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Protokół Nr 2/2014 
z II Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 4 grudnia 2014r. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Pan Janusz Tarnowski otworzył obrady II Sesji Rady 
Miasta zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu Pana Tadeusza Piesowicza  
o godz. 17.00.  

Przewodniczący Rady powitał Burmistrza Pana Marka Fryźlewicza, Burmistrza elekta 
Pana Grzegorza Watychę, oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

 
W obradach udział wzięło 20 Radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 

nr 1 do protokołu. 
   
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady. 
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu  

i wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza. 
3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Nowy Targ. 
4. Rozszerzenie porządku obrad. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Wprowadzenie pocztu sztandarowego. 
 
Ad. 2. 

 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Andrzej Zając najpierw przedstawił 

wyniki głosowania i wyniki wyborów na Burmistrza Miasta Nowy Targ, a następnie wręczył 
Burmistrzowi Panu Grzegorzowi Watycha zaświadczenie o wyborze  na Burmistrza Miasta 
Nowy Targ. 
 
Ad.3 
 

Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zwrócił się do Pana Burmistrza Grzegorza 
Watychy o złożenie ślubowania. 

Pan Burmistrz Grzegorz Watycha złożył ślubowanie wypowiadając rotę w brzmieniu jak 
poniżej: 
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta Nowy Targ, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców Miasta. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Ślubowanie  odbyło się zgodnie z prawem i tym samym Pan Grzegorz Tomasz Watycha 
objął urząd Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

 
Przed Przystąpieniem do kolejnego Punktu Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski  

i Burmistrz Pan Grzegorz Watycha złożyli podziękowanie ustępującemu Burmistrzowi Panu 
Markowi Fryźlewiczowi. 

Następnie głos zabrał ustępujący Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz. Wystąpienie 
Burmistrza stanowi załącznik nr  2 do protokołu.  
 

Wyprowadzenie pocztu sztandarowego. 
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Ad.4 

W sprawie zmiany w porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski 
zaproponował, aby: 

� w punkcie 5 porządku obrad wprowadzić punkt: Wystąpienie Burmistrza Miasta 
� w punkcie 6 porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia 

wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 
� w punkcie 7 porządku obrad wprowadzić punkt: Wolne wnioski.  
 

Rada jednogłośnie 20 za przegłosowała porządek obrad z wyżej zaproponowanymi 
zmianami.  

 
Proponowany porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady. 
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu  

i wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza. 
3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Nowy Targ. 
4. Rozszerzenie porządku obrad. 
5. Wystąpienie Burmistrza Miasta. 
6. Podjecie uchwały w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; 
7. Wolne wnioski.  
8. Zakończenie obrad. 

 
Ad.5 
W tym punkcie głos zabrał Burmistrz Miasta Pan Grzegorz Watycha. Wystąpienie Burmistrza 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad.6 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przedstawił 
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski. Na wstępie przypomniał, że Rada Miasta 
poprzedniej kadencji podjęła uchwałę nr XLVIII/432/2014 z dnia 28 października 2014 roku 
w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Haliny Murackiej na działalność 
Burmistrza Miasta Nowy Targ  zawartą w piśmie Pani Haliny Murackiej z dnia 25 września 
2014r., a przekazaną  do załatwienia  według kompetencji Radzie Miasta Nowy Targ przez 
Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Organizacji i Kontroli pismem znak: OK-
VI.1411.236.2014 z dnia 3 października 2014r. dotyczącą wezwania Pani Haliny Murackiej 
do opuszczenia jednego, wybranego pokoju, z dwóch w zajmowanym lokalu socjalnym  
w związku z jej zadłużeniem za najem tego lokalu. Pani Muracka została powiadomiona  
o sposobie rozpatrzenia skargi.  
W dniu 14 listopada 2014r. do Rady Miasta wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia 
prawa złożone przez panią Halinę Muracką. Wezwanie wnioskodawczyni  z dnia 11 listopada 
2014 r. oparte na przepisie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym zarzuca złe rozpatrzenie  jej sytuacji rodzinnej i materialnej w sprawie zadłużenia 
względem spółki ZGM w Nowym Targu spółka z o.o.  z tytułu czynszu w kontekście innych 
osób mających także zadłużenie w  tej spółce, także z tytułu czynszu.  Z uwagi na fakt, iż  
żadne z rozwiązań zaproponowanych przez Panią Anielę Mykietyn Prezesa spółki ZGM  
w Nowym Targu spółka z o.o. co do spłaty zadłużenia z tytułu czynszu nie zostało przyjęte 
przez wnioskodawcę, zaproponowano wnioskodawczyni zwolnienie jednego z  dwóch pokoi 
lokalu socjalnego o pow. 52,36 mkw. zajmowanych w domu wielorodzinnym przy ulicy 
Ludźmierskiej 32/117 w Nowym Targu  tak, aby zapobiec dalszemu zadłużaniu. 
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Z tym stanowiskiem nie zgodziła się wnioskodawczyni i wniosła skargę na 
Burmistrza, która była rozpatrzona Uchwałą  Nr XLVIII/432/2014  Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 28 października 2014 r.  

Wezwanie wnioskodawczyni nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem nie zostało 
naruszone prawo. Nie została również naruszona  procedura stosowana przez spółkę ZGM 
w Nowym Targu spółka z o.o. 
 
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła 
uchwałę Nr II/3/2014 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
 
Ad.7 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

� Pan Maciej Zapolski zapisany do głosu (lista zapisanych do głosu stanowi załącznik nr 
4 do protokołu) odczytał i wręczył Burmistrzowi Panu Grzegorzowi Watycha oraz 
Przewodniczącemu Rady Panu Januszowi Tarnowskiemu list gratulacyjny od 
Światowego Związku Armii Krajowej.  

� Radny Paweł Liszka złożył gratulacje nowemu Burmistrzowi Panu Grzegorzowi 
Watycha i Przewodniczącemu Rady Panu Januszowi Tarnowskiemu życząc owocnej 
pracy na rzecz miasta. 

� Radna Danuta Wojdyła złożyła podziękowanie dla ustępującego Burmistrza Pana 
Marka Fryźlewicza za bardzo dobrą współprace i wprowadzenie jej w świat polityki. 
Następnie złożyła gratulacje nowemu Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady i jego 
Zastępcom. Podziękowała również mieszkańcom, z jej okręgu, którzy po raz kolejny 
jej zaufali i wybrali na radną obiecując jednoczenie że dołoży starań, aby tego 
zaufania nie zawieść.  

� Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski: 
• poinformował, że do Rady Miasta wpłynęło w dniu 3 grudnia 2014r. 

zawiadomienie z MUW o wszczęciu postępowania dotyczącego legalności 
uchwały Nr XLIX/433/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r.  
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców  
w sprawie likwidacji  Straży Miejskiej w Nowym Targu, 

• poinformował, że kolejną Sesje planuje na 15 grudnia 2014r. w celu powołania 
składów Komisji, dlatego prosi o dostarczenie pism o zawiązaniu się klubów  
i zgłaszanie się poszczególnych radnych, w których komisjach chcieliby pracować.  

 
 

O godzinie 17:45 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął II Sesję Rady 
Miasta Nowy Targ. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
Protokołowała: 
Renata Chmielak   
                    mgr Janusz Tarnowski 
 
 
 


