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P r o t o k ó ł Nr 5/2015 
z V Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 26 stycznia 2015r. 
 
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 V 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 IV Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
5. Interpelacje i zapytania. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
6. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na  

I półrocze 2015 r. 
7. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2015-2016 na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 
8. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji na realizację zadań bieżących.  
9. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących. 
10. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat. 
11. Budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2015.  
12. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2015-2024.   
 

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
14. Wolne wnioski. 
15. Zakończenie obrad. 
 
Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 

� Burmistrz Miasta Pan Grzegorz Watycha zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości, zasad udzielania i 
rozliczania dotacji celowej w latach 2015-2017 dla podmiotów prowadzących żłobki 
na terenie Miasta Nowy Targ; 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zgłosił następujące wnioski: 
• w związku z pismem Dyrektor SP nr 2 Pani Doroty Foryt-Pyzowskiej 

zaproponował, aby po sprawozdaniu Burmistrza w punkcie 5 porządku obrad 
wprowadzić punkt: Przedstawienie przez Dyrektor SP Nr 2 informacji o akcji 
prowadzonej przez tą szkołę w ramach projektu "Wszystkie kolory świata". 



 2 

•  w związku z tym, że do głosu zapisali się mieszkańcy miasta zaproponował, aby 
po interpelacjach i zapytaniach wprowadzić punkt: Wystąpienie Mieszkańców 
zapisanych do głosu. 

• zaproponował, aby w punkcie 15  porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w 
sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ oraz w punkcie 16 
porządku obrad projekt uchwały o treści jak wyżej w związku z potrzebą 
rozpatrzenia dwóch skarg złożonych przez Nowotarską Spółdzielnię 
Mieszkaniową; 

 
Rada jednogłośnie, 20 głosami „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 5  
porządku obrad punktu: Przedstawienie przez Dyrektor SP Nr 2 informacji o akcji 
prowadzonej przez tą szkołę w ramach projektu "Wszystkie kolory świata". 
 
Rada w głosowaniu, 19 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym przegłosowała 
wniosek o wprowadzenie w punkcie 7 porządku obrad punktu: Wystąpienie 
Mieszkańców zapisanych do głosu. 
 
Rada jednogłośnie, 20 głosami „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 
15 porządku obrad projektu uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia 
skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta 
Nowy Targ. 
 
Rada jednogłośnie, 20 głosami „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 
16 porządku obrad projektu uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia 
skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta 
Nowy Targ. 
 
Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymuj ących przegłosowała 
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: określenia 
wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w latach 2015-2017 dla 
podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ. 
 
Projekt ten wprowadzono w punkcie 17 porządku obrad.  
 
W związku z powyższymi zmianami kolejne punkty ulęgają przeszeregowaniu. 
 
Proponowany porządek obrad po wprowadzonych zmianach: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
5. Przedstawienie przez Dyrektor SP Nr 2 informacji o akcji prowadzonej przez tą szkołę 

w ramach projektu "Wszystkie kolory świata". 
6. Interpelacje i zapytania. 
7. Wystąpienie Mieszkańców zapisanych do głosu. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na  

I półrocze 2015 r. 
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9. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2015-2016 na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 

10. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji na realizację zadań bieżących.  

11. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 
realizację zadań bieżących. 

12. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat. 
13. Budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2015.  
14. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2015-2024.   
15. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 

bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ. 
16. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 

bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ. 
17. Określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w latach 2015-

2017 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ. 
 

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
19. Wolne wnioski. 
20. Zakończenie obrad. 

 
Ad.3 
Rada jednogłośnie, 20  głosami „za” przyjęła protokół z IV Sesji Rady Miasta. 
 
Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 31 grudnia 2014 r. do 26 stycznia 2015r. 
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrza Pan Grzegorz Watycha. 
W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka odnośnie wynagrodzenia gwarantowanego nauczycieli i średniej 
osiągniętej w Nowym Targu pyta czy to wynagrodzenie gwarantowane jest za etat czy 
łącznie z nadgodzinami ? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że ustawa o systemie oświaty 
wprowadza wynagrodzenie zasadnicze na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego, a później wprowadza wynagrodzenie gwarantowane, które ma  
przymusić samorządy do udzielania godzin nadliczbowych nauczycielom gdyż inaczej 
nie osiągną wynagrodzenia gwarantowanego. 

� Radny Paweł Liszka pyta czy to oznacza, że nauczyciele na poszczególnych stopniach 
powinni mieć minimum takie wynagrodzenie jak zostało zaprezentowane? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że tutaj było podane wynagrodzenie 
średnie w grupie zawodowej; 

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka dodaje, że średnie wynagrodzenie ma 
to do siebie, że w pewnej grupie są nauczyciele, którzy zarabiają lepiej i którzy 
zarabiają nieco gorzej. Wynagrodzenie gwarantowane składa się przynajmniej z 20 
elementów składowych.     

 
Ad.5 
Krótką informację na temat akcji prowadzonej przez SP nr 2 pn. "Wszystkie kolory świata" 
przestawiła Dyrektor szkoły Pani Danuta Foryt-Pyzowska. Poinformowała, że w ramach tej 
akcji dzieci wykonały laleczki przestawiające dzieci z różnych kontynentów i zachęciła, aby 
w czasie przerwy dokonać ich zakupu wspierając tym samy finansowo prowadzoną przez 
szkołę akcję.  
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Ad.6 
Interpelacje i zapytania: 
1. Radna Danuta Wojdyła złożyła interpelację w sprawie dobudowy oświetlenia terenu przy 
ul. Wojska Polskiego, a Al. Solidarności.  
2. Radny Paweł Liszka: 

a) zapytuje o dalszą współpracę z miastem partnerskim Redevormwald - czy będzie 
podtrzymana ta współpraca tak jak do tej pory czy może będzie to współpraca na bazie 
stowarzyszenia polsko-niemieckiego?  
b) złożył interpelację dotyczącą Nowotarskiej Telewizji Kablowej, a szczególnie zmian na 
stanowiskach przedstawicieli w Radzie Nadzorczej  głównego udziałowca czyli Miasta 
Nowy Targ.  

3. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelację w sprawie komunalizacji dworca PKP; 
4. Radny Jan Łapsa złożył interpelację odnośnie postępowania o uzyskanie warunków 
zabudowy nieruchomości leżącej w granicach wsi Szaflary dla realizacji budynków 
mieszkaniowych; 
5. Radny Grzegorz Grzegorczyk złożył interpelację, w której pyta czy prowadzony jest 
monitoring powietrza i wody w Nowym Targu?  
6. Radny Andrzej Rajski złożył interpelację, w której pyta na jakim etapie jest sprawa 
przejęcia terenów od Starostwa na planowane miejskie drogi w szczególności chodzi o działki 
pod starym szpitalem? 
7. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację dotyczącą starego  
i nowego cmentarza komunalnego; 
8. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda i Radna Danuta Szokalska-Stefaniak 
złożyli interpelację  dotyczącą utworzenia gimnazjum w budynku SP nr 4 na os. Niwa. 
9. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelację dotyczącą finansowania przez Urząd 
Miasta studiów podyplomowych dla pracowników urzędu oraz zatrudnienia w ostatnich 
miesiącach przez byłego Burmistrza nowych pracowników; 
10. Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski złożył interpelację w sprawie naprawy 
nawierzchni ul. Lotników na odcinku od skrzyżowania przy zjeździe do sklepu "Biedronka" 
do warsztatu samochodowego.  
 
Pełna treść interpelacji pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl 
 
Ad.7 
Wystąpienie Mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych do głosu stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu): 

� Pan Józef Żarnecki zwrócił się z prośbą o usunięcie drzew, które rosną na chodniku na 
ul. Kokoszków i Kokoszków Boczna. Na tych chodnikach są też słupy telegraficzne. 
Następnie przypomina również o zamieszczonym i zakrytym obecnie na budynku 
urzędu wizerunku Lenina, który według niego powinien być całkowicie usunięty.   

� Pan Jan Sięka przedstawił nową formę efektywnego spalania węgla, aby zmniejszyć 
smog nad miastem. Omówił korzyści płynące ze spalania węgla "od góry"  
i przedstawił krótki filmik prezentujący różnice w dymie jaki jest po spalaniu węgla 
tradycyjnie i metodą "od góry" z którego wynika, że dużo korzystniejsze i mniej 
zanieczyszczające powietrze jest spalanie węgla "od góry". Na koniec zachęcił 
wszystkich do wypróbowania tej metody spalania węgla.  

� Pani Maria Pawluśkiewicz zwróciła się z prośbą o to, aby zadbać o Pomnik Ofiar 
Katynia, który jest zaniedbany, szczególnie odnowy wymaga rzeźba Matki Boskiej, 
flagi do mostu koło krzyża. Podkreśliła, że należy tam również wprowadzić zakaz 
wjazdu samochodów, bo cały czas stoją tam samochody. Prosi, aby rozpatrzyć tą 
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prośbę, bo znów będą uroczystości i ludzie będą patrzeć na ten zaniedbany pomnik.  
W tej kwestii Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zawraca się do Burmistrza, 
aby faktycznie wziąć pod uwagę prośbę Pani Pawluśkiewicz i wpłynąć na poprawę 
stanu tego pomnika.   

 
Ad.8 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Nowy Targ na I półrocze 2015 r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta 
Wojdyła.  

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Komisja 
Rewizyjna niezależnie od opiniowania wykonania budżetu gminy i występowania  
z wnioskiem o udzielenie absolutorium wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie 
kontroli. 
            Zgodnie z § 94 Statutu Miasta Nowy Targ Komisja Rewizyjna zobowiązana jest 
przedkładać Radzie swój plan pracy celem jego zatwierdzenia. Przedmiotowy plan winien 
zawierać co najmniej terminy odbywania posiedzeń oraz terminy i wykaz jednostek, które 
zostaną poddane kontroli kompleksowej. § 94 ust. 3 dopuszcza możliwość zatwierdzania 
przez Radę jedynie części planu pracy Komisji Rewizyjnej to jest np. na poszczególne 
półrocza. Przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po 
zatwierdzeniu planu pracy komisji lub jego części.  
Plan pracy na I półrocze 2015r. przedstawia się następująco: 

1. Kontrola przychodów i rozchodów Pływalni Miejskiej w mieście Nowy Targ. 
2. a)Analiza sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta w 2014 r. 

 b)Opinia w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2014 oraz sformułowanie   
wniosku w sprawie udzielenia (nieudzielania) absolutorium dla Burmistrza Miasta. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Wojdyła zgłosiła autopoprawkę polegającą na 
dopisaniu  w pkt. 1 "... za rok 2014". całość otrzymuje brzmienie: " 1. Kontrola przychodów  
i rozchodów Pływalni Miejskiej w mieście Nowy Targ za rok 2014". 
 
Rada jednogłośnie, 20 głosami „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę nr V/14/2015  
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I 
półrocze 2015 r. 
 
Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2016 na terenie Gminy Miasto 
Nowy Targ przedstawił Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek.  Ustawa z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków reguluje 
zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym zasady 
działalności przedsiębiorców wodociągowo-kanalizacyjnych, a także zasady realizacji 
budowy  i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Obowiązek uchwalania 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych został nałożony na radę gminy przepisami art. 21 ust. 5 powołanej na wstępie 
ustawy. W "Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2015-2016 na terenie Gminy Miasto Nowy Targ"  przygotowanym 
przez MZWiK, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały zawarto wymagane ustawą 
elementy tj.: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia 
racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków, zadania rozwojowo-
modernizacyjne na lata 2015-2016, planowane nakłady i źródła sfinansowania zadań 
rozwojowo-modernizacyjnych.  
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Powyższa uchwała stanowi podstawę do działalności inwestycyjnej MZWiK w Nowym 
Targu.  
 
Dyrektor pokrótce omówił wszystkie zadania przedstawione w wieloletnim planie rozwoju  
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiącym załącznik 
do uchwały. Następnie zgłosił następujące autopoprawki: 

� w treści uchwały w § 1 zastąpienie lat 2014-2016 latami 2015-2016; 
� w tabeli nr 2 zmiana przewidywanego okresu realizacji z roku 2016 na rok 2015 przy 

następujących zadaniach "Projekt kanalizacji na os. Niwa - część północno-zachodnia 
(zmiana nazwy zadania na wniosek Wiceprzewodniczącego Grzegorza Luberdy), 
"Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej na os. Marfiana Góra" oraz " 
"Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji skrzyżowania dróg os. Buflak-os. 
Zadział" i przeniesienie tych zadań z tabeli nr 2 do punktu 12 w tabeli nr 4; 

� pod tabelą nr 3 dodanie zapisu: "W przypadku braku zapewnienia pełnego 
finansowania udziału własnego w zadaniu „Doszczelnianie sieci wodociągowej” z 
budżetu Miasta Nowy Targ, MZWiK będzie musiał przeznaczyć w całości środki 
planowane na zadania określone w tab. 3, na sfinansowanie doszczelnienia sieci 
wodociągowej. W razie wystąpienia takiej sytuacji, rozpoczęcie realizacji powyższych 
zadań ujętych w tab. 3 będzie możliwe w roku 2016". 

� w tabeli nr 3 w zadaniu "Budowa wodociągu os. Bór (domy jednorodzinne) 
zastąpienie długości 165m długością 662m.  

 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że w tabeli nr 5 są przedstawione 
środki z podziałem na środki własne i środki z Funduszu Spójności w związku z tym 
pyta czy  zadania wymienione w tabeli 1 znajdują się w tej kwocie 6 400 000  zł.?  

� Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek odpowiada, że doszczelnianie sieci 
wodociągowej jest w tych nakładach  6 400 000 zł, natomiast zakup samochodu 
asenizacyjnego przesunął się w czasie ze względu na unieważniony przetarg. Były na 
to środki zapewnione w roku ubiegłym i są to środki własne zakładu.   

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski prosi o informację jaki zakres 
uszczelniania tej sieci jest na ten rok zaplanowany? 

� Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek informuje, że będzie to; ul. Podtatrzańska  
w całości, ul. Nadwodnia od ul. Kościuszki do ul. Św. Doroty, ul. Sikorskiego od  
ul. Szaflarskiej do Al. Tysiąclecia, ul. Ceramiczna w całości, os. Konfederacji 
Tatrzańskiej od ul. Waksmundzkiej do oczyszczalni ścieków i ul. Grel w całości.   

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy te wymienione odcinki to 
odcinki o największym stopniu awaryjności czy nieszczelności? 

� Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek odpowiada, że są to odcinki, które ze 
względu na rodzaj zastosowanych materiałów są awaryjne i nieszczelne.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta o ile, te zaplanowane do realizacji 
roboty zmniejszą ubytek wody? 

� Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek odpowiada, że szacunkowo straty zmaleją 
od 10 do 15%. 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy w 2015r. będą jeszcze 
kontynuowane zadania dofinansowane ze środków unijnych? 

� Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek odpowiada, że nie będzie realizowanych, ale 
będą w 2015r. dokonywane płatności.  

� Radny Grzegorz Grzegorczyk pyta czy odcinek na os. Konfederacji Tatrzańskiej od  
ul. Waksmundzkiej do oczyszczalni będzie wykonywany metodą bezwykopową? 
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� Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek odpowiada, że wszystkie odcinki będą 
robione bezwykopowo, wykopy będą tylko na węzłach i przyłączach.  

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada jednogłośnie, 20 głosami  „za” podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę  
Nr V/15/2015 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2016 na terenie Gminy Miasto 
Nowy Targ. 
 
Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji na realizację zadań bieżących przedstawił Naczelnik Wydziału 
GKiD Pan Marian Twaróg.  
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miasta może podjąć uchwałę o dopłacie dla 
jednej,  wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców.  
Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
obowiązuje do 30 kwietnia 2015r. Ze środków budżetu na rok 2015 zostaną jeszcze 
wypłacone dopłaty do cen dostarczanej wody i odebranych ścieków w grudniu 2014r. co 
spowoduje, że utrzymanie dopłat do końca obowiązywania obecnej taryfy wymagać będzie 
zwiększenia środków w rozdziale 40002 i 90001. Mając jednak na uwadze, że ograniczenie 
dopłat spowoduje wzrost cen dla mieszkańców, proponuje się utrzymać dopłatę do ceny m3 

wody i ścieków na dotychczasowym poziomie do końca okresu obowiązującej taryfy:  
� dopłata do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla gospodarstw domowych w wysokości 

0,62 zł brutto,  
� dopłata do 1 m3 odebranych ścieków od gospodarstw domowych w wysokości 

0,85 zł brutto,  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada jednogłośnie, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/16/2015 w sprawie  ustalenia 
stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na 
realizację zadań bieżących. 
 
Ad. 11 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji na realizację zadań bieżących przedstawił Naczelnik Wydziału GKiD Pan 
Marian Twaróg. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na tym, aby w § 1 ust. 1 pkt. 1 
kwotę 1,294 zł zastąpić kwotą 1,70 zł brutto.  
Zgodnie z art. 219 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stawki dotacji przedmiotowych 
ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W uchwale budżetowej na rok 
2015 dla MZK, na realizację zadań bieżących, przewidziano następujące dotacje 
przedmiotowe: 

� dział 600 - dopłata do kosztów zbiorowego przewozu osób - 1 000 000 zł, planowana 
ilości wozokilometrów 772 518; 

� dział 600 - dopłata do kosztów oczyszczania letniego ul. Ludźmierskiej w ramach 
zawartego porozumienia z Wojewódzkim Zarządem Dróg - 11 979 zł; 
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� dział 900 - dopłata do kosztów oczyszczania letniego miasta - 180 000 zł. 
Wysokość dotacji została ustalona na podstawie planowanego przez zakład zakresu 
rzeczowego.   
Proponowane jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych to: 

� dopłata do kosztów zbiorowego przewozu osób w wysokości 1,70 zł brutto do 
przewidywanego kosztu 1 wozokilometra, 

� dopłata do kosztów oczyszczania letniego miasta w wysokości 100 % 
przewidywanych kosztów brutto. 

 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Andrzej Rajski mówi, że skoro zwiększa się dofinansowanie do kwoty 1,70 to 
albo musi być odpowiednia zmiana w uchwale budżetowej kwoty dotacji, albo musi 
być zmiana w uzasadnieniu - liczbę 772 518 wozokilometrów należy zastąpić liczbę 
588 235 wozokilometrów; 

� Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg informuje, że w tej sprawie będzie 
prowadzona analiza MZK i w zależności od tego jakie będą rzeczywiste koszty będzie 
decyzja o pokryciu tego niedoboru, który może być pokryty z trzech źródeł: 
zwiększonych przychodów zakładu, zmniejszonej liczby wozokilometrów oraz ze 
zwiększonej dotacji i będzie to czynione w trakcie roku budżetowego; 

� Radny Andrzej Rajski mówi, że jeśli w uzasadnieniu zostanie 772 518 
wozokilometrów to nie zgadza się suma w związku z tym składa wniosek formalny, 
aby w uzasadnieniu liczbę 772 518 wozokilometrów zastąpić liczbą 588 235 
wozokilometrów; 

� Radny Andrzej Swałtek stwierdza, że obcięcie wozokilometrów o ponad 200 000 
spowoduje, że zakład będzie mógł istnieć szacunkowo gdzieś do lipca, bo przecież 
taka liczba wozokilometrów jest robiona i chyba  nie będzie się rezygnować z linii, 
które już są np. dowożenia dzieci do szkół.  

� Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg informuje, że ta poprawka jest 
potrzebna tylko po to, aby zgadzało się wszystko matematycznie; 

� Radny Paweł Liszka proponuje, aby w uzasadnieniu po słowach "dopłata do kosztów 
zbiorowego przewozu osób - 1 000 000 zł" skreślić ilość wozokilometrów tam 
wpisaną.    

� Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg informuje, że uzasadnienie jest 
pomocą dla Rady w podjęciu uchwały i nie jest nigdzie wysyłane.  

 
W dyskusji głos zabrali: 
� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że na ostatniej Komisji 

Komunalnej dużo dyskutowano na temat MZK  i uważa, że w pierwszej kolejności 
należy się zastanowić jakie powinny zostać podjęte działania, aby "uzdrowić"  
sytuację zakładu i czy jesteśmy w stanie pomóc mu w tym. Następnie zwracając się do 
Dyrektora MZK mówi, że od momentu gdy w 2013r. trafiła do niego opinia radcy 
prawnego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej nie zrobił nic w tym kierunku co 
dowodzi,  
że nie ma pomysłu jak tym zakładem kierować, aby spełniał swoją funkcję 
prawidłowo, a nie przedstawiać tylko wniosek o podniesienie dopłat jeszcze nie do 
końca prawidłowo uzasadniony. Dodaje, że radca prawny miał wówczas wątpliwości  
w świetle przedstawionych dokumentów czy ten zakład może w takiej formie 
funkcjonować. Umowy zawarte zarówno z gminą Szaflary jak i innymi gminami nie 
spełniały wszystkich wymogów dlatego należy się zastanowić jak ten zakład ma 
funkcjonować. Następnie zaznacza, że raport z audytu, który dostarczono radnym  
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w żaden sposób nie wspomina o w/w kwestii to pokazuje, że wiele spraw związanych 
z tym zakładem wymaga przeanalizowania i poprawienia, aby było zgodne  
z wymaganiami. Zgodnie z opinią radcy prawnego zakład ten będzie miał problemy, 
bo nie może prowadzić w tej formie organizacyjnej działalności komercyjnej dlatego 
może warto się zastanowić nad zmianą formy organizacyjnej zakładu.  Dodaje, że ma 
nadzieje, że w najbliższym czasie Komisja Komunalna podejmie działania w kierunku 
przeprowadzenia analizy sytuacji tego zakładu, aby można było podjąć jakieś 
działania.  

� Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos mówi, że zgadza się z wypowiedzią 
Przewodniczącego Rady. Dodaje, że opinia prawna, którą przytoczył Przewodniczący 
dotyczyła sytuacji związanej z Szaflarami. Dodaje, że sprawy poruszone w opinii 
prawnej, były  przez niego zgłaszane w poprzedniej kadencji i składał nowe projekty 
porozumień międzygminnych.  Potwierdza, że należy się zastanowić jak ten zakład ma 
funkcjonować.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że do końca czerwca należałoby 
przeprowadzić prace, o których wspominał wcześniej, aby mieć przegląd sytuacji  
i podjąć jakieś działania, bo pewne jest, że na ten moment dobrze się nie dzieje w tym 
zakładzie. MZK na pewno będzie potrzebował dotacji, ale nie może się to tak 
odbywać jak do tej pory. 

� Radny Paweł Liszka prosi o przesłanie opinii radcy prawnego do wszystkich radnych; 
� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że zostanie ona rozesłana radnym 

do zapoznania się z nią; 
� Radny Andrzej Swałtek przypomina, że podjęta była uchwała o bezpłatnych biletach 

dla osób powyżej 70-tego troku życia i to jest pewna kwota w budżecie zakładu, którą 
powinno się wyegzekwować od miasta, a MZK nie otrzymał tej kwoty. Skoro 
podejmuje się pewne działania, aby mieszkańcom miasta i okolic było lepiej to 
powinny za tym iść pieniądze, a tak się nie dzieje.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że oprócz tego, że jest wysoka 
dotacja to jeszcze trzeba uwzględnić fakt, że odpisy amortyzacyjne nie są 
przeznaczane na  odtwarzanie majątku, który się zużywa. Podobnie wygląda sytuacja 
z kredytem, który jest spłacany z budżetu miasta, a nie z budżetu zakładu.  Stwierdza, 
że jest to trudny temat i Radę czeka trudne zadanie do zrealizowania.   

� Radny Andrzej Rajski proponuje, aby zakończyć dyskusję i przystąpić do 
przegłosowania poprawek.  

 
Rada w głosowaniu 12 głosów za, przy 1 głosie przeciw i 7 głosach wstrzymujących się 
przegłosowała poprawkę zgłoszoną przez radnego Pawła Liszkę, aby w uzasadnieniu po 
słowach: " ... dopłata do kosztów zbiorowego przewozu osób - 1 000 000 zł wykreślić słowa: 
"planowana ilość wozokilometrów 772 518".  
 
Ponieważ Rada przegłosowała poprawkę dalej idącą nie głosowano nad poprawką zgłoszoną 
przez radnego Andrzeja Rajskiego.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 19 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymuj ącym się podjęła wraz  
z autopoprawką oraz poprawką Uchwałę Nr V/17/2015 w sprawie  ustalenia stawek 
dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań 
bieżących. 
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Przerwa  
 
Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat 
przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Na terenie miasta Nowy 
Targ funkcjonują trzy niepubliczne przedszkola na bazie gminnych nieruchomości przy  
ul. Szaflarskiej 51 oraz Wojska Polskiego nr 5 i 23 na podstawie umów dzierżawy zawartych 
do dnia 31 lipca 2015r. projekt uchwały przewiduje zawarcie nowych umów na okres 
powyżej trzech lat po przeprowadzeniu pisemnego przetargu na dzierżawę ww. 
nieruchomości. W przeprowadzonym przetargu pod uwagę brana byłaby nie tylko wysokość 
czynszu dzierżawy, ale i proponowane nakłady na podniesienie standardu przedmiotu 
dzierżawy oraz okres dzierżawy umożliwiający rekompensatę poniesionych kosztów na 
remont i modernizację obiektu. Dłuższy okres dzierżawy umożliwi także stabilne 
prowadzenie usług przedszkolnych dla dzieci jak również będzie elementem składowym 
koncepcji zabezpieczenie na terenie Nowego targu prawa 3 i 4 latków do wychowania 
przedszkolnego, które to będzie obowiązywało od 1 września 2015r.  
   
W ramach pytań głos zabrała: 

� Radna Danuta Wojdyła pyta czy wysokość czynszu będzie określana przez Burmistrza 
Miasta czy będzie licytacja na wysokość czynszu? 

� Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że przetarg będzie 
pisemny i jednym z elementów jest wysokość czynszu, ale nie jest to decydujące  
kryterium w wybraniu kontrahenta.  

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada jednogłośnie, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/18/2015 w sprawie oddania  
w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat. 
 
Ad.13 
Projekt uchwały Budżetowej na  rok 2015 przedstawił w formie prezentacji Skarbnik Miasta 
Pan Łukasz Dłubacz. Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Następnie Skarbnik 
omówił autopoprawki do projektu budżetu miasta na rok 2015r. Zarządzenie Burmistrza, 
którym wprowadzone zostają autopoprawki stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka pyta czy Skarbnik brał pod uwagę możliwość przeprowadzenia 
akcji zachecajacej ludzi młodych mieszkających w Nowym Targu i tu pracujących do 
rozliczania się w Nowym Targu zwiększyłoby to dochody miasta.  

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz informuje, że dowodem tego, że myślał o tego rodzaju 
zachęcie jest zapis w uchwale zwalniającej od podatku przedsiębiorców w SAG 
mówiący o tym, że ulgi będą dotyczyć przedsiębiorców, którzy zatrudnią osoby 
rozliczające się z podatku dochodowego w Nowym Targu. Dodaje, że warto podjąć 
jeszcze inne działania i rozważy to wspólnie z Panem Burmistrzem. 

� Radny Andrzej Swałtek  mówi, że w ramach wydatków inwestycyjnych zabezpiecza 
się kwotę 1 350 000 zł w tym na wykup nieruchomości 1 250 000 (chodzi  
o obwodnicę wschodnią) dlatego pyta czy ta kwota w pełni zapewni już wykup 
potrzebnych gruntów? 
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� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz  odpowiada, że raczej nie zapewnia wszystkich potrzeb, 
w wielu przypadkach sprawy są skomplikowane i nadal są w toku, czasem trwają 
nawet latami dlatego trudno to ostatecznie oszacować.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że w prezentacji przedstawiona 
była w jednym miejscu kwota dofinansowania z UE dla MZWiK  6 000 000 zł,  
a w drugim 6 400 000 zł. dlatego pyta czy to nie jest czasem błąd? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że 6 400 000 zł to wydatki na program 
planowany do realizacji w tym roku, tą kwotę powinien MZWiK otrzymać z budżetu 
miasta. Kwota  6 000 000 zł to kwota, która planuje się pozyskać z refundacji. 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta jaki miasto ma faktycznie zysk  
z lokat? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że zysk będzie taki jakie będzie 
oprocentowanie. Przychody z tytułu lokat podane są w rozdziale 75023 i wynoszą ok. 
40 do 50 000 zł w skali roku.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy zadłużenie w wysokości  
55 000 000 zł uwzględnia obligacje wcześniej wyemitowane? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz  odpowiada, że jest w tej wartości kwota ok. 12 000 000  
zł obligacji. Pierwsza spłata tych obligacji nastąpi w 2018r.   

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski podkreśla, że zauważył pewien problem 
z poprawnym szacowaniem inwestycji, bo jedną inwestycję raz się szacuje na niższą 
kwotę, a drugi raz na dużo wyższą dlatego należy tą kwestię również przemyśleć, aby 
to szacowanie było dokładniejsze i nie wprowadzało chaosu.  

 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka zgłosił poprawkę do projektu budżetu polegającą na przesunięciu 
z rezerwy inwestycyjnej kwoty 50 000 zł do działu "Dokumentacja przyszłych 
inwestycji" na wykonanie dokumentacji projektowej drogi dla drogi o kategorii KDL 
2, która została uchwalona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Niwa-Grel (odcinek od stacji CPN w dół). Uzasadnia to tym, że na dzisiejszej sesji 
przyjęto plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych i w nim zaplanowano również realizację kanalizacji w tamtym 
rejonie. Uchwalony jest plan zagospodarowania przestrzennego, a to zobowiązuje do 
tego że na tych działkach nie można budować więc byłaby to rekompensata dla 
mieszkańców za zablokowane tereny. Realizując tą inwestycję w przyszłych latach 
otwierają się nowe możliwości mieszkaniowe.  

� Radny Andrzej Rajski uważa, że nie jest celowe wydawanie pieniędzy na realizację 
drugiej drogi na os. Niwa. Dodaje, że trzeba dobrze rozważyć ile pieniędzy jest na 
inwestycje, aby nie okazało się że projekty są, ale nie ma pieniędzy na ich realizację, 
bo takie przypadki się zdarzały. Następnie zgłasza poprawkę, aby z działu 6016 
skreślić modernizację ul. Nadwodnej kwota 500 000 zł, i  kwotę 350 000 zł 
przeznaczyć na remont schodów wejściowych na cmentarz, a kwotę 150 000 zł na 
budowę kolumbarium. Uzasadnia, że droga ta nie jest aż w tak złym stanie, aby 
wymagała całkowitej modernizacji. Dodaje, że ta kwota 500 000 zł jest i tak zbyt 
mała, aby wykonać modernizację ul. Nadwodniej. Remont schodów na cmentarz miał 
już być robiony w minionym roku.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że faktycznie bywa duża 
rozbieżność cen przy szacowaniu inwestycji. Dodaje, że na Komisji Komunalnej pytał 
czy można byłoby zrobić taki przegląd ile dokumentacji jest przygotowanych  
i określić, które z nich są najpilniejsze do realizacji, bo wielkość budżetu jest 
ograniczona.  Dodaje, że dokumentacji było zrobionych dużo, a jednak wiele straciło 
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ważność. Mówi, że faktycznie przy ul. Nadwodniej padały różne kwoty, bo raz 
mówiono, że będzie to kwota 500 000 zł, raz że kwota 800 000 zł, a potem jeszcze, że 
może nawet 1 000 000 zł, a w budżecie zapisano kwotę 500 000 zł.   Uważa, że 
bezzasadnym jest wprowadzanie do budżetu kolejnej pozycji dotyczącej wykonania 
dokumentacji, która nie jest właściwe przygotowana.     

� Radny Paweł Liszka stwierdza, że w ten sposób Przewodniczący podważa również 
wniosek Wiceprzewodniczącego Grzegorz Luberdy  o wykonanie dokumentacji drogi 
łączącej odcinek Niwa-Grel, który został zgłoszony na Komisji Komunalnej  
i wprowadzony do budżetu w formie autopoprawki. Dodaje, że dojechanie na os. 
Niwa w soboty i niedziele jest bardzo trudne ze względu na korki, a wykonanie tej 
drogi dałoby szybszy dostęp mieszkańcom do ich domów. Następnie dodaje, że  
w poprzedniej kadencji, gdy był zgłaszany problem tamtej drogi cały czas było 
mówione, że nie da się tego zrobić, bo nie ma odpowiedniej podbudowy, a część 
działek na których wylany jest asfalt jest własnością prywatną.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że przyznaje rację co do 
celowości poprawy sytuacji na tamtym odcinku. Dodaje, że wniosek złożony przez 
Wiceprzewodniczącego Grzegorza Luberdę jednak był nieco inny i prosi, aby nie 
traktować tego w ten sposób, że wnioski jednego radnego akceptuje, a wnioski 
drugiego nie. Stwierdza, że chodzi o to, aby w końcu przeciąć ten chaos planowania 
inwestycji, bo było wiele dokumentacji, ale nie było pieniędzy na ich realizację. 
Dodaje, że w ciągu roku będzie wiele zmian w budżecie i nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby to zadnie wprowadzić jeśli będzie taka możliwość.  

� Radny Andrzej Swałtek mówi, że na Komisji Komunalnej również zgłosił wniosek  
o wykonanie dokumentacji drogi Ku Studzionkom, ale później go wycofał gdy 
Przewodniczący Rady zaproponował, aby przygotowana została pewnego  rodzaju 
mapa inwestycji do realizacji co on w pełni popiera. 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że wie jaki jest stan  
ul. Ku Studzionkom i to właśnie pokazuje ile jest potrzeb w mieście, ale trzeba 
nauczyć się wybierać te najpilniejsze i te, które mogą być zrealizowane kompleksowo.   

 
W dalszej dyskusji Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz poinformował, że opinia RIO do projektu 
budżetu była pozytywna z uwagami. Jedna z nich dotyczyła § 8 pkt. 3 gdzie RIO wskazała, że 
zapis o upoważnieniu kierowników zakładów budżetowych do dokonywania przesunięć  
w planie finansowym jest zbędny gdyż jest to uregulowane stosownym rozporządzeniem 
ministra stąd w autopoprawce zapis, że punkt ten zostaje skreślony.   
Jeśli chodzi o WPF to błąd wskazany przez RIO został w autopoprawce poprawiony,  
a  dotyczył m.in. nie wskazania w uzasadnieniu szczegółowych wyjaśnień dotyczących kwoty 
zaplanowanej ze sprzedaży mienia gminnego.  
 
Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Mieszkaniowa Opieki Społecznej Zdrowia i Porządku 
Publicznego, Komisja Sportu Turystyki i Promocji, Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt 
przedmiotowej uchwały.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Bogusława Korwin poinformowała, że do Komisji 
Budżetowej wpłynęły dwa wnioski: Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej  
i Inwestycji oraz wniosek Komisji Oświaty. Wniosek Komisji Komunalnej zawierał 3 
propozycje zmian z czego propozycja dotycząca modernizacji ul. Podtatrzańskiej została 
wprowadzona autopoprawką Burmistrza, a dwie pozostałe propozycje wymienione poniżej 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetową tj: 
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� w dziale 75023 Urzędy Gmin poz. 1.2 wydatki JB wynagrodzenia i składniki od nich 
naliczone Komisja wnioskuje aby planowaną kwotę 7 900 000 zł zmniejszyć do kwoty  
7 560 000 zł, a zaoszczędzone 340 000 zł przeznaczyć na zmniejszenie deficytu 
budżetowego. Uzasadnienie: zmniejszenie kwoty wynika z "zamrożenia" wydatków 
na poziomie roku 2014 (150 000 zł) oraz obniżenia wydatków z uwagi na 
zlikwidowanie stanowisk doradców Burmistrza (190 000 zł). 

� w dziale 74516 Straż Miejska poz. 1.2 wydatki JB wynagrodzenia i składniki od nich 
naliczone Komisja wnioskuje o zmniejszenie planowanej kwoty z 850 000 zł do 790 
000 zł, a zaoszczędzone 60 000 zł przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetowego. 
Uzasadnienie: zmniejszenie wynika z "zamrożenia" wydatków na poziomie 2014r..  

 
Wniosek Komisji Oświaty zawierał 4 propozycje zmian z czego propozycja zwiększenia 
dotacji dla Galerii Jatki o 5 000 zł została wprowadzona autopoprawką Burmistrza, 
propozycja zabezpieczenia środków na wydanie płyty Pana Marcina Augustyna w kwocie  6 
500 zł była już wskazana w budżecie. Natomiast dwie pozostałe propozycje dot. zwiększenia 
dotacji dla PPWSZ oraz zwiększenia środków na wynagrodzenia instruktorów regionalnych  
zespołów "Hyrni" i "Śwarni" nie były poddane pod głosowanie z uwagi na fakt, że Komisja 
Oświaty nie wskazała źródła finansowania tych zmian.  
 

� Skarbnik uzupełnił, że zespoły te nie wnioskowały nigdy o dofinansowanie jeśli takie 
wnioski wpłyną to wówczas będą rozpatrywane. Następnie Skarbnik odnośnie 
propozycji zmniejszenia wynagrodzeń poinformował, że na obecną chwilę zgodnie  
z umowami o pracę pewnej grupie pracowników należy zgodnie z przepisami 
wypłacić nagrodę jubileuszową. Dodał, że łącznie kwota  wynagrodzeń wraz  
z nagrodami jubileuszowymi i składkami, które należy odprowadzić wynosi  
ok. 7 800 000 zł. Nie wiadomo  jeszcze jak będzie wyglądać sprawa Zastępców i może 
dojść do sytuacji, że trzeba będzie równocześnie wypłacić wynagrodzenia Zastępcom, 
którzy tez są na chorobowym. Następnie dodaje, że utrzymanie dwóch doradców 
kosztowało 130 000 zł, a nie 190 000 zł jak podała Komisja. Na chwilę obecną bez 
żadnych zmian w funduszu płac wynagrodzenia będą kosztować 7 800 000 zł,  
a w budżecie jest 7 900 000 zł. Jeszcze może się okazać, że osoba na stanowisku 
kierowniczym będzie w tym roku przechodzić na emeryturę i będzie należała się jej 
odprawa. Odnośnie Straży Miejskiej poinformował, że zmniejszenie planu o 60 000 zł 
będzie skutkowało tym, że Burmistrz będzie musiał dokonać pewnych cięć.  

� Radny Andrzej Rajski stwierdza, że należy zamrozić płace na poziomie roku 2014r.  
i zmniejszyć o koszt dwóch doradców. Uzasadnia to tym, że Burmistrz ma rok czasu, 
aby ten budżet zrealizować.  Dodaje, że jeśli Rada da wolna rękę to pewnie jeszcze 
tych pieniędzy braknie. Rada musi dać sygnał Burmistrzowi, że oczekuje lepszej pracy 
urzędu za mniejsze pieniądze, a jeśli się nie da to Burmistrz przedstawi realne koszty  
i wówczas będzie dyskusja co dalej zrobić. Odnośnie Straży Miejskiej informuje, że 
mają być konsultacje społeczne w tej sprawie i nawet nie wiadomo czy Straż będzie 
funkcjonowała do końca roku. Jeśli Burmistrz zrobi reorganizacje Straży Miejskiej  
i wyliczy koszty to wówczas podniesie się te kwoty. Dodaje, że te pieniądze mają być 
przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetowego i jeśli zajdzie potrzeba to one 
będą.   

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz informuje, że jednostki budżetowe zobowiązane są 
stosować formę zaangażowania wydatków budżetowych. Polega to na tym, że umowy 
zawarte mają znaleźć odzwierciedlenie w budżecie miasta. Burmistrz na koniec 
stycznia będzie składał sprawozdanie do RIO i okaże się, że zaangażowanie 
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przekracza plan budżetowy i  jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jest 
ryzyko, że RIO wezwie Burmistrza na dyscyplinę finansów publicznych.  

� Radny Andrzej Swałtek mówi, że budżet był przygotowywany przez poprzedniego 
Burmistrza z myślą, że nadal nim zostanie i dwóch doradców nadal będzie. Uważa, że 
w trakcie roku budżet się zmienia wiele razy i jeśli będzie potrzeba to dołoży się tych 
pieniędzy w trakcie roku.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że wynagradzanie pracowników 
odbywało się na zasadach, z którymi niektórzy radni mieli zastrzeżenia. Nie bez 
przyczyny końcem roku zatrudnione zostały dodatkowe osoby bez względu na to czy 
była potrzeba czy nie. Dodaje, że dobrze byłyby żeby Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego Pan Andrzej Zając przygotował zestawienie w którym uwzględni: 
wynagrodzenia na dzień dzisiejszy, odprawy emerytalno-rentowe, które potencjalnie 
mogą być w tym roku, nagrody jubileuszowe oraz macierzyńskie czy chorobowe 
pracowników. Dodaje, że ta zaproponowana zmiana o 400 000 zł to ok. 5%  
w stosunku do wynagrodzeń ogółem. Dodaje, że osoby, które pracują gdzie indziej,  
a nie w urzędzie wiedzą, że stabilizacja finansowa jak i zapewnienie pracy jest 
całkiem inne niż w urzędzie, a tutaj zapewnia się pracownikom możliwie najlepsze 
warunki łącznie ze szkoleniami, studiami, które gdzie indziej trzeba wykonywać sobie 
na własny koszt.  Gdyby zebrać wszystkie za i przeciw to rodzą się zastrzeżenia, że  
z roku na rok te wynagrodzenia są według pewnego schematu aktualizowane. Mówi, 
że chodzi mu o to, aby Burmistrz zrewidował zatrudnienie pod względem potrzeb  
i żeby zmienić nastawienie, żeby było jasne że pracownik dostaje wynagrodzenie za 
swoją pracę, a nie za bycie zatrudnionym w urzędzie. Burmistrz jest w stanie 
przedstawić plan reorganizacji urzędu i nie będzie bezpośrednio podlegał dyscyplinie 
finansów publicznych.  

� Radny Lesław Mikołajski podkreśla, że ustawa o samorządzie gminnym 
jednoznacznie mówi, że pracami urzędu kieruje Burmistrz, a tu radni próbują  ustalać 
szczegóły odnośnie funduszu płac. Dodaje, że Rada w tym momencie wychodzi poza 
zakres swoich kompetencji. 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski uważa, że nie do końca jest tak jak mówi 
radny Mikołajski, bo to Rada uchwala budżet. Burmistrz musi tak pokierować pracami 
urzędu, aby działać w ramach zapewnionego budżetu. Dodaje, że chodzi o to, aby 
inaczej podejść do wszystkich kosztów, jakie w budżecie występują.   

� Radny Andrzej Rajski mówi, że jest wyrok NSA, który rozpatrywał przypadek, że 
Rada obcięła Burmistrzowi pieniądze na prowadzenie urzędu o 1/4 i Burmistrz 
zaskarżył to działanie do NSA. Sąd wydał wyrok, że to Rada jest organem 
stanowiącym i to ona ustala wielkość budżetu, a Burmistrz ma to wykonać.  

�  Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że kwota 400 000 zł w skali 
całego budżetu to nie jest jakaś ogromna kwota. Jeśli Burmistrz wraz ze Skarbnikiem 
po analizie stwierdzą, że brakuje tych pieniędzy to przedstawią konkretny wniosek  
z argumentami i Rada dołoży tych pieniędzy.    

� Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pan Andrzej Zając poinformował, że wszystko 
o czym mówił wcześniej Przewodniczący było dokładnie przygotowane dla Pana 
Skarbnika. Dodaje, że płace zostały zamrożone, tylko pracownicy dostali podwyżki od 
czerwca, a nie od stycznia i chcąc tą kwotę wykazać trzeba byłoby wszystkim 
pracownikom wypowiedzieć warunki płac jakie mieli w I półroczu 2014r. Skarbnik 
ma wykaz wszystkich pracowników, wynagrodzeń, hipotetycznych  wzrostów 
wysługi, wszystkich nagród jubileuszowych, wykaz ewentualnych odpraw znajduje 
się w rezerwie. W II półroczu wszyscy dostali 5% podwyżki czyli teraz Burmistrz 
może tylko jedno zrobić wszystkim pracownikom cofnąć przez I półrocze tą kwotę. 
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Tego nie da się zrobić z dnia na dzień, bo trzeba wypowiedzieć przynajmniej na 3 
miesiące przed. Dodaje, że na każdą złotówkę Skarbnik ma podkładkę. Nie można 
zamrozić płac według stanu na początek 2014r., bo podwyżka była w II półroczu 
2014r.    

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że nie zmienia to faktu, że pod 
koniec roku zatrudnione zostały dodatkowe osoby i Pan Burmistrz powinien się 
przyjrzeć temu czy to było uzasadnione zatrudnienie czy nie. 

� Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pan Andrzej Zając informuje, że nie 
zatrudniono żadnych nowych osób tylko osobom już pracującym zmieniono warunki 
pracy poprzez zmienienie umowy, którą mieli na czas określony, na umowę na czas 
nieokreślony.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski uważa, że należy inaczej do tej sprawy 
podejść i to na początku roku trzeba przeanalizować; 

� Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Pan Andrzej Zając mówi, że wszystko jest 
bardzo dokładnie przeanalizowane.   

� Radny Andrzej Rajski zgłosił wniosek o przerwanie dyskusji i przejście do głosowania 
poprawek gdyż to Rada ostatecznie decyduje o budżecie.  

     
Głosowanie poprawek: 
 

I. Poprawka radnego Pawła Liszki: przesunięcie z rezerwy inwestycyjnej kwoty 50 000 zł do 
działu "Dokumentacja przyszłych inwestycji" na wykonanie dokumentacji projektowej drogi 
dla drogi o kategorii KDL 2, która została uchwalona w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Niwa-Grel (odcinek od stacji CPN w dół). 

Wynik głosowania: 
Za- 5 głosów 
Przeciw - 11 głosów 
Wstrzymuj ących się - 4 głosy 

Poprawka nie przeszła.  
 

II. Poprawka radnego Andrzeja Rajskiego: z działu 6016 skreślić modernizację ul. Nadwodnej 
w kwocie 500 000 zł, i  kwotę 350 000 zł przeznaczyć na remont schodów wejściowych na 
cmentarz, a kwotę 150 000 zł na budowę kolumbarium. 

Wynik głosowania: 
Za- 13 głosów 
Przeciw - 2 głosy 
Wstrzymuj ących się - 5 głosów 

Poprawka przeszła.  
 

III. Poprawki Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji: 
a) w dziale 75023 Urzędy Gmin poz. 1.2 wydatki JB wynagrodzenia i składniki od nich 
naliczone Komisja wnioskuje aby planowaną kwotę 7 900 000 zł zmniejszyć do kwoty  
7 560 000 zł, a zaoszczędzone 340 000 zł przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetowego. 

Wynik głosowania: 
Za- 15 głosów 
Przeciw - 3 głosy 
Wstrzymuj ących się - 2 głosy 

Poprawka przeszła.  
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b) w dziale 74516 Straż Miejska poz. 1.2 wydatki JB wynagrodzenia i składniki od nich 
naliczone Komisja wnioskuje o zmniejszenie planowanej kwoty z 850 000 zł do 790 000 zł,  
a zaoszczędzone 60 000 zł przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetowego. 

Wynik głosowania: 
Za- 14 głosów 
Przeciw - 2 głosy 
Wstrzymuj ących się - 4 głosy 

Poprawka przeszła.  
 
Komisja Budżetowa, Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, Komisja 
Mieszkaniowa Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisja Oświaty  
i Kultury oraz Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowały projekt 
przedmiotowej uchwały.   
 
Rada w głosowaniu 17 głosów „za”, przy 3 głosach wstrzymuj ących się podjęła wraz  
z autopoprawkami i przegłosowanymi poprawkami Uchwałę Budżetową na rok 2015r. 
Nr V/19/2015.  
 
Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 
2015-2024 przedstawił Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie poinformował, że 
do przedmiotowego projektu uchwały przygotowana została autopoprawka, w której zostały 
uwzględnione wszystkie zmiany zaproponowane w autopoprawce do budżetu miasta na 
2015r. W autopoprawce do WPF zostały załączone załączniki w nowym brzmieniu 
zaktualizowane do obecnej sytuacji. Skarbnik do autopoprawki zgłasza jeszcze poprawkę  
w załączniku nr 1 na stronie 8 w kolumnie 12.2 dla 2015r.  dochody majątkowe na programy, 
projekty lub zadania finansowane omyłkowo została wpisana kwota 6 000 000 zł, a powinna 
być to kwota  8 700 000 zł. Następnie poinformował, że projekt WPF został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Rokiem wyjściowym jest rok 2015 jak 
również 3 poprzednie lata, z tym że za 2014r. bierze się pod uwagę plan budżetowy na  
koniec III kwartału 2014r. Założenie jest takie że do roku 2024 miasto winno spłacić całe 
zadłużenie, które Gmina Miasto Nowy Targ zaciągnęła do chwili obecnej, jak również będzie 
zaciągać w latach kolejnych z przeznaczeniem na inwestycje. Być może okres ten będzie się 
przedłużał, bo jeśli będą realizowane koleje inwestycje to będzie potrzeba korzystania ze 
środków zewnętrznych podlegających zwrotowi. Opinia RIO do tego projektu uchwały jest 
negatywna, a związane jest to z tym, że omyłkowo w 2017r. w spłacie długi została podana 
kwota 8 600 000 zł, błąd ten został skorygowany w autopoprawce i obecnie wszystko jest  
w porządku. W ramach przedsięwzięć wpisane zostały m.in. dokumentacja drogi Grel 2015-
2016, budowa obwodnicy miasta 2015-2016, zaplanowano budowę sali gimnastycznej przy  
Gimnazjum nr 1 na lata 2016-2017 jak również przebudowę ul. Norwida w latach 2015-2016. 
Jest też szereg zadań bieżących, gdyż część przetargów przeprowadzonych jest na okres 
dłuższy niż jeden rok. RIO zwróciło jeszcze uwagę na fakt, że w uzasadnieniu nie opisano 
dokładnie jakie mienie miasto zamierza zbyć w poszczególnych latach, jednak żaden przepis 
ustawy nie precyzuje, że taki zapis musi się znaleźć stąd Skarbnik uważa, że jest to zbędne  
i zarzut RIO, że budzi to wątpliwości co do realności nie jest słuszny, bo realizując  projekt   
SAG, wykazano że części tych gruntów będzie przeznaczona do sprzedaży i nie ma tu 
nadmiernego ryzyka. Kolejna uwaga RIO dotyczyła tego, że w kolumnie 12.2. niezgodna jest 
pozycja dochodów z UE z budżetem miasta o kwotę 830 010 zł. Jest to błąd RIO gdyż ta 
kwota  dotyczy roku 2012, a nie 2015. Pozycja w tym zakresie jest zgodna z Uchwałą 
Budżetową na 2015r.  
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W ramach pytań głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że skoro w budżecie zostały 
wprowadzone pewne poprawki to konieczna jest korekta w WPF; 

� Skarbnik odpowiada, że korekta tak jest potrzebna i ma nadzieję, że radni, zgłoszą 
odpowiednią poprawkę do WPF; 

� Radny Andrzej Rajski zgłasza poprawkę, aby zmniejszyć deficyt budżetowy  
o 400 000 zł w roku 2015; 

� Skarbnik informuje, że korekta ta będzie występowała w każdym kolejnym roku 
kwota długu będzie zmniejszona o 400 000 zł, a w ostatnim roku spłaty kredytu 
rozchody z tytułu spłat kredytów zostaną pomniejszone o 400 000 zł. 

 
Głosowanie poprawki radnego Andrzeja Rajskiego, aby deficyt budżetowy zmniejszyć  
o kwotę 400 000 zł: 

Wynik głosowania: 
Za- 15 głosów 
Przeciw - 0 głosów 
Wstrzymuj ących się - 5 głosów 

Poprawka przeszła.  
 
Komisja Budżetowa, Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, Komisja 
Oświaty i Kultury oraz Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowały 
projekt przedmiotowej uchwały.   
Komisja Mieszkaniowa Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego nie wydała 
opinii. 
 
Rada w głosowaniu 14 głosów „za”, przy 6 głosach wstrzymuj ących się podjęła wraz  
z autopoprawkami i przegłosowaną poprawką Uchwałę Nr V/20/2015 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2015-2024. 
 
Przerwa 
 
Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił 
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski. Przedmiotowa skarga dotyczy wezwania 
Burmistrza Miasta Nowy Targ do ponownego rozpatrzenia sprawy ustalenia warunków 
zabudowy na terenie położonym w Nowym Targu przy ul. Wojska Polskiego  
i ul. Powstańców Śląskich na działkach ewidencyjnych nr 13384/9, 13384/11, 13384/13, 
13200/16, 13221/6, 13221/5, 13221/8, 13384/7  zgodnie z wnioskiem skarżącej  
z dnia 28 października 2014r. oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla w/w 
zamierzenia. Następnie Przewodniczący poinformował, że przedmiotowa skarga wpłynęła  do 
tut. Urzędu w dniu 16 grudnia 2014r. W związku ze złożoną skargą Rada Miasta nie badała 
sprawy w sposób merytoryczny lecz zajęła się kwestią bezczynności, z którą mamy do 
czynienia wówczas, gdy dochodzi do przekroczenia terminu załatwienia sprawy (czy to w 
skutek nie podjęcia żadnych czynności czy też prowadzenia postępowania  
i nie zakończenia go wydaniem aktu administracyjnego lub podjęciem stosownej czynności). 
 W dniu 18 grudnia 2014r. przedmiotowa skarga została przekazana do Burmistrza 
Miasta Nowy Targ z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w tej sprawie. Wyjaśnienia Burmistrza 
Miasta wpłynęły do Rady Miasta w dniu 12 stycznia 2015r. Z wyjaśnień tych jasno wynika, 
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że czynności, które podejmował Burmistrz były prowadzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i z zachowaniem obowiązujących terminów (określonych w k.p.a.) w związku  
z tym nie doszło do bezczynności ze strony Burmistrza. 
 Następnie skarga wraz z wyjaśnieniami została skierowana do Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji w celu wydania opinii. Komisja ta na posiedzeniu  
w dniu 21 stycznia 2015r.,  po zapoznaniu się ze skargą i wyjaśnieniami Burmistrza uznała 
skargę za bezzasadną. Dodał, że wyjaśnienia Burmistrza stanowią integralną część do 
uzasadnienia przedmiotowej uchwały.  
Na koniec Przewodniczący poinformował, Komisja Komunalna przeanalizowała przede 
wszystkim terminy jak udzielane były odpowiedzi przez Burmistrza i jakie wyjaśnienia 
zostały przekazane. Prezes Spółdzielni oprócz skargi skierował również zażalenie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu i SKO analizując postępowanie 
merytorycznie odniesie się do kwestii, które wcześniej były poruszane, a w wyjaśnieniach 
Burmistrza zostały szeroko przedstawione.    
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji była za oddaleniem skargi. 
 
Rada w głosowaniu 17  głosów „za”, przy 2 głosach wstrzymujących się (jedna osoba 
nieobecna na sali podczas głosowania) podjęła Uchwałę Nr V/21/2015 w sprawie uznania 
za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ. 
 
Ad.16 
Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił 
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski. Przedmiotowa skarga dotyczy wezwania 
Burmistrza Miasta Nowy Targ do ponownego rozpatrzenia sprawy ustalenia warunków 
zabudowy na terenie położonym w Nowym Targu przy ul. Wojska Polskiego 1  
i Al. Tysiąclecia 30, 32, 34 na działkach ewidencyjnych nr 13200/59, 13200/46, 13200/55, 
13200/56, 13200/63 zgodnie z wnioskiem skarżącej z dnia 28 października 2014r.  oraz 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla w/w zamierzenia.   
Przewodniczący poinformował, że uzasadnienie do niniejszej uchwały jest analogiczne jak do 
uchwały omawianej w punkcie poprzednim. 
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji była za oddaleniem skargi.   
 
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 17 głosów „za”, przy 3 głosach wstrzymujących 
się podjęła Uchwałę Nr V/22/2015 w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi 
Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy 
Targ. 
 
Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji 
celowej w latach 2015-2017 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy 
Targ przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Na wstępie przeprosił, za 
poza komisyjny tryb wprowadzenia tego projektu uchwały do porządku obrad, a następnie 
zgłosił autopoprawkę w tytule uchwały polegającą na zastąpieniu lat 2016-2018 latami 2015-
2017. Poinformował, że nadzwyczajny tryb przedstawienia tego projektu wynika z faktu,  
że uchwała podjęta w listopadzie przez Radę Miasta o wspieraniu działalności żłobkowej 
przyniosła problemy dla rodziców, a organ nadzoru prawnego w dniu 12 stycznia br. 
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przedstawił poważne zastrzeżenia co do treści tej uchwały z zamiarem jej uchylenia.  
Niniejszy projekt przedstawia w swej treści horyzont czasowy 3 lat co jest bardzo ważne dla 
podmiotów prowadzących opiekę nad żłobkami i pokazuje jakie środki będą przekazywane na 
ich działalność. Dotacje do żłobków nie mają charakteru obligatoryjnego, samorząd może, ale 
nie musi ich uruchamiać. Warunkiem udzielania dotacji jest złożenie wniosku przez podmiot, 
który wcześniej zostanie zgłoszony do ewidencji żłobków. Jest to dotacja celowa dlatego 
zostały określone pewne instrumenty i koszty jakie będą mogły być w ramach tej dotacji 
zrefundowane. W chwili obecnej na terenie Nowego Targu funkcjonują dwa żłobki, ich 
możliwości optymalne to 38 dzieci. Do tych dwóch placówek zapisanych jest 36 dzieci 
łącznie ok. 5, 6 dzieci jest spoza Nowego Targu, ale ich rodzice tu pracują. Naczelnik 
przypomina, że uchwała listopadowa zakładała, że dotowane będą wyłącznie dzieci z Nowego 
Targu co w aktualnym stanie prawnym nie powinno mieć miejsca. W budżecie miasta 
zabezpieczona jest kwota 120 000 zł. Część z niej zostanie wydatkowana w związku  
z istniejącą uchwałą, która utraci moc prawną w momencie wejścia w życie omawianej 
obecnie uchwały.  
 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Andrzej Swałtek w związku z tym, że pismo z nadzoru wpłynęło 12 stycznia 
2015r., a Komisja Budżetowa była 22 stycznia 2015r. pyta czemu ten projekt nie 
został przedłożony na tą komisję? 

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odpowiada, że w pierwszej 
kolejności rozważano czy urząd ewentualnie będzie zaskarżał uchylenie uchwały, 
później podjęto decyzję, że uchwała ta zostanie przedstawiona w lutym, ale ponieważ 
wiadomo już, że część rodziców nie do końca zrozumiała tą uchwałę listopadową  
w związku z tym mała liczba osób załatwiała te winsoku w OPS-ie i w konsekwencji 
obydwa żłobki musiały podnieść opłaty. Ostatecznie ustalono, że nie ma co czekać do 
lutego tylko przedłożyć już ten projekt.  

� Radny Grzegorz Grzegorczyk pyta czy ta dotacja będzie brutto czy netto? 
�  Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odpowiada, że po przyjęciu 

uchwały dotacja będzie wypłacana w kwocie brutto. Będzie podpisania ze żłobkami 
stosowna umowa, w której kwota dotacji będzie wynosiła 300 zł na każde dziecko.  

� Radny Paweł Liszka mówi, że teraz jest mowa o 5,6 dzieciach spoza Nowego Targu, 
a w poprzedniej kadencji gdy podejmowano uchwałę było to ok. 8 do 10 dzieci. 
Przypomina, że podjęcie w listopadzie uchwały, która regulowałaby to, aby pieniądze 
szły bezpośrednio do rodziców dzieci, było wynikiem wniosku radnego Andrzeja 
Rajskiego, który na sesji w dniu 23 czerwca 2014r. mówił o tym, aby pieniądze 
trafiały bezpośrednio do rodziców, a nie podmiotów. Uśredniając liczbę dzieci spoza 
miasta na 8 to otrzymujemy w skali roku kwotę  ok. 30 000 zł pomnożone przez 4 lata 
obowiązywania uchwały daje kwotę 120 000 zł, którą miasto daje w prezencie 
okolicznym gminom dlatego pyta czy po podjęciu tej uchwały Pan Burmistrz wystąpi 
do wójtów okolicznych gmin o zwrot dotacji? Pyta dlaczego jednak nie podjęto próby 
wytłumaczenia w nadzorze prawnym, że intencją uchwały było dotowanie dzieci  
z Nowego Targu. Czemu od razu zmienia się uchwałę?     

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odpowiada, że jeśli gminy będą 
zainteresowane to na pewno podpiszą porozumienia z gminą. Na pewno miasto 
wystąpi do tych, gmin z których mieszkańcy oddają dzieci do żłobka. Odnośnie 
pytania drugiego informuje, że nadzór przedstawił kilka wątpliwości w tym 
najistotniejszą, że nie da się pomóc żłobkom poprzez ustawę o opiece społecznej lecz 
na podstawie art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Dodaje, że radni 
wielokrotnie podkreślali iż miasto powinno podejmować tego rodzaju działania ze 
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względu, że jest swoistym centrum Podhala. Dodaje, że sam miał wiele zastrzeżeń do 
uchwały z listopada. Naczelnik mówi, że niektórzy nie mieszkają w Nowym Targu, 
ale tu pracują i przyczyniają się dla dobra mieszkańców więc ich poróżnianie przy tak 
niewielkiej liczbie dzieci nie jest zbyt dobre.   

� Radny Grzegorz Grzegorczyk pyta czy nie można zapisać w uchwale, że dotacja 
będzie dla osób rozliczających się w Nowym Targu? 

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odpowiada, że w swoim stanowisku 
organ nadzory prawnego stwierdził, że nie wolno takiego kryterium stosować  
w prawie miejscowym.  

� Radny Paweł Liszka pyta, czy Burmistrz podejmie działania, aby wprowadzić bon 
opiekuńczo-wychowawczy, aby w tej formie wspierać rodziny nowotarskie, bo jest to 
oszczędność 30 000 zł w skali roku? 

�  Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka informuje, że żłobki w Statutach 
mogłyby zapisać, że priorytetem są dzieci z Nowego Targu, ale też nie ma co 
wymagać od nich, jeśli mają możliwości, aby nie przyjęli kilku dzieci spoza Nowego 
Targu; 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha podkreśla, że przepisy ustawy mówią wyraźnie, że 
dotacja jest przyznawana na dziecko w żłobku i nie przewiduje różnicowania.  
Od dobrej woli sąsiednich gmin zależy czy udziela tej dotacji, ale może być też 
sytuacja odwrotną, że w którejś z gmin powstanie żłobek i będą tam dzieci z Nowego 
Targu. Dodaje, że nie wie czy radny ma jakiś uraz do mieszkańców okolicznych 
miejscowości, którzy tu pracują, tu przyjeżdżają na zakupy i tu wydają swoje 
pieniądze; 

� Radny Paweł Liszka mówi, że Burmistrz nie odpowiedział mu na zadane pytanie 
dlatego ponownie prosi o odpowiedź czy Burmistrz podejmie działania 
o wprowadzenie takiego bonu opiekuńczo-wychowawczego? Przypomina, że  
w poprzedniej kadencji to ugrupowanie Burmistrza było za tym, aby dotować rodziny 
z Nowego Targu. 

� Radny Andrzej Rajski mówi, że jego intencją nie było różnicowanie dzieci na te   
z Nowego Targu i te spoza Nowego Targu tylko to, aby rodzic mógł sobie wybrać 
żłobek których chce, a nie ten który akurat ma dotację, a zostało to źle zrozumiane;   

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że największym problemem jest 
tutaj to, że konstytucja nie dopuszcza różnicowania obywateli. Próby oszczędzenia 
pieniędzy nie do końca są działaniami zgodnymi z konstytucją. Dodaje, że raczej nie 
opłaca się czekać na rozstrzygnięcie przez nadzór tej kwestii miesiącami, albo dłużej 
skoro żłobki nadal czekałyby na decyzje czy otrzymają dotacje czy nie. Odnośnie 
bonu opiekuńczo-wychowawczego mówi, że Burmistrz w sprawozdaniu mówił, że 
będzie podejmował tego typu działania jeśli będą pozwalały na to możliwości 
prawne.  

 
Rada jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr V/23/2015 
w sprawie określenia wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej w latach 
2015-2017 dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ. 
 
Ad.18 
Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że do Biura Rady wpłynęły 
odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. Odpowiedzi dostępne są w Biurze Rady i na 
stronie internetowej Miasta.  
Odpowiedzi na interpelacje złożone na piśmie zostaną udzielone również na piśmie.  
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Odpowiedzi na zapytanie radnego Pawła Liszki w sprawie dalszej współpracy z miastem 
partnerskim Radevormwald udzielił Burmistrz Pan Grzegorz Watycha informując, że nie 
nawiązał jeszcze kontaktów bezpośrednich lecz była wymiana korespondencji. Dodaje, że 
współpraca z miastami partnerskimi zostanie ponowiona i uważa, że powinna się odbywać 
głównie w formie wymiany dzieci i młodzieży, bo jest to bardzo dobra forma.   
 
Ad.19 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski poinformował o: 
• zaproszeniu Naczelnika Urzędu Skarbowego do wzięcia udziału w szkoleniu 

dotyczącym zasad wypełniania oświadczeń majątkowych - zachęca do wzięcia 
udziału szczególnie tych radnych, którzy do tej pory nie mieli z tym do 
czynienia; 

• możliwości elektronicznego przesyłania dokumentów - tylko 8 radnych 
zdecydowało się na tą formę. Byłaby możliwość zakupu dla radnych tabletów 
wraz z oprogramowaniem e-sesja, który usprawnia pracę i pozwala nawet na 
głosowanie podczas Sesji, ale nie wiadomo jak podejść do tego tematu skoro 
tylko 8 radnych zdecydowało się na formę elektroniczną przesyłania 
materiałów.  

• harmonogramie Sesji, jaki przygotował na I półrocze 2015r., aby usprawnić 
pracę i pozwolić na zaplanowanie, zarówno radnym jak i Burmistrzowi swoich 
innych obowiązków co znacznie usprawni wszystkim pracę. W związku z tym 
prosi, aby materiały do Rady wpływały w odpowiednim czasie, aby ich 
rozsyłanie sprawnie się odbywało;  

• zwrócił się również z prośbą do Przewodniczącego Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, aby zorganizował wizję w terenie na 
Kokoszkowie w związku ze sprawą Pani Leśnickiej, aby rozeznać czy jest tam 
możliwość ewentualnego zastosowania proponowanych rozwiązań np. drogi 
jednokierunkowej. 

� Radny Paweł Liszka odnośnie przesyłania materiałów w formie elektronicznej mówi, 
że pewnie więcej osób zgodziłoby się na to gdyby mieli urządzenie, na którym 
podczas sesji mogliby przeglądać otrzymane dokumenty. Poddaje propozycje 
przeprowadzenia ankiety w tym zakresie i później ewentualnego podjęcia decyzji.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że rozesłany zostanie radnym link 
do programu e-sesja, aby mogli się z nim zapoznać; 

� Radny Andrzej Swałtek prosi, aby radni otrzymali wyniki audytu w innych 
jednostkach organizacyjnych  tak jak otrzymali raport z audytu przeprowadzonego  
w MZK; prosi też o przesłanie opinii prawnej dot. MZK, o której mówił wcześniej 
Przewodniczący Rady;  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że jeśli był taki audyt 
przeprowadzony w tych pozostałych jednostkach to jego przesłanie radnym jest jak 
najbardziej zasadne. Odnośnie opinii prawnej wyjaśnia, że otrzymał ją osobiście na 
swoja prośbę i przekazał dzisiaj do Biura Rady w celu rozesłania radnym. 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha: 
• odnośnie zmian w Nowotarskiej Telewizji Kablowej poinformował, że dokonał 

zmiany w Radzie Nadzorczej gdyż uznał, że zmiana może przysłużyć się spółce ze 
względu na sytuację jaka zapanowała między spółką, a Nowatorską Spółdzielnią 
Mieszkaniową. Nowe spojrzenie jest potrzebne tej sprawie. Na stanowiska te 
powołał osoby, do których ma zaufanie bez względu na miejsce zamieszkania.  
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• odnośnie powołania swoich Zastępców poinformował, że będą nimi Pani Joanna 
Iskrzyńska-Steg oraz Pan Waldemar Wojtaszek. Dodał, że po 2 miesiącach pracy 
doszedł do wniosku, że jednak dwóch Zastępców jest koniecznych, także z tego 
względu, że jest bardzo dużo obowiązków związanych z funkcją reprezentacyjną. 

� Radny Andrzej Swałtek w związku z informacją o powołaniu 2 zastępców pyta jak to 
się ma do informacji jaka była podawana podczas kampanii, że Zastępca będzie tylko 
jeden i to inżynier. Dodaje, że przy ustalaniu wynagrodzenia Burmistrza na poziomie 
wynagrodzenia poprzedniego Burmistrza również była mowa, że będzie oszczędność, 
ze względu na powołanie tylko jednego zastępcy dlatego pyta jak to się ma do 
składanych obietnic?  

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że w wolnych wnioskach poinformował 
o swojej decyzji, a jeśli radny chce na ten temat podyskutować to mogą się spotkać i te 
tematy omówić. Dodaje, że szkoda, że radny w poprzedniej kadencji tak nie 
interesował się na co pieniądze były wydawane i czy byli potrzebni doradcy 
Burmistrza. 

� Radny Paweł Liszka pyta czy Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania radnych, bo 
przedtem nie odpowiedział na jego pytanie, a teraz nie odpowiedział na pytanie 
Radnego Swałtka? Mówi, że w jednym z artykułów była mowa, że nie będzie 
stanowisk za kampanię, a chyba jednak do końca tak nie jest, dlatego pyta jak się do 
tego Burmistrz odniesie? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha stwierdza, że odpowiedzi na zapytania już były,  
a teraz jest punkt wolne wnioski i jeśli radni chcą to mogą się z nim umówić  
i przedyskutować te tematy. Prosi o szacunek do osób, które do tej pory są na sali  
i rano muszą wstać do pracy. Odnośnie bonu opiekuńczo-wychowawczego 
odpowiada, że mówił o ty, jak zauważył wcześniej Przewodniczący, podczas 
składania sprawozdania.  

�  Radny Andrzej Swałtek nawiązując do wypowiedzi Burmistrza, że jest już późna 
godzina i wiele osób rano musi znów wstać do pracy prosi, aby Przewodniczący Rady 
rozważył możliwość robienia Sesji wcześniej, a nie dopiero o godz. 16:00, bo 
wieczorem każdy jest już zmęczony. Pracownicy urzędu są w pracy od rana i trzeba 
będzie im dać za to dzień wolny, bo dochodzi już godzina 22:00. 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że Sesje są o godz. 16:00, bo 
prosili o to mieszkańcy, ale rozważy tą prośbę. Dodaje, że jeśli Sesje pójdą sprawnie 
to nie będą trwały tak długo jak dziś dlatego prosi, aby dłuższe dyskusje odbywały się 
na komisjach, aby Sesje szybciej przebiegały.  

� Radny Paweł Liszka przypomina, że w poprzedniej kadencji nie udało się, aby to 
właśnie na komisjach były dyskusje tylko wiele razy toczyły się one na sesji. 
Następnie przychyla się do wniosku radnego Andrzeja Swatka, aby sesje rozpoczynały 
się nieco wcześniej niż obecnie.   

 
Ad.20 

O godzinie 21:50 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął V Sesję Rady 
Miasta Nowy Targ.   
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
Protokołowała: 
Renata Chmielak 
               mgr Janusz Tarnowski 


