
 1 

Protokół Nr 1/2014 
z I Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

rozpoczętej w dniu 1 grudnia 2014r.  
a dokończonej w dniu 4 grudnia 2014r. 

 
 

 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. 
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu i 

wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4. Rozszerzenie porządku obrad. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady. 
6. Zakończenie obrad. 

 
Wprowadzenie Pocztu Sztandarowego. 
 
Ad.1 

Po otwarciu Sesji radny Senior Pan Jacenty Rajski przywitał wszystkich mieszkańców 
miasta oraz Burmistrza elekta Pana Grzegorza Watychę dziękując jednocześnie za wszystkie 
oddane na radnych i Burmistrza elekta głosy. Następnie powitał wszystkich radnych,  
a następnie Burmistrza Pana Marka Fryźlewicza, Z-ców Burmistrza Pana Eugeniusza 
Zajączkowskiego i Pana Jana Kolasę oraz Sekretarz Miasta Panią Stanisławę Szołtysek  
i Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza. Powitał również zaproszonych gości, 
pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników miejskich  jednostek organizacyjnych  oraz 
przedstawicieli mass mediów. 

 
Ad.2 

Radny Senior Pan Jacenty Rajski poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji 
Wyborczej Pana Andrzeja Zająca o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.  

W dalszej części głos zabrał Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Andrzej 
Zając, który przedstawił informację na temat wyników wyborów do Rady Miasta - kopia 
omawianego zestawienia stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Następnie dokonał uroczystego 
wręczenia przedmiotowych zaświadczeń. 

Po wręczeniu przedmiotowych zaświadczeń Radny Senior Pan Jacenty Rajski na 
podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest wymagane kworum (obecnych 21 
radnych) z czego wynika, że Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały 
(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 
 
Ad.3 
W dalszej części miało miejsce ślubowanie radnych Senior Pan Jacenty Rajski odczytał rotę 
ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”, a następnie wyczytywał kolejno poszczególnych radnych, którzy 
wymawiali słowa „ ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.  

 
Po  złożeniu ślubowania przez radnych Sztandar Miasta opuścił salę obrad. 
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Ad.4 
W sprawie zmiany  porządku obrad radny Andrzej Rajski zaproponował, aby w punkcie 6 
porządku obrad wprowadzić punkt dotyczący wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta 
co wynika z § 16 statutu Miasta, który mówi że Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących 
Rada wybiera na I Sesji.  
Rada w wyniku głosowania 20 za przy 1 głosie wstrzymującym się wprowadziła w punkcie 6 
punkt: Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

 
Porządek obrad po zmianach: 
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. 
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu i 

wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 
4. Rozszerzenie porządku obrad 
5. Wybór Przewodniczącego Rady. 
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 
7. Zakończenie obrad. 
 
 

Ad.5 
Przystępując do realizacji tego punktu radny Senior Pan Jacenty Rajski przypomniał, że 
najpierw należy powołać Komisję Skrutacyjną, która przeprowadzi wybór Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczących. Przypomniał, że w skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić 
osoby kandydujące na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady. Następnie 
poprosił o zgłaszanie radnych do Komisji Skrutacyjnej. 
Radny Janusz Tarnowski zgłosił kandydaturę radnego Leszka Pustówki. 
Radny Lesław Mikołajski zgłosił kandydaturę radnej Danuty Wojdyła. 
Radny Andrzej Rajski zgłosił kandydaturę radnego Włodzimierza Zapiórkowskiego.  
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji Skrutacyjnej. 
Rada jednogłośnie 21 za przegłosowała następujący skład Komisji Skrutacyjnej: Radna 
Danuta Wojdyła, radny Leszek Pustówka i radny Włodzimierz Zapiórkowski.  
 
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady. Jedynym 
zgłoszonym przez radnego Włodzimierza Zapiórkowskiego w imieniu klubu Nasze Miasto 
kandydatem był radny Janusz Tarnowski, który wyraził zgodę na kandydowanie na 
Przewodniczącego Rady.  
W wyniku braku  zgłaszania innych kandydatów lista została zamknięta.  
 
Radny Senior Jacenty Rajski ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji 
Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania. 
 
Po przerwie radny Włodzimierz Zapiórkowski wybrany na Przewodniczącego Komisji 
Skrutacyjnej odczytał protokół z ukonstytuowania się Komisji, który stanowi załącznik nr 3 
do protokołu, a następnie przedstawił zasady głosowania. W wyniku braku pytań co do zasad 
głosowania przystąpiono do przeprowadzenia tajnego głosowania - wyczytywani według listy 
obecności radni podchodzili do stołu prezydialnego oddawali głos i wrzucali do urny.  
 
Przerwa w celu zliczenia oddanych głosów. 
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Po zliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan 
Włodzimierz Zapiórkowski odczytał protokół z głosowania (protokół ten stanowi załącznik nr 
4 do protokołu), podczas którego Pan Janusz Tarnowski otrzymał 13 głosów za, 5 głosów 
przeciw i 3 głosy wstrzymujące się  i został tym samym Przewodniczącym Rady Miasta 
Nowy Targ. 

 
Radny Senior Jacenty Rajski pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu  

i życzył mu owocnej pracy na rzecz miasta. Następnie odczytał treść uchwały w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady.  

Rada w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę Nr I/1/2014 w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miasta. 

Dalsze prowadzenie obrad objął Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski, który 
stwierdził, że postara się sprostać zadaniom jakie stoją przed Przewodniczącym Rady. Dodał, 
że  postara się i liczy że wszyscy radni również dołożą starań, aby Sesje odbywały się 
sprawnie w miłej atmosferze tak aby radni w pierwszej kolejności dostrzegali potrzeby 
mieszkańców, którym mają służyć. Następnie stwierdził, że pewnie czasem będzie musiał 
podejmować trudne decyzje dlatego z góry przeprasza jeśli okaże się, że czasem nie wszyscy 
będą zadowoleni z jego decyzji. Następnie poinformował, że ze względu na fakt, że pracuje 
poza Nowym Targiem zależy mu na tym, aby Prezydium Rady było możliwie najlepiej 
skompletowane, aby mogło się wzajemnie uzupełniać i  dobrze spełniać swoje obowiązki. 
Dodaje, że 4 lata, które minęły były trudne, ale ma nadzieję, że Ci którym czasem coś 
powiedział wybaczą i dadzą szansę. Następnie podziękował wszystkim mieszkańcom za 
okazane zaufanie i dodał, że wierzy, że decyzje podejmowane na Sesji i działania na rzecz 
miasta będą właściwie konsultowane i uzgadniane z mieszkańcami. Zaznaczył, że planuje 
wprowadzenie pewnych zmian podkreślając jednocześnie, że zarówno Przewodniczący 
poprzedniej kadencji Paweł Liszka jak i wcześniejszy Michał Glonek bardzo dobrze radzili 
sobie z prowadzeniem Sesji.  

Następnie Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski oddał głos Pani Marii 
Pawluśkiewicz zaznaczając że ważne jest, aby mieszkańcy mogli zabrać głos na początku 
Sesji, a nie czekać do samego jej końca aż do wolnych wniosków.   

Pani Maria Pawluśkiewicz pogratulowała nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady 
oraz wszystkim radnym. Następnie życzyła Przewodniczącemu, aby umiał scalać Radę we 
wspólnym działaniu, umiał słuchać radnych i akceptować ich rację jeśli okażą się one słuszne. 
Życzyła, aby Św. Katarzyna i Matka Boska Ludźmierska przewodziła radnym, aby byli 
wszyscy zgodni i nie oddzielali się jedni od drugich i wspólnie służyli mieszkańcom.  
Przypomniała, że w latach 90-tych, gdy tworzyła się demokracja w mieście i wówczas było 
tak, że mieszkańcy mieli głos w tym punkcie w którym radni składają wnioski i interpelacje  
i pod punktem, który ich interesował. Na koniec wręczyła Przewodniczącemu podkowę 
szczęścia życząc, aby działał właściwie i aby Rada rozsądnie podejmowała uchwały mając na 
względzie dobro mieszkańców.     

Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski podkreślił, że ma nadzieję że wszyscy 
radni wzniosą się ponad podziały i będą umieli się w przypadku różnic przynajmniej umieć 
spokojnie komunikować. Następnie zwracając się do Burmistrza elekta Pana Grzegorza 
Watychy powiedział, że ma nadzieję, że z pomocą Rady Miasta sprosta wszystkim 
oczekiwaniom jakie są stawiane przez nim i przed Radą. Następnie podkreślił, że ma 
nadzieję, że po zmianie sposobu funkcjonowania Rady mieszkańcy będą przychodzić na Sesję 
i pomagać radnym w podjęciu decyzji. Jednocześnie zaznaczył, że wybory będą trudne i na 
pewno nie uda się sprostać wszystkim oczekiwaniom, ale ważne jest, aby realizować te 
najważniejsze, najbardziej wartościowe.  Następnie Przewodniczący Pan Janusz Tarnowski 
zgodnie z § 29  ust. 2 Statutu Miasta zgłosił wniosek formalny o przerwanie obrad sesji do 
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czwartku do godz. 16:00 czyli do 4 grudnia 2014r. Wniosek uzasadnił tym, że chciałby aby 
Prezydium Rady było wybrane w sposób przemyślany, aby praca później przebiegała  
w sprawny sposób, a nie było wcześniej czasu na te tematy przeprowadzić konkretnych 
rozmów.    

Następnie zapytał czy ktoś ma uwagi do tego wniosku lub zgłasza wniosek 
przeciwny? 

W związku z tym, że nikt z radnych nie zgłosił uwag ani wniosku przeciwnego 
Przewodniczący Pan Janusz Tarnowski poddał pod głosowanie o treści j/w. 

 
Rada w głosowaniu 21 za przegłosowała wniosek o przerwanie I Sesji Rady Miasta 

Nowy Targ i jej dokończenie w dniu 4 grudnia 2014r. o godz. 16:00.  
 
 

Wznowienie obrad I Sesji Rady Miasta Nowy Targ   
w dniu 4 grudnia 2014r. o godz. 16:00 

 
Lista obecności radnych obecnych na II części I Sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu (Pan Grzegorz Watycha z uwagi na fakt, że w tym samym dniu na II Sesji Rady 
Miasta będzie składał ślubowanie na Burmistrza nie podpisywał już listy obecności  
i nie brał udziału w głosowaniu) 

 
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski po wznowieniu obrad poinformował, że w dniu 
3 grudnia 2014r. wpłynęło do Rady Miasta Postanowienie Komisarza Wyborczego  
w Nowym Sączu Pana Tadeusza Piesowicza o zwołaniu kolejnej Sesji Rady Miasta w celu 
złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza. Sesja ta została zwołana na godz. 
16.00. Po konsultacji z Biurem Wyborczym, że najpierw Rada o godz. 16.00 musi dokończyć 
I sesję rozpoczęta w dniu 1 grudnia 2014r. Komisarz Wyborczy przesłał zmianę do 
wcześniejszego postanowienia polegającą na zastąpieniu godz. 16.00 na godz. 17.00  
w związku z tym II Sesja Rady Miasta rozpocznie się w dniu dzisiejszym o godz. 17.00.   
 
Następnie Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski poinformował, o przystąpieniu do 
kolejnego punktu porządku obrad jakim jest Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
Poinformował, że powołana w dniu 1 grudnia Komisja Skrutacyjna przeprowadzi również 
wybory Wiceprzewodniczących Rady.  
 

W dalszej części porządku obrad na Wiceprzewodniczących zgłoszone zostały 
następujące kandydatury:  Radny Jacenty Rajski zgłoszony przez radnego Gabriela Samoleja 
oraz Radny Grzegorz Luberda zgłoszony przez radnego Marka Mozdyniewicza..  

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  
Rada w głosowaniu 20 za (jednogłośnie) podjęła decyzję o zamknięciu listy 

kandydatów. 
Przerwa w celu przygotowania kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 
Po przerwie Komisja Skrutacyjna, w składzie: Przewodniczący Komisji Włodzimierz 

Zapiórkowski, członkowie Komisji: Danuta Wojdyła i Leszek Pustówka, objaśniając 
wcześniej zasady głosowania, przeprowadziła tajne głosowanie. Po przerwie i zliczeniu 
głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta. W wyniku tajnego głosowania Pan Jacenty Rajski 
otrzymał 13 głosów za, 5 głosów przeciw i 2 głosy wstrzymujące się, a Pan Grzegorz Luberda 
otrzymał 12 głosów za, 4 głosy przeciw i 4 głosy wstrzymujące się i tym samym zostali oni 
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Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Nowy Targ. Protokół z wyborów 
Wiceprzewodniczących stanowi załącznik nr 6 do protokołu).  

 
Rada w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę Nr I/2/2014 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
 

 
O godzinie 16:35 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął I Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
Protokołowała: 
Renata Chmielak 
               mgr Janusz Tarnowski 

 


