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P r o t o k ó ł Nr 3/2014
z III Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 15 grudnia 2014r.

Ad.1

Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski otworzył obrady III  Sesji
Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1600.

Powitał  Wysoką Radę, Burmistrza Pana Grzegorza Watychę, Sekretarz Miasta Panią
Stanisławę Szołtysek, Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza, pracowników Urzędu,
dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców miasta,
przedstawicieli mass mediów i publiczność.

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 20 Radnych, zgodnie
z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu w związku z tym obrady są
prawomocne.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta.
4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
6. Interpelacje i zapytania.

Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Ustalenia  wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ.
8. Powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
9. Powołania składu Komisji Budżetowej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
10. Powołania składu Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady

Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
11. Powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku

Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.
12. Powołania składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego

Komisji.
13. Powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta i wyboru

Przewodniczącego Komisji.

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Ad.2
Do powyższego porządku obrad uwag nie wniesiono.

Ad.3 i Ad.4
Rada jednogłośnie 20 za przyjęła protokół z I i protokół z II Sesji Rady Miasta.
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Ad.5
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 8 grudnia 2014 r. do 15 grudnia 2014r.
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrza Pan Grzegorz Watycha.

Ad.6
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Paweł Liszka:

a) złożył pisemną interpelację dotyczącą budżetu obywatelskiego, w której pyta m.in.
czy rozpoczęły się już prace związane z realizacją poszczególnych zadań lub kiedy
takie prace zostaną podjęte, aby zadania były terminowo realizowane?

b) złożył pisemną interpelację dot. budynku starego basenu, w której prosi Pana
Burmistrza o podjecie skutecznych działań związanych z eliminacją zagrożenia dla
życia i zdrowia mieszkańców i w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami
doprowadzenie do wyburzenia budynku starego basenu.

c) złożył pisemną interpelację, w której zwraca się z prośbą o wystąpienie do zarządcy
ul. Ludźmierskiej o wykonanie chodnika po prawej stronie drogi od os. Bór w stronę
kładki na potoku Czarny Dunajec.

2. Radny Jan Łapsa pyta dlaczego na os. Willowym nie świecą lampy, które zostały
zamontowane 2 miesiące temu?
3. Radny Lesław Mikołajski złożył pisemną interpelacje, w której pyta jaki jest wskaźnik
bezrobocia w Nowym Targu na koniec 2014r? oraz ile nowych stanowisk pracy ze
wskazaniem miejsc powstało w Nowym Targu w ciągu 2014r?
4. Radny Andrzej Rajski  przypomina, że dwa lata temu Rada podjęła Apel w sprawie
utworzenia płatnych miejsc parkowania pod Urzędem Miasta i to nie zostało wykonane,
dlatego prosi, aby Burmistrz się tym zajął i te miejsca z pierwszą godziną bezpłatną dla
petentów urzędu były jak najszybciej wprowadzone.
5. Radny Grzegorz Luberda złożył pisemną interpelację dotyczącą wprowadzenia
i zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu na 2015r. na wykonanie
dokumentacji budowy drogi łączącej os. Niwa z ul. Grel.

Ad.7
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ
przedstawił Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski.
Przewodniczący zgłosił autopoprawkę do § 1 przedmiotowego projektu polegającą na
dopisaniu podpunktu 4 i ust. 2 w następujący sposób: " 4) dodatek za staż pracy w wysokości:
 16% wynagrodzenia zasadniczego od dnia 4 grudnia 2014r. co stanowi aktualnie
kwotę …… zł (słownie: …………………….),
 17% wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 listopada 2015r.,
Dodatek ten będzie wzrastał o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do uzyskania maksymalnej
wysokości określonej w obowiązujących przepisach.
2. Ponadto zgodnie z właściwymi przepisami Burmistrzowi Miasta przysługują nagrody
jubileuszowe, odprawy i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Cały § 1 po autopoprawce i wprowadzeniu proponowanych kwot otrzymuje brzmienie:
"1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta Nowy Targ Panu Grzegorzowi
Watycha w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset
złotych 00/100 ),

2) dodatek funkcyjny w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),



3

3) dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego w kwocie 3 080,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt złotych
00/100),

4) dodatek za staż pracy w wysokości:
 16% wynagrodzenia zasadniczego od dnia 4 grudnia 2014r. co stanowi aktualnie

kwotę 912,00 zł (słownie: dziewięćset dwanaście złotych 00/100),
 17% wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 listopada 2015r.,
Dodatek ten będzie wzrastał o 1% za każdy kolejny rok pracy, aż do uzyskania
maksymalnej wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

2. Ponadto zgodnie z właściwymi przepisami Burmistrzowi Miasta przysługują nagrody
jubileuszowe, odprawy i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały przez Radę Miasta Nowy Targ wynika z art. 18 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że: "Do
wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia Burmistrza [...]" oraz
z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, który
stanowi, że: "Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy,
a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba
zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze
uchwały".
W wyborach w dniu 30 listopada 2014r. Pan Grzegorz Watycha został wybrany na Burmistrza
Miasta Nowy Targ. Na Sesji w dniu 4 grudnia 2014r. złożył ślubowanie obejmując tym samym
oficjalnie urząd Burmistrza Miasta Nowy Targ.
W związku z powyższym istnieje konieczność podjęcia przez Radę Miasta uchwały ustalającej
wysokość wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychy.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski poinformował, że na wynagrodzenie Burmistrza
zgodnie z obowiązującymi przepisami składają się: wynagrodzenie zasadnicze, które może
mieścić się w kwocie od 4 500 zł do 6 000 zł, dodatek funkcyjny w maksymalnej wysokości
2 100 zł., dodatek specjalny, który zawiera się w przedziale od 20-40% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz wysługa lat w zależności od staży pracy do 20% po
20 latach pracy. Wynagrodzenie miesięczne to suma w/w składników. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami nie może przekroczyć 7-krotnosci kwoty bazowej ustalonej
w ustawie budżetowej na dany rok. W 2014r. kwota ta wynosi 1 766,46 zł co daje kwotę 12
365 zł brutto. Proponowane wynagrodzenie dla Burmistrza, jeśli Rada podejmie uchwałę,
będzie wynosiło 11 692 zł  miesięcznie. Kwota ta jest niższa zarówno od ograniczenia jakie
nakłada ustawa  o 673 zł, jak i o 228 zł niższa od wynagrodzenia poprzedniego Burmistrza.
Na koniec Przewodniczący przypomniał, że Burmistrz Grzegorz Watycha postanowił
ograniczyć się na razie do zatrudnienie jednego zastępcy i wielokrotnie składał również
deklarację o czynieniu oszczędności czego przykładem jest fakt, że nie będzie zatrudniał ani
doradcy do spraw medialnych ani doradcy do strategii miasta. W tej sytuacji Burmistrz będzie
musiał przejąć znaczną część obowiązków, które przedtem rozkładały się na 2-och zastępców
i doradców.

W dyskusji głos zabrali:
 Radca prawny Pani Teresa Ludzia zaproponowała wniesienie autopoprawki do

podstawy prawnej, aby zamiast Dz. U. z 2013r. poz. 1050 wpisać Dz.U. z 2014r. poz.
1786 ponieważ tekst jednolity Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009
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r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych został ogłoszony w tym
dzienniku.

 Przewodniczący Rady zgłosił przedmiotową zamianę jako autopoprawkę.
 Radny Grzegorz Grzegorczyk pyta czy poprawny jest zapis, że uchwała ta obowiązuje

od 4 grudnia 2014r.?
 Radca Prawny Pani Teresa Ludzia odpowiada, że jest poprawny ponieważ w dniu

4 grudnia br. Burmistrz złożył ślubowanie i od tego dnia należy mu się
wynagrodzenie.

Rada jednogłośnie podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę Nr III/4/2014 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu Przewodniczący Rady poinformował, że Statut
określa ściśle działania Komisji Rewizyjnej zaś liczbę członków poszczególnych pozostałych
komisji stałych ustala każdorazowo Rada Miasta. Przypomniał, że głosowania nad składami
komisji są jawne.

Następnie poinformował, że na jego ręce wpłynęły pisma w sprawie zawiązania się klubu
„PiS”, klubu „PWS” oraz klubu „Nasze Miasto”.

Skład tych klubów jest następujący:

"Nasze Miasto"
1. Rajski Andrzej - Przewodniczący
2. Korwin Bogusława
3. Kudasik Marcin
4. Luberda Grzegorz
5. Mozdyniewicz Marek
6. Pustówka Leszek
7. Rajski Jacenty
8. Sokół Danuta
9. Szokalska - Stefaniak Danuta
10. Tarnowski Janusz
11. Zapiórkowski Włodzimierz

"Prawo i Sprawiedliwość"
1. Liszka Paweł - Przewodniczący
2. Sroka Krzysztof
3. Swałtek Andrzej

"Podhalańska Wspólnota Samorządowa"
1. Lesław Mikołajski - Przewodniczący
2. Danuta Wojdyła
3. Jan Łapsa
4. Jakub Waligórski

Radni niezrzeszeni:
1. Grzegorczyk Grzegorz
2. Samolej Gabriel
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Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, aby w radzie pracowało
oprócz Komisji Rewizyjnej 5 Komisji stałych pod tymi samymi nazwami co w poprzedniej
kadencji.
Rada jednogłośnie 20 za przegłosowała powyższy wniosek.

Ad.8
Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z § 76 pkt. 1 Statutu Miasta Komisja

Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych
członków w liczbie 5.

Poinformował, że przedstawiciele klubów zgłosili kandydatów na członków Komisji
Rewizyjnej. Są nimi: Grzegorczyk Grzegorz, Korwin Bogusława, Mozdyniewicz Marek,
Sokół Danuta, Sroka Krzysztof, Wojdyła Danuta, Zapiórkowski Włodzimierz

Radny Włodzimierz Zapiórkowski poinformował, że wystąpił błąd bo on nie zapisywał
się do Komisji Rewizyjnej.

W związku z zaistniałą pomyłką Przewodniczący ogłosił przerwę w celu ponownego
ustalenia składu Komisji Rewizyjnej.

Po przerwie Przewodniczący poinformował, że w miejsce radnego Włodzimierza
Zapiórkowskiego wszedł radny Gabriel Samolej.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Rada jednogłośnie 20 głosów za przegłosowała cały skład Komisji Rewizyjnej.
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego tej komisji. Radny Lesław

Mikołajski zgłosił kandydaturę radnej Danuty Wojdyła.
 Innych kandydatów na przewodniczącego nie było. Radna Danuta Wojdyła wyraziła

zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Rada w głosowaniu 18 za przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała
kandydaturę Radnej Danuty Wojdyła na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski przedstawił treść przedmiotowej
uchwały.

Rada jednogłośnie 20 głosów za podjęła Uchwałę Nr III/5/2014 w sprawie
powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego
komisji.

Ad.9
Przewodniczący Rady poinformował, że  przedstawiciele poszczególnych klubów zgłosili

kandydatów na członków Komisji Budżetowej i ustalili wraz z Przewodniczącym, że będzie
w niej pracować 7 radnych. Są nimi: Grzegorczyk Grzegorz, Korwin Bogusława, Liszka
Paweł, Luberda Grzegorz, Rajski Andrzej, Rajski Jacenty, Swałtek Andrzej.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Budżetowej Rady Miasta.

Rada  jednogłośnie 20 głosów za przegłosowała cały skład Komisji Budżetowej.

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego tej komisji. Radny Andrzej Rajski
zgłosił kandydaturę Radnej Bogusławy Korwin. Radny Andrzej Swałtek zgłosił kandydaturę
radnego Pawła Liszki. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Radna Bogusława Korwin i  Radny
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Paweł Liszka wyrazili zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Budżetowej
Rady Miasta.

Na kandydaturę radnej Bogusławy Korwin oddano 13 głosów za,  3 głosy przeciw i 4
głosy wstrzymujące.

Na kandydaturę radnego Pawła Liszki oddano 3 głosy za, 9 głosów przeciw i 7
głosów wstrzymujących się, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

W związku z powyższym na przewodniczącą Komisji Budżetowej wybrana została radna
Bogusława Korwin.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski przedstawił treść przedmiotowej
uchwały.

Rada w głosowaniu 17 za przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr III/6/2014 w sprawie powołania składu Komisji Budżetowej Rady Miasta i wyboru
Przewodniczącego komisji.
Ad.10
Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiciele klubów zgłosili kandydatów na
członków Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta i ustalili
wraz z Przewodniczącym, że będzie w niej pracować 12 radnych. Są nimi:
Liszka Paweł, Luberda Grzegorz, Łapsa Jan, Mikołajski Lesław, Mozdyniewicz Marek
Pustówka Leszek, Rajski Andrzej, Rajski Jacenty, Swałtek Andrzej, Szokalska-Stefaniak
Danuta, Waligórski Jakub, Zapiórkowski Włodzimierz.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta.

Rada jednogłośnie 20 za przegłosowała cały skład Komisji Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta.

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego tej komisji. Wiceprzewodniczący
Rady Jacenty Rajski zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Rajskiego. Innych kandydatów
na przewodniczącego nie było. Radny Andrzej Rajski wyraził zgodę na kandydowanie na
przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta.

Rada jednogłośnie 20 za przegłosowała kandydaturę Radnego Andrzeja Rajskiego
na przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski przedstawił treść przedmiotowej
uchwały.

Rada jednogłośnie 20 za podjęła Uchwałę Nr III/7/2014 w sprawie powołania składu
Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji  Rady Miasta i wyboru
Przewodniczącego komisji.
Ad.11

Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiciele klubów zgłosili kandydatów na
członków Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej,  Zdrowia i Porządku Publicznego
Rady Miasta i ustalili wraz z Przewodniczącym, że będzie w niej pracować 5 radnych. Są
nimi: Łapsa Jan, Rajski Jacenty, Samolej Gabriel, Sokół Danuta, Waligórski Jakub.
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Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Mieszkaniowej, Opieki
Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego.

Rada jednogłośnie 20 za przegłosowała cały skład Komisji Mieszkaniowej, Opieki
Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego.

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego tej komisji. Radny Lesław
Mikołajski zgłosił kandydaturę Radnego Jana Łapsy. Innych kandydatów na
przewodniczącego nie było.

Radny Jan Łapsa wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji
Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta.

Rada w głosowaniu 18 za przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała
kandydaturę Radnego Jana Łapsy na przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej, Opieki
Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski przedstawił treść przedmiotowej
uchwały.

Rada jednogłośnie 20 za podjęła Uchwałę Nr III/8/2014 w sprawie powołania składu
Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady
Miasta i wyboru Przewodniczącego komisji.

Ad.12
Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiciele  klubów zgłosili kandydatów na

członków Komisji Oświaty i Kultury Miasta Rady Miasta i ustalili wraz z Przewodniczącym,
że będzie w niej pracować 7 radnych. Są nimi: Kudasik Marcin, Luberda Grzegorz,
Mikołajski Lesław, Pustówka Leszek, Sroka Krzysztof, Szokalska-Stefaniak Danuta, Wojdyła
Danuta.

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Oświaty i Kultury
Rady Miasta.

Rada jednogłośnie 20 za przegłosowała cały skład Komisji Oświaty i Kultury.

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego tej komisji. Radny Andrzej Rajski
zgłosił kandydaturę radnego Leszka Pustówki. Radny Paweł Liszka zgłosił kandydaturę
radnego Krzysztofa Sroki. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Radny Leszek Pustówka
i radny Krzysztof Sroka wyrazili zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji
Oświaty i Kultury  Rady Miasta.

Na kandydaturę radnego Krzysztofa Sroki oddano 3 głosy za, 1 głos przeciw i 16
głosów wstrzymujących się.

Na kandydaturę radnego Leszka Pustówki oddano 12 głosów za, 1 głos przeciw i 7
głosów wstrzymujące się.

W związku z powyższym na przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury został
wybrany radny Leszek Pustówka.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski przedstawił treść przedmiotowej
uchwały.
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Rada w głosowaniu 17 za przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr III/9/2014 w sprawie powołania składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta
i wyboru Przewodniczącego komisji.

Ad.13
Przewodniczący Rady poinformował, że przedstawiciele klubów zgłosili kandydatów na

członków Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta i ustalili wraz
z Przewodniczącym, że będzie w niej pracować 4 radnych. Są nimi: Kudasik Marcin,
Mozdyniewicz Marek, Samolej Gabriel,  Zapiórkowski Włodzimierz

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady
Miasta.

Rada w głosowaniu 18 za przy 2 głosach wstrzymujących się  przegłosowała cały
skład Komisji Sportu, Turystyki i Promocji.

Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego tej komisji. Radny Andrzej Rajski
zgłosił kandydaturę Radnego Gabriela Samoleja. Innych kandydatów na przewodniczącego
nie było. Radny Gabriel Samolej wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego
Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta.

Rada w głosowaniu 13 za przy 7 głosach wstrzymujących się przegłosowała
kandydaturę Radnego Gabriela Samoleja na przewodniczącego Komisji Sportu,
Turystyki i Promocji.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski przedstawił treść przedmiotowej
uchwały.

Rada w głosowaniu 17 za przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr III/10/2014 w sprawie powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady
Miasta i wyboru Przewodniczącego komisji.

Ad.14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie złożone w punkcie 6 porządku obrad zostaną
udzielone na piśmie.

Ad.15
W ramach wolnych wniosków głos zabrali:

 Zapisany do głosu Pan Mieczysław Gottfrid (lista zapisanych do głosu stanowi
załącznik nr 3 do protokołu) poruszył następujące sprawy:

 żłobka na ul. Szaflarskiej, w którym według jego rozeznania jest bardzo dobra
opieka, lecz problem polega na tym, że dzieci mają tam bardzo mało miejsca, aby
spędzać wolny czas, nie mają placu zabaw dlatego proponuje, aby od strony
północnej gdzie jest przedszkole przy którym jest plac zabaw zamontować furtkę,
aby dzieci ze żłobka mogły korzystać z tego placu zabaw;

 odnośnie SP na os. Niwa mówi, że była mowa o tym, że nie jest ona w pełni
wykorzystywana, teraz jest zorganizowany dowóz dzieci ze strony północnej tego
osiedla. Proponuje, aby zakupić dla tej szkoły autobus 25 lub 30 osobowy, aby
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dowozić te dzieci w ramach rozkładu lekcji. Proponuje, żeby rozważyć możliwość,
aby w takich szkołach nie w pełni wykorzystywanych były oddziały przedszkolne.

 mówi, że znał Pana Ludwika Watychę  który to mówił  o ośrodkach wodnych na
terenie podhala, że są to wody geotermalne. Mówi, że trzeba się zastanowić czy
Nowy Targ ma możliwości w tym względzie.

 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak w imieniu mieszkańców ul. Grel apeluje
o podjęcie działań zapobiegających wylewaniu i podtapianiu  rzeki Czarny Dunajec.
Nowa perspektywa budżetu Unii Europejskiej na lata 2015-2020 daje możliwości
finansowania działań związanych z ochroną przeciwpowodziową dlatego mieszkańcy
apelują o złożenie odpowiednich wniosków o dofinansowanie  tego działania. Chodzi
głównie o pogłębienie tej rzeki.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski poinformował o:

 gratulacjach od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława
Komorowskiego dla Burmistrza Pana Grzegorza Watychy i dla nowo wybranej
Rady Miasta;

 postanowieniu Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego Grzegorza Watychy w związku z wyborem na Burmistrza
Miasta Nowy Targ;

 rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Małopolskiego stwierdzającym
nieważność w całości Uchwały Nr XLIX/433/2014 z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie: przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców
w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym Targu.

 przypomniał o obowiązku złożeniu oświadczenia majątkowego do 31 grudnia
2014r. oraz o prośbie o wypełnienie oświadczenia przez tych radnych, który
wybierają elektroniczną drogę przesyłania materiałów związanych
z wykonywaniem funkcji radnego;

 życzeniach świątecznych, które wpłynęły ze stowarzyszenia "Chatka" oraz
z Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej

 Burmistrz Miasta Pan Grzegorz Watycha odnosząc się do wniosków zgłoszonych
przez Pana Mieczysława Gottfrida poinformował, że żłobek na ul. Szaflarskiej jest
prywatny i właściciele nie zwracali się do tej pory do miasta, które jest właścicielem
terenu obok o jego oddanie w dzierżawę, a teren ten został udostępniony przedszkolu.
Dodaje, że te dwa podmioty powinny się ze sobą porozumieć w tej sprawie i jeśli
dojdzie do takiego porozumienia to nie widzi przeszkód, aby wspólnie korzystały
z placu zabaw. Odnośnie szkoły podstawowej na os. Niwa i zakupu dla niej
samochodu odpowiada, że raczej dla jednej szkoły nie będzie możliwości zakupienia
samochodu. Jest tam teraz transport dzieci współfinansowany przez rodziców i na
takiej samej zasadzie chciałby zaproponować dowóz dzieci z Marchwianej Góry,
problemem jest tylko zorganizowanie odpowiedniej linii autobusowej.  Odnośnie Pana
Ludwika Watychy informuje, ze ta osoba nie jest mu znana, ale zapoznałby się chętnie
z tymi opracowaniami jeśli byłyby dostępne. Odnośnie apelu radnej Danuty
Szokalskiej-Stefaniak poinformował, że zamierza monitorować programy, które będą
ogłaszane od nowego roku i postara się przygotować jakiś projekt w uzgodnieniu
z RZGW, aby ten potok uregulować. Dodaje, że liczy, że w budżecie zaplanowane
zostaną środki na opracowanie dokumentacji tego zadania oraz zadania jakim jest
opracowanie dokumentacji drogi łączącej os. Niwa z ul. Grel.
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 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski poinformował o piśmie od
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym
Sączu informującym, że baza magazynowo-składowa przy ul. Składowej została
poddana kontroli w wyniku której okazało się że nie przekracza ona obowiązujących
w przepisach prawa norm w tym zakresie.

 Radny Andrzej Rajski odnośnie apelu radnej Danuty Szokalskiej-Stefaniak
poinformował, że rozmawiał z Dyrektorem Koisem i cały problem polega na tym, że
odcinek Dunajca do Zakopianki włączony jest do Natury 2000. Dodaje, że nie
potrzeba tam żadnych inwestycji tylko należy usuwać na bieżąco żwir. Dawniej był
tam bezpłatny pobór żwiru i gdy mieszkańcy go wybierali to nie było takiego
problemu, a teraz jest tam zakaz pobierania żwiru i on się tam gromadzi. Pan Dyrektor
Kois monitoruje ta sprawę, która jest obecnie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, która będzie musiała za każdym razem wydawać pozwolenie na
usunięcie żwiru.

Na koniec Przewodniczący Rady złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i zaprosił
na połamanie się opłatkiem w sali 117.

Ad.26

O godzinie 18:55 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął III Sesję
Rady Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak

       mgr Janusz Tarnowski


