odpowiednią ilość dróg publicznych oraz dojazdowych 
wewnętrznych dla obsługi planowanych terenów o funkcjach mieszkaniowo 
usługowych, aby zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną w żadnym wypadku 
nie należy opierać obsługi o nie wyznaczone w planie drogi wewnętrzne "sięgacze", 
które wymagają ustalenia służebności przejazdu  i przechodu". Mówi, że 
stwierdzenie, że jeśli przejmie się tą drogę to inni też będą wnioskować o przejecie 
ich dróg wewnętrznych świadczy o podejściu miasta do budownictwa 
mieszkaniowego. Pokazując rysunki planów wskazał, że najpierw ul. Kwiatowa była 
zapisana jako droga wewnętrzna, a później w 2011r. nie była opisana czyli że jest 
drogą miejską, a przed uchwaleniem planu droga ta nagle okazała się droga 
wewnętrzną. Dodaje, że drogę do os. Bryksy miasto przejęło więc nie jest to jakiś 
precedens przejęcie ul. Kwiatowej. Stwierdza, że ilość mieszkańców zamieszkałych 
przy ulicy według nie go nie ma znaczenia, bo każdego obywatela trzeba traktować 
jednakowo.  Następnie stwierdza, że teren nad ul. Kwiatowa to jeden z lepszych 
terenów budownictwa mieszkaniowego w Nowym Targu ze względu na położenie 
tych terenów.  Najważniejszą rzeczą dla miasta są drogi. W planach w 2005r. została 
zrealizowana koncepcja komunikacyjna miasta i od szpitala miała przejść droga do 
skrzyżowania z os. Buflak. Podkreśla, że domy powyżej potrzebują połączenia  
i dostępu przez ul. Kwiatową. Następnie mówi, że "sięgacz" ma zapas terenu prawie 
14 m wiec nie jest prawdą to co mówił Naczelnik Watycha, a z drugiej strony jest 
kolejny zapas terenu 12 m więc to co powiedział wcześniej Naczelnik to według 
niego kłamstwo. Droga może spełniać funkcję ciągu pieszo-jezdnego, bo ma 6m 
szerokości. Dodaje, że jego realną stratą jest to, ze nie wybudował tam terenów bo 
mówiono mu żeby budował drogę o parametrach miejskich. Uchwalenie drogi  
w planie jako wewnętrznej, a później skierowanie do mieszkańców tej ulicy 
stwierdzenia, aby robili sobie umowy cywilno-prawne jest konfliktowaniem 
mieszkańców, bo raczej się oni nie dogadają, a to jest zadanie gminy. Następnie 
przytoczył fragmenty zapisane w koncepcji odprowadzania wód z południowych 
stoków Działu. Wynika z niego że najważniejsze jest m.in. uzbrojenie ternu  
w kanalizacje sanitarną a to zostało zrobione. W dokumencie tym opisano również 
jak ma być zagospodarowana przestrzeń na stokach. Opracowujący tą koncepcję 
chyba nawet nie byli na osiedlu, bo wszystko co w niej zapisano jest na osiedlu 
zrobione i pieniądze na koncepcje zostały na darmo wydane. Podkreśla, że miasto 
powinno tworzyć tereny zapewniając prawidłowy spływ wód opadowych, bo jest to 
problem w mieście. Jeszcze raz podkreśla, że ul. Kwiatowa jest ulica ogólno 
dostępną. Obowiązkiem finansowania terenów dla celów mieszkaniowych obarczone 
są gminy. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest 
również zadaniem własnym gminy. Jeśli ktoś to wykona to miasto powinno to 
niezwłocznie przejąć i finansować.  Dodaje, że kanalizacja i woda doprowadzona jest 
do granic jego działki więc wystarczyło niedużych chęci, aby tych ludzi, którzy 
wydali pieniądze na zbiorniki odpływowe podłączyć tam, bo mogli się oni podłączyć 
bez problemu, mogli mieć też dojazd i przyłącz do wody a tak to wielu wykonywało 
studnie głębinowe.  Podkreśla, że ul. Kwiatowa jest potrzebna jej mieszkańcom oraz 
tym którzy maja domy powyżej, a także wszelakim  służbom.  Mówi również że na 
os. Bryksy droga została przejęta i nie robiono takich problemów. Prosi  
o uwzględnienie takiej uchwały, aby była jej możliwość przejęcia przez miasto. 
Dodaje, że stracił ok. 546 tyś. zł, koszty utrzymywania tej drogi i koszty 
wybudowania 4 domów są to straty, które poniósł z tego powodu, że wpisano tą 
drogę do planu jako drogę wewnętrzną.  
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� Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha  mówi, że kilka spraw 
przedstawionych przez Pana Jędryskę nie jest prawdą np. fakt, że przed uchwaleniem 
planu zostało coś wprowadzone do rysunku planu, bo jest to nie prawda. Plan był 
wykładany do wglądu 5 razy. Na etapie jednego z wyłożeń sam Pan Jędrysko  
z mieszkańcami składał uwagę do planu, aby ul. Kwiatowa była droga publiczną 
więc od początku wiadomo było, że jest ona w planie ujęta jako droga wewnętrzna. 
Podkreślił, że autorem planu jest Pani Modzelewska a nie on i ubolewa, że Pan 
Jędrysko nie widzi różnicy między pracą dyplomową, która dotyczy innego terenu,  
a rzeczywistym projektem planu miejscowego. Na marginesie dodaje, że nie udzielał 
zgody na publiczne prezentowanie jego pracy lecz udostępnił ją tylko do wglądu 
Panu Jędrysce. Następnie poinformował, że pokazane w planie drogi wewnętrzne to 
pewien kompromis, jest to zasadniczy problem w każdym terenie, bo każdy chciałby 
mieć tereny budowlane lecz nie każdy chciałby mieć drogę po swoim terenie. 
Parametry dla dróg wewnętrznych są całkiem inne niż dla dróg publicznych. 
Przebieg dróg był korygowany zgodnie z uwagami mieszkańców. Odnośnie 
szerokości mówi, że mówił o szerokości w rozgraniczeniach dróg wewnętrznych 
pokazanych na ul. Kwiatowej - zgodnie z planem ta szerokość wynosi od 6 do 8 m 
jest to łatwe do sprawdzenia i dlatego nie powinno się zarzucać kłamstwa w tym 
względzie.  

� Radny Janusz Tarnowski proponuje, aby zakończyć tą dyskusję bo toczy się ona już 
po raz kolejny. Precedens na Planie Szaflarskiej według niego wskazywał, że są 
równi i równiejsi.  

� Pani Maria Ścisłowicz, zapisana do głosu, w imieniu mieszkańców terenów powyżej 
ul. Kwiatowej i jako właścicielka gruntu bez drogi dojazdowej podkreśliła, że 
mieszkańcy mają tam problem, bo maja tereny pod zabudowę, ale bez dostępu do 
drogi publicznej i nie dostaną zatwierdzenia projektu budowy. Właściciele tych 
terenów zapisanych jako budowlane mają problem taki, że mogą występować  
o drogę konieczną, ale dotyczy to nie jednej osoby lecz każda osoba będąca 
właścicielem musi uzyskać zgodę sądową co znacznie wydłuża ten etap w czasie. 
Każda droga, która doprowadzi do tego, że Ci właściciele działek nie będą mieć 
możliwość korzystania z tych dróg stawia ich w sytuacji niekorzystnej. Dodaje, że 
rolą Rady jest pomoc społeczeństwu w rozwiązywaniu problemów. Wszyscy 
właściciele tych działek mają podobne odczucia dlatego prosi, aby spojrzeć na tą 
sprawę z dużą empatią i nie pozbawiać właścicieli możliwości przekwalifikowania 
tych gruntów i ich wykorzystania zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania.  

� Radny Michał Glonek w imieniu właścicieli gruntów takich jak Pani Ścisłowicz  
zwrócił uwagę, że to że sytuacja w tamtym miejscu wygląda tak, a nie inaczej to 
wynik tego, że przez wiele lat nie było tam planu zagospodarowania przestrzennego  
i wydawano tam tylko WZ-ki co spowodowało, ze zamknął się tzw. pierścieniem 
pewien obszar  i faktycznie w planach jest to teren budowlany, ale nie ma do niego 
dostępu, bo drogi są tam prywatne więc niezbędne jest dopuszczenie od dołu 
połączenia poprzez wybudowana przez Pana Jędryskę drogę. Druga istotna sprawa to 
bezpieczeństwo całego tego obszaru gdzie powstaje nowe budownictwo bo nawet w 
czasie pożaru jest tam problem o czym świadczył pożar zakładu stolarskiego  
i problem z dojechaniem wówczas Straży Pożarnej. Dodaje, również, że 
powierzchnia chłonna podczas opadów jest tam coraz mniejsza i woda błyskawicznie 
spływa w dół i zalewa nieruchomości poniżej np. przy ul. Klikuszówka.   

� Pani Maria Ścisłowicz uzupełnia, że w lutym 2009 roku złożyła wniosek do planu w 
którym napisała ze działki te powinny mieć zapewniony dojazd, ale nie został on 
uwzględniony.  
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Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji negatywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w wyniku głosowania 0 za przy 13 głosach przeciw i 7 głosach wstrzymujących się 
nie podjęła uchwały w sprawie w sprawie oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa. 
 
Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ przedstawił, jak  
w uzasadnieniu przewodniczący rady Paweł Liszka.  
Przesłanki za przystąpieniem do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ: 

1. Zmiana kierunków zagospodarowania w Studium dla terenów Miejskiej Hali Lodowej 
w taki sposób aby uatrakcyjnić możliwości komercyjnego wykorzystania obiektu przy 
zastosowaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego lub udzielenie koncesji. Na 
etapie podjętej przez Burmistrza Miasta próby pozyskania inwestora zewnętrznego na 
rozbudowę, przebudowę i eksploatację MHL w trybie udzielenia koncesji na 
przełomie 2011/2012r. głównym problemem sygnalizowanym przez potencjalnych 
inwestorów była zbyt mała możliwość komercyjnego wykorzystania obiektu MHL, w 
tym zbyt ograniczona powierzchnia sprzedaży. Ograniczenia takie wynikają 
z obowiązującego Studium uwarunkowań oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego NOWY TARG 22 Centrum.  

2. Złożone w październiku br. wnioski o zmianę Studium uwarunkowań: 

• P. Pawła Liszki, Przewodniczącego Rady Miasta Nowy Targ o umożliwienie 
wybudowania w Gorcach, na odcinku od zakończenia drogi na os. Gazdy do 
szczytu Bukowiny Miejskiej wyciągów narciarskich wraz z niezbędnym 
kompleksem rekreacyjno-sportowym. 

• Grzegorza Watychy, Przewodniczącego Klubu Radych Rady Miasta Nowy Targ 
„Nasze Miasto” o zmianę dla terenu oznaczonego symbolem ZP przy  
ul. Norwida/Szpitalna, z dotychczasowego na ZC – tereny cmentarza 
komunalnego,  

3. Zgodnie z podjętą w dniu 13 października uchwałą w sprawie oceny aktualności 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz 
planów miejscowych Studium jest nieaktualne w zakresie uwarunkowań i należy  
w związku z tym należy je zaktualizować o obowiązującą obecnie granicę Obszaru 
NATURA 2000 – Górny Dunajec, północną granicę Południowomałopolskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, tereny zagrożone ruchami masowymi w oparciu  
o materiały z projektu SOPO. Należy również wrysować GZWP nr 439 Magura-
Gorce. 

4. W zakresie infrastruktury technicznej, zgodnie z opracowaną Oceną aktualności 
Studium …, Studium należy zaktualizować o zmianę lokalizacji GPZ oraz przebieg 
projektowanej linii 110kV oraz zmiany przebiegu drogi klasy L w obrębie Ibisoru 
zachodniego – obszar planu NOWY TARG 13. Należy również dostosować linie 
rozgraniczające projektowanych dróg krajowych do aktualnej dokumentacji. 

5. Weryfikacji i uaktualnienia wymaga wykaz inwestycji o znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym. 

6. Wnioski złożone przez mieszkańców w sprawie zmiany Studium, przewidziane do 
uwzględnienia przy pracach nad zmianą Studium. 
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 Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 20 za podjęła  Uchwałę Nr XLIX/435/2014 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Nowy Targ. 
 
Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2015 rok na wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę odcinka drogi miejskiej 
łączącej osiedle Niwa z ulicą Grel przedstawił radny Grzegorz Luberda. Na wstępie 
poinformował, że w związku z nie dopuszczeniem do głosowania złożonego przez nich 
projektu do budżetu obywatelskiego został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały. 
Dodał, że projekt został złożony w terminie, a opinie prawną otrzymał dopiero przed sesją 
dlatego uważa, że projektów mieszkańców jest mało, bo nie mają oni zapewnionej pomocy 
prawnej ze strony urzędu. Następnie zgłosił autopoprawką polegającą na zastąpieniu  
w podstawie prawnej art 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym.  Następnie poinformował, że na początku 2012 roku po 
rozpoczęciu nauki w nowej szkole podstawowej nr 4 na osiedlu Niwa przez dzieci ze szkół nr 
4 i nr 10, podjęto starania o wykonanie dokumentacji na wybudowanie rozpoczętej  
a niedokończonej infrastruktury drogowej, która połączyłaby osiedle Niwa z ulicą Grel. 
Obecnie droga kończy się przed kościołem Św. Brata Alberta. Brak drogi łączącej osiedla 
Niwa z ulicą Grel ma kolosalne znaczenie na dalszy rozwój tutejszej szkoły, która obecnie 
jest wykorzystywana w 70 procentach. Zatłoczona ,,Zakopianka”, budzi przerażenie w sercu 
niejednego rodzica, na samą myśl, że dzieci muszą iść poboczem najruchliwszej drogi w 
Kraju. Wiele rodziców z ul. Grel i ul. Partyzantów nie posyła dzieci do nowej szkoły 
oddalonej o ,,parę kroków” , z powodu braku bezpiecznego dojścia. Droga  
o którą wnioskują pozwoli lepiej skomunikować nasze osiedle z Miastem, a w związku  
z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego nr 23 (Niwa - Grel) ułatwi  
i przyspieszy rozbudowę mieszkalnictwa w tym rejonie. 
W związku z tym, zachodzi konieczność przyjęcia programu gospodarczego, który ma na celu 
doprowadzić do powstania tej drogi. Pierwszym etapem jest opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. 
Mając na uwadze powyższe, oraz głos większości zainteresowanych mieszkańców wnosi  
o podjęcie przedmiotowej uchwały i zabezpieczenie środków w budżecie na 2015 rok na 
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę odcinka 
drogi miejskiej łączącej osiedle Niwa z ulicą Grel.  
 
  W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Janusz Kawka pyta czy jest to główna droga z Niwy do Grela? 
� Radny Grzegorz Luberda odpowiada, że byłaby to droga tam gdzie robiono 

kanalizację, aby było łatwiej uzyskać zgodę mieszkańców. 
� Radny Janusz Kawka pyta czy będą tam problemy z wejściem w teren? 
� Radny Grzegorz Luberda odpowiada, że przy każdej inwestycji mogą się pojawić 

problemy z wejściem w teren, ale tutaj raczej nie powinno być problemu, skoro  
w ciągu 5 dni tyle podpisów zebrano. 

W dyskusji głos zabrali: 
� Radny Tadeusz Truty stwierdza, że przedstawioną przed momentem uchwałę należy 

podjąć i potraktować zgodnie z opinią radcy prawnego jako uchwałę intencyjną. 
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Następnie poinformował, że mieszkańcy os. Niwa oczekują realizacji drogi, która jest 
aż od CPN-u obwodnicą i biegnie wzdłuż terenów budowlanych aż do  
ul. Klikuszówka i później łącznikiem do ul. Grel. Podkreśla, że wiele domów  
w północnej części miasta nie ma jeszcze kanalizacji dlatego mieszkańcy zadecydują 
którą inwestycje wykonywać w pierwszej kolejności; 

� Radny Leszek Pustówka mówi, że jako Przewodniczący Komisji Oświaty i członek 
Komisji Rewizyjnej popiera inicjatywę mieszkańców, bo droga ta pozwoli na otwarcie 
się właśnie na dzieci z Grela. Dodaje, że Komisja Rewizyjna dyskutowała nad tym, że 
dobrze było aby powstał tam zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum, bo szkoła  
w 30% nie jest wykorzystywana. 

� Radny Tadeusz Truty mówi, że przecież radni wiedzą w jakich trudnościach 
powstawała ta szkoła, było wiele problemów i sprzeciwów, a teraz trzeba słuchać że 
szkoła jest przeinwestowana i tylko w 70% wykorzystywana, a nie mówi się ze 
odbywają się tam zawody nawet rangi ogólnokrajowej. Dla mieszkańców ta szkoła 
jest chlubą, a tu jest przedstawiana jakby była jaką kula u nogi.  

� Radny Andrzej Rajski mówi, że chodzi tylko o to, że szkoła ta nie jest 
wykorzystywana w 100% możliwości jakie posiada i dlatego droga ta gdyby powstała 
udostępniłaby dzieciom z Grela dostęp do tej szkoły.     

� Radny Tadeusz Truty mówi, że 3 listopada wypowiadał się na temat budżetu 
obywatelskiego do prasy i mówił, ze środków na te wygrane projekty nie ma lecz są to 
środki wirtualne dopiero nowa rada będzie musiała znaleźć na te zadania środki w 
budżecie, a jeśli radni lub Burmistrz nie zechcą tego zrobić to okaże się że budżet 
obywatelski był tylko "kiełbasą wyborcza".  

� Radny Andrzej Rajski   przyznaje, że są to jego słowa, ale jeśli radni zgłaszają projekt 
to zaraz są pytani  skąd na to środki będą przeznaczone więc uważa, że to co zrobił 
Burmistrz to była kampania wyborcza, bo nawet nie zapytał rady czy takie środki 
uchwali.  

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz przypomina, że to Rada Miasta podjęła decyzję  
o przystąpieniu do realizacji budżetu obywatelskiego.  

� Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Swałtek prosi o zakończenie dyskusji bo zeszła 
ona na inny temat.      

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę Nr 
XLIX/436/2014 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2015 rok na 
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
odcinka drogi miejskiej łączącej osiedle Niwa z ulicą Grel. 
 
Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 
27 (Gliniki) przedstawił Z-ca Naczlenika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha.  

Obszar objęty niniejszą uchwałą o powierzchni ponad 50ha obejmuje środkową część 
Nowego Targu. Obszar ten jest ograniczony od północy ul. Kolejową; od wschodu drogą 
krajową nr 47 „Zakopianką”; od zachodu istniejącą linią kolejową. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala zasady zagospodarowania 
terenu poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-
przestrzenną, uwzględniającą nowe tereny wskazane pod zabudowę oraz uporządkowanie 
istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną  
i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie 
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infrastruktury technicznej. Co istotne, przedkładany projekt planu miejscowego wskazuje dla 
tej części miasta sporą część obszaru, dotychczas użytkowanego rolniczo, do zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oraz obszar obejmujący m.in. teren dawnego 
tartaku i byłej jednostki WOP do zabudowy usług komercyjnych z dopuszczeniem lokalizacji 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2000m2. Pozwoli to w optymalny 
sposób wykorzystać możliwości inwestycyjne tego obszaru, który z uwagi na swoje 
bezpośrednie położenie przy drodze krajowej jest jednym z najlepszych terenów w mieście do 
inwestowania. Projekt planu dla prawidłowej obsługi nowych terenów zabudowy komercyjnej 
z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2000m2 

przewiduje realizację nowej drogi łączącej Zakopiankę z ul. Kolejową. Z uwagi na istniejące 
natężenie ruchu na ul. Kolejowej dojazd do ww. terenów usług komercyjnych będzie możliwy 
wyłącznie z drogi krajowej projektowaną drogą 2KDL i 3KDL. Zgodnie z projektem planu 
ma powstać nowe skrzyżowanie projektowanej drogi 2KDL i 3KDL z drogą krajową. 
Koncepcja przedstawiona przez inwestora zakłada, że to będzie skrzyżowanie ze światłami, 
dla obsługi wszystkich relacji skrętnych. Przypomnę, że obecnie teren objęty projektem 
niniejszej uchwały jest obsługiwany z Zakopianki wyłącznie relacjami prawoskrętnymi. To 
rozwiązanie zostało uzgodnione z GDDKiA oddział Kraków. Docelowo po zrealizowaniu 
powyższego rozwiązania drogowego ul. Podtatrzańska zostanie zamknięta od strony 
Zakopianki. Dojazd do tej ulicy będzie odbywał się po projektowanej drodze 2KDL i 3KDL. 

 
 
 
Przewodniczący Rady Paweł Liszka poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Biura 
Rady sprzeciw Kongregacji Kupieckiej i Stowarzyszenia "Centrum" odnośnie dopuszczenia 
możliwości realizacji inwestycji handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 . 
Dodaje, że są oni za tym aby powstawały nowe tereny inwestycyjne, ale oczekiwaliby 
spotkania z właścicielami tamtych terenów, aby wiedzieć co tam ma powstać.  
 
W dyskusji głos zabrali: 

� Pan Piotr Steskal, zapisany do głosu, mówi że jakiś czas temu była już propozycja 
przeniesienia w tamten  jarmarku, ale nie doszło to do skutku. W związku z tym, że 
powstała już tam droga to chcieli by to kontynuować, żeby można było coś tam 
zrobić. Dodaje, że właściciele gruntów chcą ten teren uruchomić.  

� Przewodniczący Rady Paweł Liszka proponuje, aby przedsiębiorcy zorganizowali 
takie spotkanie z nową Rada i władzami miasta i dokładnie na ten temat 
porozmawiali.  

� Radny Grzegorz Watycha pyta czy panowie doszli do porozumienia, że nie będzie 
tam nowej galerii, bo plan zagospodarowania daje duże możliwości tam budowania.  

� Pan Jerzy Smoszna, zapisany do głosu, poinformował, że nie chodzi tu  
o konfliktowanie stron lecz tylko o to że mali sprzedawcy boja się o swoją przyszłość. 
W związku z tym, że na tych terenach plan dopuszcza budowę dużych centrów 
handlowych złożony został przedmiotowy protest. Dodaje, że szkoda, że nie doszło 
do spotkania z inwestorami i przedsiębiorcami z Rynku nieco wczesnej, aby rozwiać 
swoje wątpliwości.   

� Radny Janusz Tarnowski  mówi, że jeśli uchwała zostanie podjęta to te obawy będą 
już nieistotne, bo plan dopuszcza budowę centrów handlowych. W związku  
z powyższym zgłasza wniosek o zdjęcie z porządku obrad przedmiotowego projektu 
uchwały, aby nowa Rada się zapoznała z tymi uwagami i zajęła się tym tematem. 
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�  Przewodniczący Rady Paweł Liszka składa wniosek odrębny, uważa że miasto 
powinno iść w kierunku rozwoju, a tam są tereny gdzie mogą powstać nowe miejsca 
pracy.   

� Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha przypomina, że plan jest 
już 4 lata procedowany.  

 
Rada w głosowaniu 10 za odrzuciła wniosek o zdjęcie z porządku obrad przedmiotowego 
projektu uchwały.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 9 za przy 9 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę Nr 
XLIX/437/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy 
Targ 27 (Gliniki). 
 
Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nowy Targ 12 przedstawił  Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha.  
Przedmiotowa uchwała wypełnia dyspozycję wynikającą z uchwały nr XXXV/298/2013 Rady 
Miasta Nowy Targ z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 12. Obszar objęty 
projektem planu o powierzchni ok. 4 ha, dotyczy terenu pomiędzy ul. Krakowską 
/”Zakopianką”/ od zachodu, al. Solidarności od wschodu i ul. Podtatrzańską od południa oraz 
fragment przedłużenia ul. Józefczaka. 
Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenów pod funkcje: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej, tereny 
obsługi komunikacji, tereny dróg publicznych oraz tereny dróg wewnętrznych. 
W wyniku przeprowadzonej analizy zgodności z polityką przestrzenną gminy określoną  
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ 
stwierdzono zgodność ustaleń planu z ustaleniami zawartymi w Studium. W Studium obszar 
objęty planem znajduje się na w terenie o kierunkach zagospodarowania przestrzennego MM 
– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usług wraz z 
obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 1.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej o niskiej intensywności, ustalonej głównie w planach zagospodarowania 
przestrzennego, wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, UC – tereny usług 
komercyjnych, L – ulice lokalne, D – ulice dojazdowe.  
 
 W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Jacenty Rajski pyta dlaczego odcinek drogi na przebiegu wschód-zachód nie 
został połączony z drogą do Krakowa, aby wyjazd z tej części miasta był szybki i 
łatwy? 

� Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że  jest to efekt 
zarówno wniosków jak i uzgodnień z zarządcą drogi krajowej czyli z GDDKiA. 
Docelowo jak droga krajowa będzie droga miejska istniej możliwość, aby połączyć 
kiedyś w przyszłości ten układ komunikacyjny z Zakopianką.  

 
W dyskusji głos zabrali: 
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� Radny Andrzej Rajski mówi, że przed przystąpieniem do tego planu ludzie nie 
wierzyli, że można przystąpić do tego planu i zablokować budowę stacji paliw. 
dodaje, że cieszy się że plan ten powstał i jasne jest, że nie będzie tam stacji paliw; 

� Radna Danuta Wojdyła złożyła podziękowanie w imieniu mieszkańców, że ich uwagi 
zostały uwzględnione i stacja paliw tam nie powstanie.  

 
Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 20 za podjęła Uchwałę Nr XLIX/438/2014 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 12. 
 
Przerwa 
 
Ad.14 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy przedstawił jak  
w uzasadnieniu do uchwały 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 uchwały z dotychczasowymi 
dzierżawcami, którzy są zainteresowani przedłużeniem umów. 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 20 za Uchwałę Nr XLIX/439/2014 w sprawie przedłużenia umów 
dzierżawy.  
 
Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Parku przy ul. Wojska 
Polskiego w Nowym Targu" przedstawił Pan Olgierd Pustówka z Wydziału RiI . 
Artykuł 40, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym umożliwia 
organom gminy wydawanie aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania 
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  
Artykuł 41, ust. 1 tejże ustawy nakłada obowiązek podejmowania uchwał w sprawie aktów 
prawa miejscowego jakim jest regulamin korzystania z parku miejskiego.  
Podjęcie niniejszej uchwały jest nieodzowne do prawidłowego funkcjonowania przestrzeni 
publicznej, jaką jest park oraz umożliwia nakładanie sankcji za nieprzestrzeganie regulaminu 
przez służby miejskie.  
 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Grzegorz Watycha pyta czy w związku z tym, że w regulaminie jest mowa  
o zakazie palenia na terenie Parku wymienione zostaną kosze, które są wyposażone  
w popielniczki? 

� Pan Olgierd Pustówka, mówi że faktycznie tak jest, i chyba producenci jeszcze się nie 
przestawili na produkowanie koszty bez pojemników na pety. 

� Radna Danuta Wojdyła zwraca uwagę na pkt f "płoszenia i niszczenia ptactwa  
i zwierzyny" w tym regulaminie i prosi o jego przeredagowanie.  
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� Pan Olgierd Pustówka zgłasza autopoprawkę do tego pkt. w brzmieniu "płoszenia  
i niszczenia gniazd zwierząt" 

� Radna Danuta Wojdyła prosi, aby oznaczyć na siłowni zewnętrznej że mogą z niej 
korzystać osoby dorosłe.  

 
W dyskusji głos zabrali: 

� radny Włodzimierz Zapiórkowski mówi, że zastanawia go celowość opracowywania 
takich regulaminów, bo w Parku Miejskim taki regulamin jest, a jakoś nie widać, aby 
był przestrzegany. 

� Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski mówi, że obowiązkiem Rady jest 
uchwalenie regulaminu. Dodaje, że nie zgodzi się ze stwierdzeniem przedmówcy, bo 
przecież jest tez ustawa o zgromadzeniach publicznych, a jednak incydenty takiej jak 
podczas Marszu Niepodległości w Warszawie się zdarzają, ale to chyba nie znaczy że 
ta ustawę należy uchylić. Dodaje, że chodzi bardziej o zwiększenie intensywności 
karania, a w Parku Miejskim juz wiele mandatów zostało nałożonych za 
wprowadzanie psów, a jeśli nie byłoby tego regulaminu to nie byłoby podstaw do 
przyznania mandatu.    

� Radny Michał Glonek proponuje, aby latarnie w pobliżu górki na sanki zabezpieczyć 
w zimie materacem, aby zapobiec wypadkowi. 

 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
 
Rada w głosowaniu 19 za podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr XLIX/440/2014  
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Parku przy ul. Wojska Polskiego 
w Nowym Targu". 
 
Ad.16 
Projekt uchwałą w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 przedstawił Naczelnik 
Wydziału ISiP Pan Marcin Jagła. Poinformował, że program zanim został przedłożony Radzie 
podlegał konsultacjom społecznym i podczas nich Stowarzyszenie Rodzin Trzy+ poprosiło, 
aby uwzględnić w nim problematykę związaną z pomocą dużym rodzinom i wniosek ten 
został uwzględniony. W związku z tym w rozdziale 4 punkcie 1 dopisano podpunkt 
"działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka".  
W rozdziale 5 dopisano punkt 8 " Zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka, 1) Rozwijanie form programu 
Nowotarska Karta Dużej Rodziny".  
 
Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Sportu, Turystyki i Promoc ji oraz Komisja  
Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 
zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
  
Rada w głosowaniu 20 za Uchwałę Nr XLIX/441/2014 w sprawie przyjęcia Programu 
Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie w roku 2015. 
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Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/426/2014 Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 13 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przedstawił Skarbnik Miasta Pan 
Łukasz Dłubacz. Poinformował, że RIO w wcześniejszej uchwale zakwestionowała zapisy 
dotyczące oświadczeń o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń stad teraz 
propozycja, aby je wykreślić. Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów również przesłał swoje 
uwagi w zakresie pomocy dotyczącej transportu drogowego więc te zapisy również należy 
sprostować.      
 
Rada w głosowaniu 19 za (jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę  
Nr XLIX/442/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/ 426/2014 Rady Miasta Nowy 
Targ z dnia 13 października 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości  
w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 
 
Ad.18 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przyjęcia środków z Funduszu Spójności 
w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 
9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej 
na opracowanie "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ" 
przedstawił Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz.  W dniu 2 grudnia 2013 roku przyjęto 
Uchwałę Nr XXXVIII/317/2013 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Miasto Nowy Targ, która stanowiła jeden z wymaganych załączników do wniosku o 
dofinansowanie do opracowania tego dokumentu w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie wniosek o dofinansowanie został 
rozpatrzony i oceniony pozytywnie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gmina jest 
zobowiązana dostarczyć niezbędne dokumenty. Jednym z nich jest niniejsza uchwała. 
Podjęcie uchwały umożliwi tym samym podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację 
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ, którego posiadanie ułatwi 
możliwość pozyskiwania dalszych dofinansowań na realizację zadań dążących do 
zmniejszenia niskiej emisji i ochrony powietrza na terenie miasta Nowy Targ. Niniejszym 
podjęcie uchwały pozwoli tym samym na przyjęcie dofinansowania w wysokości 85 % 
kosztów kwalifikowanych zadania z Funduszu Spójności, w wysokości 36 592,50 zł (słownie: 
trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100). Pozostałe środki  
w postaci 15 % kosztów kwalifikowanych w wysokości 6 457,50 zł będą zwydatkowane  
z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ. 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 20 za podjęła Uchwałę Nr XLIX/443/2014 w sprawie wyrażenia woli 
przyj ęcia środków z Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na opracowanie 
"Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ" 
 
Ad.19 
Projekt uchwały w sprawie  zmian Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIX/331/2013 
Rady Miasta Niwy Targ z dnia 30 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie miasta przedstawił 
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jak w uzasadnieniu Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę 
polegając na wpisaniu po stronie dochodów po zmianach kwoty 11 334 937,28 zł, natomiast 
po stronie wydatków kwoty 135 725 865,28 zł. Zmiana ta wynika z otrzymanej  
w międzyczasie dotacji z budżetu Państwa.   
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz z autopoprawką 
Uchwałę Nr XLIX/444/2014 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr 
XXXIX/331/2013 Rady Miasta Niwy Targ z dnia 30 grudnia 2013r. oraz zmian w 
budżecie miasta. 
 
Ad.20 
Projekt uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ 
na lata 2014-2024 przedstawił, jak w uzasadnieniu do projektu uchwały Skarbnik Miasta 
Łukasz Dłubacz.  
W przedmiotowym projekcie wprowadza się następujące autopoprawki: 

� wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Dokumentacja przyszłych inwestycji"  
w limitem wydatków w kwocie 220 000 zł w tym w roku 2014 kwota 120 000 zł oraz 
w roku 2015 kwota 100 000 zł ; 

� dokonuje się zmiany limitu wydatków w zakresie przedsięwzięcia pn. "Budowa 
obwodnicy północno-wschodniej miasta droga od Al. Tysiąclecia do  
ul. Waksmundzkiej i ul. Sikorskiego" w tym na rok 2015 wprowadza się limit 
wydatków w kwocie 1 500 000 zł oraz na rok 2016 limit w kwocie 4 500 000 zł 
(zmiana zgodna z wnioskiem Komisji Budżetowej) 

 
Komisja Budżetowa oraz Komisja Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz z autopoprawką 
Uchwałę Nr XLIX/445/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Nowy Targ na lata 2014-2024.  
 
Ad.21 
Odpowiedzi na bieżące zapytania: 
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.  

� zapytanie radnego Tadeusza Trutego:  
a) Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek odpowiada, że aktualnie trwają końcowe 
prace tej inwestycji związanej z kanalizacją, trwa usuwanie drobnych usterek przez 
wykonawcę. Formalne podłączeni będzie po podpisaniu umów i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie.  
b) Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg mówi, że są dwie końcówki Buflaka  
i nie jest to sprecyzowane, dodaje, że problem jest taki że ludzie budują się coraz wyżej  
i działki miejskie są tam wąski. Na dzień dzisiejszy w ramach remontów bieżących te 
drogi są poprawiane i jest zapewniony dojazd do posesji. 
Radny Tadeusz Truty mówi, że ludzie się tam budują bo dostają pozwolenie więc droga 
jest im potrzebna. Po zakończeniu asfaltu zostaje ok. 150 m drogi, którą trzeba byłoby 
utwardzić, prosi o uwzględnieniu tego w budżecie na 2015r.  
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� zapytanie radnej Ewy Pawlikwoskiej: Sekretarz Miasta mówi, że osobiście poczuła się 
dotknięta tym pytaniem ponieważ jako pełnomocnik Komisarza Wyborczego 
prowadziła szkolenie z członkami obwodowych komisji wyborczych w skład każdej  
z tych komisji zgodnie z kodeksem wchodzi jedna  osoba delegowana przez 
Burmistrza.  Osoby te zostały poproszone, aby zostać dłużej po szkoleniu ale to 
dlatego, że  Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie  ochrony lokali obwodowych komisji 
wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi 
wydarzeniami Burmistrz został zobligowany do zapewnienia takiej ochrony  
i wyznaczenia swoich pracowników i to właśnie tych samych pracowników Burmistrz 
wyznaczył i zgodnie ze zobowiązaniem wydał im pisemne upoważnienia, które to 
właśnie po szkoleniu podpisywali i odbierali. Dodaje, że w administracji pracuje już 
długo i dotknęło ją to bo wygląda na to jakby jakieś malwersacje były tu robione. 

Radna Ewa Pawlikowska mówi, że to nie były jej pytania tylko osób, które miały z tym 
styczność i dziwnie się poczuły widząc, że osoby od Burmistrza zostają dłużej i nie były 
poinformowane czym jest to spowodowane. 
Pani Sekretarz podkreśla, że nie prawdą jest że osoby które były na szkoleniu nie 
wiedziały o tym, bo oficjalnie poinformowała w obecności wszystkich, aby osoby 
wyznaczone przez Burmistrza zostały dłużej w celu odebrania upoważnień.  
Z-ca Burmistrza Pan Eugeniusz Zajączkowski przestrzega przed publicznym 
wypowiadaniem się w okresie przedwyborczym, bo niektóre wypowiedzi mogą być 
zaskarżone w trybie wyborczym, a drugi raz o ochronę dóbr osobistych. W debacie 
publicznej trzeba pytać o fakty. Pytanie takie rzuca cień na administracje samorządową 
zupełnie bezpodstawnie, tak samo jak pytanie czy Burmistrz groził pracownikom że będą 
zwalniani, a nic takiego nie miało miejsca. Zadawanie takich pytań w debacie publicznej 
jest wysoką nieostrożnością.      
� zapytanie radnego Leszka Pustówki: Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska 

informuje, że ustawa prawo Ochrony Środowiska mówi, że zanieczyszczający płaci. 
mówi, że jeśli radny ma informację kto podrzuca te śmieci to powinien to zgłosić. 
Dodaje, że od nowego roku będą wprowadzone indywidualne kody kreskowe na 
każdy pojemnik i każdy podmiot gospodarczy będzie zobligowany do 
zidentyfikowania swojego pojemnika i temat podrzutów uda się zlikwidować.  

� zapytanie radnego Grzegorza Watychy: Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz 
Jakobiszyn poinformował, że w związku z tym, że IB jest zobowiązany do 
przestrzegania wytycznych wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami złożył 
ponowny wniosek o wydzierżawienie tego terenu na okres 3 lat. Taka umowa została 
zawarta w ubiegłym tygodniu zgodnie z kompetencjami Burmistrza i upoważnieniami 
wójtów gmin, które są właścicielami tej nieruchomości. 

� zapytanie radnego Michała Glonka: Z-ca Burmistrza Pan Jan Kolasa odpowiada, że 
istnieje konieczność poprowadzenia ścieżki rowerowej w stronę Gorc, ale problemem 
jest tam brak terenu dostępnego dla ścieżek rowerowych. Temat ten będzie 
rozpatrywany w najbliższej przyszłości, bo najpierw skupiono się na tym co było 
zaplanowane, a później na rozprowadzeniu tych ścieżek m.in. w stronę Niwy i Gorc.        

 
Ad.22 
Przewodniczący Rady Paweł Liszka w swoim wystąpieniu poinformował m.in., że rada 
Miasta w minionej kadencji odbyła XLIX Sesji na których podjęła łącznie 433 uchwały 
(oprócz uchwał podjętych na tej sesji) oraz 14 apeli/rezolucji. Dodał, że teraz nadszedł czas 
refleksji nad tym jak każdy z radnych pracował, nad tym co było zrobione i co ewentualnie 
można poprawić na przyszłość. Następnie w imieniu Rady stwierdził, że warto na koniec 
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przeprosić tych, których pracy się może nie doceniało. Podziękował Radzie Miasta za 4 laty 
pracy, Panu Burmistrzowi i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, którzy wspierali Radę 
przez te 4 lata i wykonywali wieli ogrom pracy.        
Po wystąpieniu nastąpiło wręczenie podziękowań z okazji zakończenia kadencji 2010-2014 
dla radnych, Burmistrza, Zastępców Burmistrza, Sekretarz Miasta i Skarbnika Miasta.  
 
Ad.23 
W ramach wolnych wniosków głos zabrali: 

� Burmistrz Miasta Pan Marek Fryźlewicz w krótkim wystąpieniu podkreślił,  
że kadencja ta nie była łatwą kadencją, ale za to pracowitą i pełną osiągnięć. Dodał, że 
w tych najważniejszych sprawach udawało się osiągnąć kompromis. Podkreśli że te 
najważniejsze osiągnięcia przedstawione w broszurce zostały wspólnie osiągnięte. Na 
koniec podziękowała Radzie Miasta z Prezydium na czele, a szczególnie nieobecnemu 
w dniu dzisiejszym radnemu Józefowi Trzcińskiemu, który głos był głosem rozsądku i 
był dla Burmistrza podporą. W jego imieniu przekazał podziękowania i pozdrowienia 
dla wszystkich. Następnie  Burmistrz podziękował, Pani Sekretarz, swoim Zastępcom, 
Panu Skarbnikowi oraz naczelnikom i wszystkim urzędnikom szczególnie Paniom w 
Sekretariacie. Podziękował również wszystkim Dyrektorom, Kierownikom Miejskich 
jednostek organizacyjnych, szkół oraz mieszkańcom miasta, dla których się wykonuje 
tą pracę. Na koniec podziękował również mediom, a następnie złożył wszystkim 
życzenia.  

� Pani Jadwiga Nieckarz zapisana do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik  
nr 3 do protokołu) poprosiła, aby Burmistrz na koniec kadencji przedstawił wykaz 
osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które uzyskały zwolnienia z podatku i 
różnych opłat na rzecz miasta. Następnie mówi, że prosiła, o przeniesienie tablicy 
informacyjnej na ul. Sobieskiego, ale pojawił się jakiś problem z tym; 

� Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz odpowiada, że nie ma tutaj problemu lecz chodzi  
o to, że wpłynęły pisma mieszkańców, którzy są przeciw przeniesieniu tej tablicy, 
dlatego wolałby aby mieszkańcy to między sobą ustalili. 

� Radny Jan Łapsa  podziękował wszystkim pracownikom urzędu i jednostek 
organizacyjnych miasta oraz radnym za współpracę podczas tej kadencji, a tych 
których w jakiś sposób uraził przeprosił.   

� Radny Andrzej Rajski nawiązując do parkingu przy ul. Orkana pyta jak przedstawia 
się tam sprawa dzierżawy tego parkingu. Dodaje, że mieszkanka pytała go czy tam do 
samej krawędzi jezdni ma być parking czy może chodnik?  Dodaje, ze tablica, o która 
pytała Pani Nieckarz stała tam na wprost przejścia dla pieszych, a teraz parkują tam 
samochody.  

� Naczelnik  Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że zawarta jest 
umowa z najemcą parkingu i po tej stronie nigdy nie było chodnika i parking jest do 
samego krawężnika. 

� Radny Andrzej Rajski mówi, że przejście dla pieszych kończy się na masce 
samochodu i jeśli tablica by tam była to samochód nie mógłby tam przejechać i było 
by to działanie dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

� Radny Grzegorz Watycha mówi, że otrzymał od mieszkańców informację, że nie 
doszło do zmian w cenniku usług na basenie dla posiadaczy karty dużej rodziny  
i prosiłby o wprowadzenie tego w życie jeśli tak faktycznie jest. 
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Ad.24 
O godzinie 17:20 Przewodniczący Rady Pan Paweł Liszka zamknął XLIX Sesję Rady Miasta 
Nowy Targ.  
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