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P r o t o k ó ł Nr 4/2014 
z IV Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 30 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 IV Sesji Rady 
Miasta w Nowym Targu o godzinie 1500.  

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 III Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
5. Interpelacje i zapytania. 
 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
6. Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2015.   
7. Zmian Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z 

dnia 30 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie miasta. 
8. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-

2024. 
 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
10. Wolne wnioski. 
11. Zakończenie obrad. 
 
Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad Przewodniczący zaproponował, aby w związku z tym, 
że do głosu zapisali się mieszkańcy po punkcie interpelacje i zapytania wprowadzić punkt: 
"Wystąpienie Mieszkańców zapisanych do głosu".   
 
Rada jednogłośnie 20 za przegłosowała porządek obrad z zaproponowaną zmianą. Kolejne 
punkty ulęgają przeszeregowaniu. 
 
Proponowany porządek obrad po zmianie: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
5. Interpelacje i zapytania. 
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6. Wystąpienie Mieszkańców zapisanych do głosu. 
 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2015.   
8. Zmian Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ z 

dnia 30 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie miasta. 
9. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-

2024. 
 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
11. Wolne wnioski. 
12. Zakończenie obrad. 
 
Ad.3  
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zgłosił poprawkę do protokołu polegającą na 
zastąpieniu na stronie 5 protokołu  omyłkowo wpisanego radnego Andrzeja Rajskiego osobą 
radnego Andrzeja Swałtka jako zgłaszającego kandydaturę radnego Pawła Liszki na 
przewodniczącego Komisji Budżetowej.  
 
Rada w głosowaniu 19 za przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół z III Sesji Rady 
Miasta. 
 
Ad.4  
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 16 grudnia 2014 r. do 30 grudnia 2014r. 
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrza Pan Grzegorz Watycha. 
 
W ramach pytań do sprawozdania głos zabrał radny Paweł Liszka, który pyta co z placem 
zabaw na os. Niwa, bo na stronie internetowej zauważył, że nie było składania ofert w tym 
zakresie? 
Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że na os. Niwa pozostaje jeszcze kwestia 
lokalizacyjna, ale szczegółowych informacji udzieli Naczelnik Wydziału RiI Pan Adam 
Sojka. 
Naczelnik Wydziału RiI Pan Adam Sojka odpowiada, że w tym momencie zlecone zostaną 
prace projektowe 5 placów zabaw, a plac na os. Niwa będzie rozpatrywany w najbliższych 
dniach i będzie zlecony oddzielnie.    
 
Ad.5 
Interpelacje i zapytania: 
1. Radny Paweł Liszka: 

a) złożył interpelację w sprawie realizacji placu zabaw przy Szkole podstawowej nr 4 na 
osiedlu Niwa; 

b) złożył interpelację  w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi  
w roku 2015 w której pyta głównie na jakiej podstawie prawnej wprowadza się 
rozdzielanie bioodpadów od popiołu? 

2. Radny Andrzej Swałtek: 
a) złożył pisemną interpelację w której zwraca się z prośbą  

o zwiększenie dotacji dla MZK i wprowadzenie tego w formie autopoprawki do 
budżetu na rok 2015.  
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b) zwraca się z prośbą o interwencje do firmy odśnieżającej osiedla takie jak Buflak, 
nowe, bo w dniu dzisiejszym z powodu śliskiej nawierzchni autobus nie mógł tam 
wyjechać. 

3. Radny Jan Łapsa złożył interpelację w której prosi o udzielenie informacji na temat 
Prewentorium na Kowańcu, czy zostały podjęte rozmowy w tej sprawie? 

4. Radny Grzegorz Luberda złożył interpelację odnośnie odpowiedzi jaką otrzymał od 
Burmistrza Pana Marka Fryźlewicza na interpelację w sprawie wykonania dokumentacji  
i budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Miasta (os. Niwa i os. Nowe)  

 
Ad.6 
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu): 

� Pan Szymon Fatla szef Stowarzyszenia Wolnościowe Podhale zabrał głos w sprawie 
uchwały obywatelskiej. Na wstępie powitał nowo wybraną Rade Miasta i Pana 
Burmistrza. Stwierdził, że zaufanie mieszkańców jest bardzo ważne i wszelkie 
zobowiązania wobec mieszkańców powinny znaleźć odzwierciedlenie  w czynach. 
Dodał, że 150 podpisów to powinna być wystarczająca liczba do złożenia projektu 
uchwały. Liczba 500 podpisów uniemożliwia realne zaangażowanie zwykłych 
obywateli w tych małych grupach interesu. Zebranie jakiejkolwiek ilości podpisów 
wymaga poświecenia ogromnej ilości wolnego czasu. Uważa, że zmiana wymaganej 
ilości podpisów na mniejszą byłaby korzystna i dla mieszkańców i dla Rady chociaż 
niektórzy radni uważają, że zmniejszenie tej liczby spowoduje natłok projektów 
mieszkańców i dołoży radnym pracy, dlatego dodaje, że natłok obowiązków radny 
może z siebie zrzucić zrzekając się mandatu radnego. Wystąpienie to stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu  

� Pan Jerzy Wcisło zabrał głos w sprawie jakości i formy pracy Rady Miasta. Jego 
wstąpienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 
 
Ad.7 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2015 
przedstawił Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin Jagła.  Podjęcie uchwały podyktowane jest 
realizacją ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomani. Artykuł 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości określa zadania własne 
gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Art. 10 ust. 2 ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii z kolei określa zadania gminy w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu profilaktyki  
i przeciwdziałania narkomanii uchwalanego corocznie przez radę gminy. W programie tym 
określa się ponadto zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych.  
 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisja 
Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IV/11/2014 w sprawie Przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Nowym Targu na rok 2015.   
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Ad.8 
Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIX/331/2013 
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie miasta przedstawił  
jak w uzasadnieniu do uchwały, Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił 
autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 25 800 zł 
na zadaniu "Wykonanie studni głębinowej na potrzeby SP nr 4 na os. Niwa". Kolejna 
autopoprawka polega na dodaniu do omawianego projektu uchwały załącznika nr 5  
i załącznika 6. 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada jednogłośnie podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę Nr IV/12/2014 w sprawie zmian 
Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIX/331/2013 Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 30 grudnia 2013r. oraz zmian w budżecie miasta. 
 
Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 
Targ na lata 2014-2024 przedstawił jak w uzasadnieniu do uchwały, Skarbnik Pan Łukasz 
Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu w załączniku nr 1 
nowego przedsięwzięcia pn. " Wykonanie studni głębinowej na potrzeby szkoły Podstawowej 
nr 4 na os. Niwa z limitem wydatków w kwocie 112 000 zł w tym w roku 2014 kota 86 200 zł 
oraz w roku 2015 kwota 25 800 zł. W roku 2014 wykonana została studnia głębinowa wraz  
z przyłączem do SP nr 4 na os. Niwa. Do wykonania pozostaje jeszcze podłączenie 
sterowania studni z konfiguracją całej automatyki. Wykonawca zgłosił, że prace te zostaną 
wykonane po 15.01.2015r. stąd potrzeba przesunięcia wartości tych robót na rok 2015.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada jednogłośnie podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr IV/13/2014 w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2014-2024.  
 
Ad.10 
Odpowiedzi na interpelacje złożone na piśmie zostaną udzielone na piśmie. 
Odnośnie prośby radnego Andrzeja Swałtka o interwencję u firmy odśnieżającej Naczelnik 
Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg informuje, że firma na bieżąco odśnieża, ale w tej nocy 
były szczególnie trudne warunki, bo padał śnieg i wiał wiatr i mimo, że płóg przejechał to za 
moment wiatr znów zaśnieżył jezdnię. Droga Klikuszówki i os. Buflak jest praktycznie 
odkryta i wiatr ją zawiewa momentalnie. 
Radny Andrzej Swałtek prosi, aby osiedla, o których mówił, były odśnieżane szczególnie  
w godzinach rannych tj. 6, 7 rano, bo wówczas autobus jeździ tam po dzieci. 
Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg odpowiada, że będzie rozmawiał  
z dyrektorem firmy odśnieżającej i poprosi, aby szczególnie w tych godzinach odśnieżali te 
osiedla.  
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski poinformował o odpowiedziach na interpelację 
z poprzedniej sesji oraz o informacji udzielonej dla radnego Mikołajskiego, że z uwagi na fakt 
iż rok 2014 jeszcze się nie zakończył nie ma możliwości policzenia wskaźników, o które 
prosił, dlatego otrzyma odpowiedź na interpelację w późniejszym terminie.   
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Ad.11 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

� Radna Danuta Szokalska-Stefaniak odnośnie interpelacji radnego Pawła Liszki  
w sprawie odpadów komunalnych stwierdza, że to poprzedni Rada zatwierdziła 
uchwałę i ona już w listopadzie otrzymała kosze i kody na nie. Dodała, że mieszkańcy 
osiedla zostali poinformowani, że jeśli śmieci nie będą segregowane tak jak trzeba to  
będą robione zdjęcia i stosowane kary.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że nie można tak rozgraniczać na 
poprzednią i obecną Radę Miasta, bo jest tu pewna ciągłość.  

� Radny Paweł Liszka stwierdza, że przepisy podjęte czy to przez Radę Miasta 
poprzedniej kadencji czy to przez Sejm są ważne i obowiązujące. Dodaje, że 
skierował interpelację do Burmistrza i uważa, że Burmistrz poradzi sobie z 
odpowiedzią na ta interpelację. Następnie prosi Pana Burmistrza o możliwość podjęcia 
odpowiednich rozmów w celu dokonania zamiany terenu i rozważenia przeniesienia 
uciążliwego zakładu z os. Bór  na teren w pobliżu wysypiska śmieci.   

� Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odnośnie sprawy 
związanej z odpadami poinformował, że worki w ramach podpisanej umowy  3-letniej 
otrzymują mieszkańcy za darmo tak samo w ramach harmonogramu mają dodatkowy 
wywóz tych odpadów. Następnie poinformował, że ustawa o utrzymaniu porządku  
w gminach jest cały czas zmieniana. Na jednym ze spotkań, w których uczestniczył, 
otrzymał informację od Pani Kołaczko, że będzie tendencja do tego, aby popioły były 
gromadzone oddzielane. Informuje, że na terenie miasta jest część posesji gdzie nie 
ma popiołu, a część gdzie jest system zmieszany, a worki służyły tylko do tego, aby  
w ramach pojemnika te śmieci się nie mieszały.   

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski stwierdza, że od wprowadzenia zmian 
minęło już ponad 1,5 roku i należałoby się pochylić nad tą kwestią i przeprowadzić 
analizę tego stanu głównie braku lub nieprawidłowej segregacji. Dodaje, że może 
należałoby ponowić akcję informacyjną w tym kierunku, bo również spotkał się  
z głosami, że tego typu problemy jednak występują.   

� Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń informuje, że gdy 
będzie ustawa uaktualniona to można będzie się pochylić nad tą sprawą dokładnie.  

� Radny Paweł Liszka również stwierdza, że akcja informacyjna byłaby jak najbardziej 
wskazana, bo teraz się dowiaduje, że bioodpady mogą być w tym samym pojemniku 
tylko muszą być w worku, a firmy informowały, że mają być one oddzielnie.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że warto byłoby też 
przeanalizować umowy czy są to nowe czy tylko przedłużanie poprzednich. 

� Radny Jan Łapsa złożył podziękowania dla ZGZiR za wyczyszczenie i udrożnienie 
kanałów  przy ul. Zachemskiego oraz os. Zadział.  

� Radny Grzegorz Grzegorczyk zwrócił się z prośbą o możliwość przeanalizowania 
sprawy zmiany organizacji ruchu na Zakopiance ponieważ jest to odcinek szybkiego 
ruchu nie ma tam możliwości zawracania; 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że można wystąpić do GDDKiA, ale 
prosi radnego o sprecyzowanie, o który konkretnie odcinek Zakopianki chodzi? 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski proponuje, aby radny Grzegorczyk 
złożył swoją prośbę do Pana Burmistrza na piśmie precyzując dokładnie, o który 
odcinek chodzi.   

� Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Stanisław Barnaś odnośnie 
Prewentorium poinformował, że przeglądał w sejmiku Wojewódzkim wnioski 
odnośnie prognozy długoterminowej i spotkał się z zapisem, że Prewentorium jest 
przeznaczone do sprzedaży dlatego prosi, aby Burmistrz odpowiadając na interpelacje 
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radego Łapsy dał mu ją do wiadomości określając jakie jest stanowisko miasta w tej 
sprawie, aby można było coś w tym kierunku robić.   

 
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski przypomniał tym radnym, którzy nie złożyli 
oświadczenia o  jego obowiązku złożenia do 31 grudnia 2014r. Następnie złożył wszystkim 
zebranym życzenia Noworoczne, a na koniec poinformował, że Sesja budżetowa odbędzie się 
26 stycznia o godz. 16:00.  
 
 
Ad.12 
 

O godzinie 16:15 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął IV Sesję 
Rady Miasta Nowy Targ. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
Protokołowała: 
Renata Chmielak 
               mgr Janusz Tarnowski 
 


