
Protokół Nr 6/2015
z VI Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 lutego 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 VI Sesji Rady
Miasta w Nowym Targu o godzinie 1600. 

Powitał  Wysoką  Radę,  Burmistrza  Pana  Grzegorza  Watychę,  Zastępców  Burmistrza
Panią  Joannę  Iskrzyńską-Steg  i  Pana  Waldemara  Wojtaszka,  pracowników  Urzędu,
dyrektorów  i  kierowników  miejskich  jednostek  organizacyjnych,  mieszkańców  miasta,
przedstawicieli mass mediów i publiczność. 

Następnie na wniosek Przewodniczącego Rady minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego
w ostatnim czasie Pana Jerzego Ossowskiego, a po sprawozdaniu Burmistrza minutą ciszy
uczczono  pamięć  zmarłego  również  w  okresie  międzysesyjnym  Pana  Józefa  Ramsa
pierwszego Burmistrza Nowego Targu. 

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 V Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
5. Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
6. Wyboru delegatów do Kongresu Euroregionu "Tatry". 
7. Udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej. 
8. Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2015-

2018  w celu  realizacji  zadania  pn.:  "Zapewnienie  dzieciom  w wieku  przedszkolnym,
zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, możliwości zrealizowania obowiązku
rocznego  przygotowania  przedszkolnego  lub  prawa  do  korzystania  z  wychowania
przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu". 

9. Określenia  kryteriów  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  przedszkoli
publicznych (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez
gminę  miasto  Nowy Targ oraz  określenia  dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia
tych kryteriów. 

10. Zmiany uchwały Nr XLIX/435/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. 
w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. 

11. Ustalenia  górnych  granic  opłat  za  korzystanie  z  miejskich  parkingów  i  miejsc
postojowych na terenie Miasta Nowy Targ. 

12. Przyznania nieruchomości zamiennej.
13. Przyznania nieruchomości zamiennej. 

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
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Ad.2

W sprawie zmiany w porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zgłosił
następujące wnioski:

 w związku z tym, że do głosu zapisali się mieszkańcy miasta zaproponował, aby
po interpelacjach i zapytaniach w punkcie 6 porządku obrad wprowadzić punkt:
Wystąpienie Mieszkańców zapisanych do głosu.

 w  związku  z  pismem  Burmistrza  z  dnia  19  lutego  2015r.  zgłosił  wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 15 projektu uchwały w sprawie:
udzielenia  w  2015r.  pomocy  finansowej  Podhalańskiej  Państwowej  Wyższej
Szkole  Zawodowej  w  Nowym Targu  z  przeznaczeniem na  realizację  zakupów
inwestycyjnych dla kierunku Gospodarka Przestrzenna PPWSZ w Nowym Targu. 

Rada jednogłośnie, 20 głosami „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie
 6 porządku obrad punktu: Wystąpienie Mieszkańców zapisanych do głosu.

Rada  jednogłośnie  20  głosami  „za”  przegłosowała  wniosek   o  wprowadzenie  do
porządku obrad w punkcie 15 projektu uchwały w sprawie: udzielenia w 2015r. pomocy
finansowej  Podhalańskiej  Państwowej  Wyższej  Szkole  Zawodowej  w Nowym Targu  
z  przeznaczeniem  na  realizację  zakupów  inwestycyjnych  dla  kierunku  Gospodarka
Przestrzenna PPWSZ w Nowym Targu. 

W związku z tym kolejne punkty ulęgają przeszeregowaniu.  

Proponowany porządek obrad po przegłosowanych zmianach. 
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wystąpienie Mieszkańców zapisanych do głosu. 

Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Wyboru delegatów do Kongresu Euroregionu "Tatry". 
8. Udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej. 
9. Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Nowy Targ na lata

2015-2018  w  celu  realizacji  zadania  pn.:  "Zapewnienie  dzieciom  w  wieku
przedszkolnym,  zamieszkałym  na  terenie  Gminy  Miasto  Nowy  Targ,  możliwości
zrealizowania  obowiązku  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  lub  prawa  do
korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu". 

10. Określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych  (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych
przez  gminę  miasto  Nowy  Targ  oraz  określenia  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia tych kryteriów. 

11. Zmiany  uchwały  Nr XLIX/435/2014 Rady Miasta  Nowy Targ z  dnia  12 listopada
2014r.  
w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ. 

12. Ustalenia  górnych  granic  opłat  za  korzystanie  z  miejskich  parkingów  i  miejsc
postojowych na terenie Miasta Nowy Targ. 

13. Przyznania nieruchomości zamiennej.
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14. Przyznania nieruchomości zamiennej. 
15. Udzielenia w 2015r. pomocy finansowej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole

Zawodowej w Nowym Targu z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych
dla kierunku Gospodarka Przestrzenna PPWSZ w Nowym Targu. 

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.

Rada jednogłośnie 20 głosami „za” przyjęła porządek obrad w brzmieniu jak powyżej. 

Ad.3
Rada 19 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół z V Sesji Rady
Miasta.

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 stycznia 2015 r. do 23 lutego 2015r.
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrza Pan Grzegorz Watycha.

Ad.5
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Gabriel Samolej złożył interpelacje pisemne w następujących sprawach:
a)  dotyczącą  prowizji  dla  PwC  Polska  z  tytułem  zwrotu  VAT dla  miasta  w  związku  
z wykonanymi inwestycjami;
b) dotyczącą funkcjonowania Nowotarskiej Telewizji Kablowej Sp. z o.o.;
c) dotyczącą wykonania chodnika dla pieszych na ul. Po Wale oraz wykonania kilku progów
zwalniających w 2/3 i 1/3 długości ul. Po Wale;
d) dotyczącą możliwości zwiększenia oznakowanych miejsc do parkowania dla inwalidów na
os. Topolowym oraz możliwości zamontowania dodatkowej poręczy na ścianie od dołu klatki
w jednym z bloków przy ul. Królowej Jadwigi dla osoby niepełnosprawnej. 
2. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelacje w następujących sprawach:
a) prosi o zrealizowanie wniosku śp. Wojciecha Kryja - radnego II kadencji samorządu, który
wnioskował o zamieszczenie w sali reprezentacyjnej Ratusza portretów burmistrzów Miasta
Nowy Targ od czasu wolnych i demokratycznych wyborów samorządowych;
b) możliwości  przeprowadzenia przez Urząd Miasta akacji  promującej  spalanie  w piecach
metodą  „od  góry”  poprzez  wydrukowanie  i  kolportaż  wśród  mieszkańców  miasta  ulotki
opracowanej  przez  Pana  Jana  Siękę,  który  na  poprzedniej  sesji  prezentował  tą  metodę
spalania;
3. Radny Jan Łapsa  złożył  interpelację,  w której  pyta  czy Burmistrz  podejmie starania  
u władz powiatowych, aby jak najszybciej przystąpić do remontu mostu na Białym Dunajcu;
4. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelację, w której prosi o rozwiązanie problemu
związanego  z  magazynowaniem,  a  także  wywożeniem  odpadów  komunalnych  z  boksów
śmietnikowych na os. A. Suskiego tuż przy drodze wewnątrzosiedlowej;
5.  Radny  Jakub Waligórski złożył  interpelację,  w której  prosi  o  rozwiązanie  problemu
ciągłej kolejki do kasy w Urzędzie Miasta szczególnie w dniach kiedy przypadają terminy
płatności podatków oraz opłat za śmieci.  
6. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację dotyczącą możliwości
podłączenia SP Nr 4 na do gazu i obniżenia ceny za wynajem sali sportowej na os. Niwa. 
7.  Radny  Paweł  Liszka złożył  zapytanie  w  sprawie  zasad  dzierżawy  powierzchni
reklamowej na MHL-wej pytając jednocześnie o dochód jaki Miasto osiągnęło z tego tytułu w
roku 2014? 
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Pełna treść interpelacji pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl

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

 Pani Elżbieta Bryniarska: 
 przedstawiła problem parkowania samochodów dostawczych na ul. A. Suskiego, pod

jednym ze sklepów, które blokują wyjazd mieszkańcom. Nastopnie podkreśliła, że
na tym osiedlu jest ogólnie problem z parkowaniem ponieważ cała jezdnia wzdłuż
chodnika,  po stronie lewej wjeżdżając na osiedle,  jest zastawiona samochodami i
znalezienie miejsca parkingowego jest bardzo trudne;

 przedstawiła problem spychanego na nagrobki śniegu na nowotarskim cmentarzu,
podczas  odśnieżania  alejek  oraz  trawy,  która  podczas  koszenia  przylega  do
nagrobków  i  trzeba  je  po  każdy  koszeniu  myć.  Poprosiła,  o  zaapelowanie  do
administratora  cmentarza,  aby  bardziej  zwracał  na  to  uwagę,  bo  zgodnie  
z przepisami nie wolno zanieczyszczać i zaśmiecać nagrobków.    

 Pan Mieczysław Gottfrid:
 zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o położenie asfaltu na poboczach wzdłuż

drogi prowadzącej od pomnika Jana Pawła II do restauracji „Ranczo”, aby były one
bardziej dostępne dla rowerzystów i matek z wózkami;

 poruszył  temat  lotniska  wskazując,  że  należałoby  w  końcu  wykonać  tam  pas
startowy, bo w Polsce dużo osób ma samoloty prywatne i mogli by tu przylatywać,
gdyby mieli dostępny hangar i mogli przechować samolot, a stąd ewentualnie jechać
do innych miejscowości.   Następnie  zwrócił  uwagę,  że  można  byłoby pozyskać
środki unijne na prowadzenie szkoleń spadochronowych.

 poruszył  kwestię  m.in.  budynku  przedszkola  przy  ul.  Szaflarskiej,  który  jego
zdaniem mógłby być udostępniony na wypoczynek dla dzieci ze żłobków. Następnie
przypomniał,  że  obecny  budynek  Gminy  Nowy  Targ  przy  ul.  Bulwarowej,  był
kiedyś własnością miasta, ale został sprzedany tak samo było z budynkiem obecnego
ZUS-u. 

Ad.7
Projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów do Kongresu Euroregionu "Tatry" przestawiła
Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek. Poinformowała, że Burmistrz i Przewodniczący
Rady otrzymali pismo od Przewodniczącego Rady Związku Euroregionu „Tatry” z prośbą  
o  wskazanie  w nieprzekraczalnym terminie  do  28  lutego  2015r.,  kto  w obecnej  kadencji
będzie reprezentował Miasto Nowy Targ w Kongresie Euroregionu „Tatry”.  Stąd potrzeba
podjęcia przedmiotowej uchwały, którą dokonuje się zmian w uchwale Nr LIV/46/93 z dnia
14  grudnia  1993r.  o  przystąpieniu  Miasta  Nowego  Targu  do  Stowarzyszenia
Międzynarodowego  zwanego  Związkiem  Euroregion  „Tatry”  i  przyjęła  Statut
Stowarzyszenia.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów.
Radny Andrzej Rajski w imieniu klubu Nasze Miasto zgłosił kandydaturę Burmistrza Miasta
Pana Grzegorza Watycha oraz Przewodniczącego Rady Pana Janusza Tarnowskiego. 
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
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Pan Grzegorz Watycha i Pan Janusz Tarnowski wyrazili zgodę na kandydowanie na delegatów
do Kongresu Euroregiony „Tatry”

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Paweł Liszka pyta czy nie można byłoby zapisać w uchwale, że delegatami są

urzędujący Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady Miasta i wówczas w kolejnych
kadencjach  byliby  oni  automatycznie  przedstawicielami  Miasta  do  Kongresu
Euroregionu „Tatry”?

 Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek odpowiada,  że od momentu powstania
Euroregionu Tatry wskazywane były osoby z imienia i nazwiska, gdyż delegatami nie
zawsze  byli  Burmistrz  i  Przewodniczący  lecz  były  też  inne  osoby  wybrane  przez
Radę. 

Rada jednogłośnie, 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/24/2015  w sprawie wyboru
delegatów do Kongresu Euroregionu "Tatry", którymi zostali wybrani Pan Grzegorz
Watycha i Pan Janusz Tarnowski.  

Ad.8
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy
finansowej przedstawił Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin Jagła. Pomoc finansowa będzie
przekazana  w  formie  dotacji  celowej  w  kwocie  15  000  zł  na  organizację  przedsięwzięć
kulturalnych  realizowanych  w  roku  2015  przez  Galerię  "Jatki"  BWA w  Nowym  Targu
Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu. 

Komisja  Oświaty  i  Kultury  oraz  Komisja  Budżetowa  pozytywnie  zaopiniowały  projekt
przedmiotowej uchwały.  
Rada  jednogłośnie,  20  głosami  „za”  podjęła  Uchwałę  Nr  VI/25/2015   w  sprawie
udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.
 
Ad.9
Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto
Nowy Targ na lata 2015-2018 w celu realizacji zadania pn.: "Zapewnienie dzieciom w wieku
przedszkolnym,  zamieszkałym  na  terenie  Gminy  Miasto  Nowy  Targ,  możliwości
zrealizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania
z  wychowania  przedszkolnego  w  niepublicznym  przedszkolu"  przedstawił,  jak  
w uzasadnieniu do projektu uchwały, Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka.  

Komisja  Oświaty  i  Kultury  oraz  Komisja  Budżetowa  pozytywnie  zaopiniowały  projekt
przedmiotowej uchwały.  
Rada  jednogłośnie,  20  głosami  „za”  podjęła  Uchwałę  Nr  VI/26/2015  w  sprawie
zabezpieczenia  środków  finansowych  w budżecie  Gminy  Miasto  Nowy  Targ  na  lata
2015-2018  w  celu  realizacji  zadania  pn.:  "Zapewnienie  dzieciom  w  wieku
przedszkolnym,  zamieszkałym  na  terenie  Gminy  Miasto  Nowy  Targ,  możliwości
zrealizowania  obowiązku  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  lub  prawa  do
korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu".

Ad.10
Projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  (oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych) prowadzonych przez gminę miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów
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niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów przedstawił,  jak w uzasadnieniu do projektu
uchwały, Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Naczelnik zgłosił autopoprawkę
polegającą na dodaniu w § 2 ustępu 3 o treści: „Spełnienie kryterium dochodowego w ramach
kwalifikacji  punktowej  rekrutacji  do  przedszkola/  oddziału  przedszkolnego  w  szkole
podstawowej następuje jeżeli dochód na członka rodziny kandydata do przedszkola stanowi
nie więcej niż 70% dochodu na członka rodziny o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. 2015r. poz. 114)”.

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada  jednogłośnie,  20  głosami  „za”  podjęła  wraz  z  autopoprawką  Uchwałę  
Nr  VI/27/2015  w  sprawie   określenia  kryteriów  na  drugim  etapie  postępowania
rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  (oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach
podstawowych)  prowadzonych  przez  gminę  miasto  Nowy  Targ  oraz  określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/435/2014 Rady Miasta Nowy Targ  
z  dnia  12  listopada  2014r.  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Nowy  Targ  przedstawił  Z-ca
Naczelnika  Wydziału  GNiPP  Pan  Wojciech  Watycha.  Na  wstępie  zgłosił  autopoprawkę
polegającą  na  naniesieniu  w  podstawie  prawnej  aktualnego  Dziennika  Ustaw  w  którym
ogłoszona  została  ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  tj.  „  (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199). Następnie przypomniał,  że w listopadzie 2014r. Rada
Miasta  z  własnej  inicjatywy  przystąpiła  do  zmiany  całego  Studium  uwarunkowań  
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  Nowy Targ.  Procedura,  z  uwagi  na
zgłoszone przesłanki oraz liczne wnioski mieszkańców będzie trwała kilka lat.  Sprawami,
które obecnie wymagają w pierwszej kolejności dokonania zmiany w Studium są:

 poszerzenie istniejącego cmentarza o tereny ZP, które znajdują się nad cmentarzem;
 zmiana  kierunków  zagospodarowania  dla  terenów  Miejskiej  Hali  Lodowej  w  taki

sposób,  aby  uatrakcyjnić  możliwość  komercyjnego  wykorzystania  istniejącego
obiektu lub budowy nowego;

  zmiany Studium również na terenach gdzie  znajdują  się obiekty KS Gorce przy  
Al. Tysiąclecia w celu zwiększenia ich atrakcyjności.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Lesław Mikołajski pyta czy tereny, o które planuje się poszerzyć cmentarz, są

terenami prywatnymi?
 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że są to tereny

prywatne;
 Radny Lesław Mikołajski  mówi,  że  obecnie  prowadzony jest  remont  ul.  Norwida,

który ma zostać zakończony w 2016r. w związku z tym pyta jaki status wówczas ta
droga  otrzyma,  bo  po  obydwu jej  stronach  będzie  cmentarz?  Dodaje,  że  tą  drogą
dojeżdżają do szpitala nie tylko osoby samochodami prywatnymi, ale i ambulanse na
sygnale. 

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że ul. Norwida
jest obecnie drogą miejską publiczną i obecnie nie planuje się zmiany statusu tej drogi.
Dodaje, że ważna w tym przypadku będzie po prostu właściwa organizacja ruchu. 
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 Radny Lesław Mikołajski mówi, że plany, aby ten odcinek drogi włączyć do terenu
szpitala były rozważane już na początku 2000r. i głównym argumentem na „nie” była
sprawa sanitarna, bo jest tam potok. 

 Z-ca  Naczelnika  Wydziału  GNiPP  Pan  Wojciech  Watycha  odpowiada,  że  prócz
zmiany dokumentów planistycznych w dalszej kolejności będą wykonywane projekty
i inne inwestycje, które umożliwią lokowanie tam miejsc pochówku. 

 Radny Lesław Mikołajski mówi, że koszt pozyskania 30 czy 40 arów pod pochówek
wraz z ogrodzeniem tego terenu, odwodnieniem itp. będzie wynosił kilka milionów zł
dlatego  pyta  czy  była  przeprowadzona  analiza  ekonomiczna,  aby  można  było
stwierdzić czy to w ogóle ma sens.  

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha informuje, że przedmiotowa
uchwała  jest  uchwałą  intencyjną,  kolejnym etapem  będzie  wyłonienie  projektanta,
który  opracuje  stosowną  dokumentację.  To  o  co  pyta  radny  Mikołajski  będzie
wiadome dopiero na etapie sporządzania opracowań. 

 Radny  Lesław  Mikołajski  mówi,  że  ma  wątpliwości  po  co  rozpoczynać  tutaj  tak
kosztowne przedsięwzięcie skoro pod nowy cmentarz jest już przygotowywany teren.

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że prace przy
nowym cmentarzu będą nadal realizowane zgodnie z umową. 

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski mówi, że za nim zostaną podjęte decyzje  
o rozpoczęciu inwestycji to na pewno będzie to wymagało dokładniejszej analizy.

 Radny  Paweł  Liszka  pyta  skąd  wziął  się  teraz  pomysł,  aby  zmieniać  Studium  
w zakresie poszerzenia cmentarza skoro podjęto się już budowy nowego cmentarza  
i ta inwestycja bardzo dużo kosztuje, więc po co teraz znów wydawać pieniądze na
poszerzenie obecnego cmentarza?

  Z-ca  Naczelnika  Wydziału  GNiPP Pan  Wojciech  Watycha  przypomina,  że  temat
poszerzenia  starego  cmentarza  był  jednym z  punktów, które  przyświecały  radnym
podczas  uchwalania  zmiany  Studium  w  2014r.  Obecnie  Burmistrz  zdając  sobie
sprawę, że procedura zmiany całego Studium będzie trwała kilka lat  proponuje na
razie ograniczyć tą zmianę do 3 punktów w/w.

 Burmistrz Miasta Pan Grzegorz Watycha mówi, że infrastruktura budowana pod nowy
cmentarz  jest  potrzebna  do  uzbrojenia  tego  terenu  według  kontraktu.  Odnośnie
poszerzenia starego cmentarza mówi, że da to możliwość na korzystanie jeszcze przez
kilka lat z tego terenu i infrastruktury, która i tak musi być remontowana, bo schody 
i kaplica koniecznie wymagają już remontu.  Dodaje, że wiele osób zgłasza wnioski,
aby w obrębie tego cmentarza  wykupić miejsca pochówku. Stwierdza,  że Studium
określi czy ten teren może być wykorzystany pod cmentarz i dopiero wówczas będzie
można przeprowadzić analizę ekonomiczną. Studium określi jak duży teren może być
zajęty pod cmentarz. Wstępnie wynika, że może to być ok. 60 arów, więc zapewniłoby
to 20 lat funkcjonowania cmentarza.  

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Paweł Liszka zgłasza poprawkę, aby w obecnej uchwale zostało utrzymane to

co  było  intencją  podjęcia  uchwały  w  listopadzie  2014r.  czyli  zagospodarowanie
przestrzenne GORC (odcinek w rejonie os. Gazdy) na Bukowinę Miejską, 

 Radny Andrzej Rajski informuje, że powyższy wniosek został zgłoszony również na
Komisji  Komunalnej  i  nie  uzyskał  akceptacji  członków  Komisji  ponieważ  nie
wskazano gdzie konkretnie miałaby się znajdować stacja narciarska.  
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 Radny  Paweł  Liszka  przypomina,  że  uchwałę  w  listopadzie  2014r.  Rada  przyjęła
jednogłośnie i on teraz nie wnosi żadnego nowego wniosku tylko prosi o utrzymanie
tego, który był podstawą przystąpienia wówczas do zmiany Studium. 

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że w 2016r. mają być pozostałe
rzeczy procedowane. Teraz ten wniosek spowoduje, że trzy ważne wnioski będą się
oddalały z realizacją w czasie.

 Radny Andrzej Rajski mówi, że jeśli będzie już dokładna koncepcja stacji narciarskiej
to wówczas będzie można po raz kolejny przystąpić do zmiany Studium.  

Głosowanie  wniosku  zgłoszonego  przez  radnego  Pawła  Liszkę,  aby  rozszerzyć  uchwałę  
o teren Gorce z przeznaczeniem ich na realizację w przyszłości stacji narciarskiej. 

 Za - 4 głosy
 Przeciw - 14 głosów
 Wstrzymujących się - 2 głosy

Wniosek nie przeszedł.

Komisja  Gospodarki  Komunalnej,  Przestrzennej  i  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada  w  głosowaniu  14   głosami  „za”  przy  4  głosach  przeciw  i  dwóch  głosach
wstrzymujących się podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr VI/28/2015 w sprawie
zmiany  uchwały  
Nr  XLIX/435/2014  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  12  listopada  2014r.  w  sprawie
przystąpienia  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego Miasta Nowy Targ.
 
Ad.12
Projekt  uchwały  w  sprawie ustalenia  górnych  granic  opłat  za  korzystanie  z  miejskich
parkingów  i  miejsc  postojowych  na  terenie  Miasta  Nowy  Targ  przedstawił  Naczelnik
Wydziału  GNiPP Pan  Janusz  Jakobiszyn.  Obecnie  w  sprawie  górnych  opłat  za  parkingi
obowiązująca  jest  uchwała  podjęta  w marcu 2005r. Uchwała  ta  regulowała  górne  granice
korzystania z parkingów i dawała Burmistrzowi możliwość regulowania tych granic poprzez
zarządzenia. Obecnie zmiana uchwały dotyczy wprowadzenia głównie nowych terenów, które
byłyby  objęte  opłatami  głównie  miejsca  postojowe   przy  Pl.  Słowackiego  i  na  odcinku  
ul.  Krzywej  na wysokości  budynku Urzędu Miasta  (do ul.  Kolejowej)  oraz  wzdłuż drogi
dojazdowej do parkingu przy MHL-wej. Dodatkowo wprowadza się miesięczne abonamenty
na  parkingu  przy  MHL-wej,  które  rozwiążą  częściowo  problem  stałego  parkowania  
w centrum miasta. Następnie Naczelnik przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały, która
zmienia proponowany tekst w następujący sposób:
1) dotychczasowy  § 1 otrzymuje obecnie następujące brzmienie:
„1.Ustala się górną granicę opłat  za korzystanie z miejskich parkingów na terenie  Miasta

Nowy Targ:
1) samochody osobowe - 3,00 zł za pierwszą godzinę, 

- 4,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę
2) samochody ciężarowe - 5,00 zł za godzinę
3) motocykle, motorowery - 2,00 zł za godzinę
4) autobusy   - 12,00 zł za godzinę
5)   na  parkingu  przy  Miejskiej  Hali  Lodowej  wprowadza  się  również  miesięczne
abonamenty w wysokości 10 zł. 

2.  Ustala  się  górną  granicę  opłat  za  korzystanie  z  miejsc  postojowych  wzdłuż  drogi
dojazdowej do parkingu przy MHL oraz miejsc postojowych przy Placu Słowackiego od ul.
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Sokoła do ul. Parkowej i na odcinku  ulicy Krzywej na wysokości budynku Urzędu Miasta
w następującej wysokości:

     1) postój do ½ godziny      - 0,50 zł
     2) postój do 1 godziny       - 1,00 zł
     3) każda następna godzina - 2,00 zł ”.

W ramach pytań głos zabrali: 
 Radny Lesław Mikołajski pyta czy ta kwota 10 zł abonamentu za miejsca na parkingu

przy MHL-wej pokryje przynajmniej koszty utrzymania tego parkingu takiej jak np.
odśnieżanie. Dodaje, że nie ma tam zbyt dużo miejsc i jeśli kwota będzie tak niska to
będzie bardzo dużo chętnych i parking będzie przeładowany;

 Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że głównym celem nie
jest  zarabianie  na  tym parkingu.  Byłoby  dobrze  gdyby  był  on  zapełniony, oprócz
abonamentu  obowiązują  podstawowe opłaty.  Dodaje,  że  obecnie  nie  jest  w  stanie
stwierdzić jakie będzie zainteresowanie parkowaniem na tym parkingu.  

 Radna  Bogusława  Korwin  poinformowała,  że  Komisja  Budżetowa  przegłosowała
poprawkę do tego projektu uchwały polegającą na tym, aby abonament na parkingu
przy MHL-wej wynosił 20 zł. 

 Radny  Paweł  Liszka  pyta  czy  liczba  abonamentów  będzie  ograniczona  i  czy
abonamenty będą tylko dla mieszkańców miasta czy będą mogły z nich skorzystać
również osoby spoza Nowego Targu. 

 Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada,  że głównym celem
jest  to,  aby wprowadzić  abonamenty  dla  osób pracujących w centrum miasta,  aby
polepszyć warunki parkowania. Proponuje, aby zaczekać kilka miesięcy jakie będzie
zainteresowanie  tymi  abonamentami  i  wówczas  ustali  się  konkretne  zasady
korzystania z abonamentu. 

 radny Andrzej Rajski zgłosił dwie poprawki do przedmiotowego projektu uchwały tj.:
 w § 1 ust.  2 pkt 3 „każda następna godzina” zmienić kwotę z 2 zł na 4 zł

ponieważ  mieszkańcy  wyrażają  obawę,  że  jeśli  ta  stawka  będzie  2  zł  to
wówczas  parkingi  w  Rynku  będą  puste,  bo  wszyscy  będą  parkować  koło
urzędu, a chodzi o to, aby mieszkańcy mieli dostęp do urzędu;

 do poprawki Komisji Budżetowej o zwiększenie abonamentu z 10 zł na 20 zł
proponuje dopisać „do 20 zł” 

Głosowanie poprawki Komisji Budżetowej: zmiana wysokości abonamentu miesięcznego na
parkingu przy MHL z kwoty 10 zł do kwoty 20 zł.

Za - 20 głosów
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymujących się - 0 głosów

Poprawka przeszła jednogłośnie.

Głosowanie poprawki radnego Andrzej Rajskiego, aby w § 1 ust. 2 pkt 3 „każda następna
godzina” zmienić kwotę z 2 zł na 4 zł.

Za - 18 głosów
Przeciw - 0 głosów
Wstrzymujących się - 2 głosy

Poprawka przeszła.
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Komisja  Gospodarki  Komunalnej,  Przestrzennej  i  Inwestycji  oraz  Komisja  Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały. 
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 19 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się
podjęła wraz z autopoprawką i przegłosowanymi poprawkami Uchwałę Nr VI/29/2015 w
sprawie ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie
Miasta Nowy Targ. 

Ad.13
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  nieruchomości  zamiennej  przedstawił  Naczelnik
Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Na mocy decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia  
5 maja 2014r. o zezwoleniu na realizację  inwestycji  drogowej  Rozbudowa wraz z budową
dróg gminnych w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej
w  Nowym  Targu” Gmina  Miasto  Nowy  Targ  stała  się  właścicielem  niezabudowanej
nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 15744/2 o pow. 0,0047 ha, której wartość
rynkową rzeczoznawca majątkowy określił na kwotę 6.236,00 zł.
Zgodnie z przepisami za grunt przejęty z mocy prawa byłemu właścicielowi nieruchomości
przysługuje  odszkodowanie,  które  stosowną  decyzją  po  zasięgnięciu  opinii  rzeczoznawcy
majątkowego ustala Starosta. Odszkodowanie może być ustalone w formie pieniężnej lub na
wniosek byłego właściciela w postaci nieruchomości zamiennej. 
W  przypadku  nieruchomości  zamiennej  Starosta  wydaje  stosowną  decyzję,  w  której
ewentualną różnicę między wysokością odszkodowania za nabytą przez Gminę Miasto Nowy
Targ  nieruchomość,  a  wartością  nieruchomości  zamiennej  wyrównuje  się  przez  dopłatę
pieniężną. 
W  trakcie  zarządzonej  przez  Starostę  Nowotarskiego  rozprawy  odszkodowawczej  były
właściciel nieruchomości składającej się z działki 15744/2 o pow. 0,0047 ha złożył wniosek
o przyznanie  w ramach odszkodowania  zamiennej  nieruchomości  składającej  się  z  działki
ewid. nr 15685/9 o pow. 0,0121 ha.

Komisja  Gospodarki  Komunalnej,  Przestrzennej  i  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały. 
Rada  jednogłośnie,  20  głosami  „za”  podjęła  Uchwałę  Nr  VI/30/2015  w  sprawie
przyznania nieruchomości zamiennej. 

Ad.14
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznania  nieruchomości  zamiennej  przedstawił  Naczelnik
Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Na mocy decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia 5
maja 2014r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa wraz z budową dróg
gminnych w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w
Nowym  Targu” Gmina  Miasto  Nowy  Targ  stała  się  właścicielem  niezabudowanej
nieruchomości  składającej  się  z  działek  ewid.  nr    15748/2,  15749/2,  15750/2,  15751/2,
15756/2,  16045/2,  16042/2,  16043/2  o  łącznej  pow.  0,0582  ha,  której  wartość  rynkową
rzeczoznawca majątkowy określił na kwotę 77.220,00 zł. Zgodnie  z  przepisami  za  grunt
przejęty  z  mocy  prawa  byłemu  właścicielowi  nieruchomości  przysługuje  odszkodowanie,
które stosowną decyzją po zasięgnięciu opinii  rzeczoznawcy majątkowego ustala  Starosta.
Odszkodowanie może być ustalone w formie pieniężnej lub na wniosek byłego właściciela  
w postaci nieruchomości zamiennej. 
W  przypadku  nieruchomości  zamiennej  Starosta  wydaje  stosowną  decyzję,  w  której
ewentualną różnicę między wysokością odszkodowania za nabytą przez Gminę Miasto Nowy

10



Targ  nieruchomość,  a  wartością  nieruchomości  zamiennej  wyrównuje  się  przez  dopłatę
pieniężną. 
W  trakcie  zarządzonej  przez  Starostę  Nowotarskiego  rozprawy  odszkodowawczej  były
właściciel  nieruchomości  składającej  się  z  działek  15748/2,  15749/2,  15750/2,  15751/2,
15756/2, 16045/2, 16042/2, 16043/2 o łącznej pow. 0,0582 ha  złożył wniosek o przyznanie
w ramach  odszkodowania  zamiennej  nieruchomości  składającej  się  z  działek  ewid.  nr
15754/1, 15757/1, 15758/1 o łącznej pow. 0,0510 ha.

Komisja  Gospodarki  Komunalnej,  Przestrzennej  i  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały. 
Rada  jednogłośnie,  20  głosami  „za”  podjęła  Uchwałę  Nr  VI/31/2015  w  sprawie
przyznania nieruchomości zamiennej. 

Ad.15
Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  w  2015r.  pomocy  finansowej  Podhalańskiej
Państwowej Wyższej  Szkole Zawodowej w Nowym Targu z przeznaczeniem na realizację
zakupów inwestycyjnych dla kierunku Gospodarka Przestrzenna PPWSZ w Nowym Targu
przedstawił  Naczelnik Wydziału  Oświaty Pan Janusz Stopka.   Pomoc finansowa, o której
mowa  zostanie  udzielona  w  formie  dotacji  celowej  ze  środków  budżetu  na  2015r.  
w wysokości 10 000 zł.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada jednogłośnie 20 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/32/2015 w sprawie udzielenia

w 2015r. pomocy finansowej  Podhalańskiej  Państwowej Wyższej  Szkole  Zawodowej  
w Nowym Targu z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych dla kierunku
Gospodarka Przestrzenna PPWSZ w Nowym Targu.

Ad.16
Przewodniczący  Rady  Janusz  Tarnowski  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  i  zapytanie  złożone  na  piśmie  w  dniu  dzisiejszym  zostaną
udzielone również na piśmie. 

Ad.17
W wolnych wnioskach głos zabrali:

 radny Andrzej Swałtek mówi, że w prasie w ostatnim czasie ukazała się informacja  
o zakupie autobusu na napęd elektryczny dlatego prosi, aby Burmistrz odniósł się do
tej informacji. Następnie odnośnie cmentarza i wypowiedzi, że 60 arów wystarczy na
ok. 20 lat funkcjonowania obecnego cmentarza pyta co w takim razie będzie się działo
na nowym cmentarzem przez te 20 lat?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odnośnie elektrycznego autobusu informuje, że jest
to projekt, który został zainicjowany przez Akademię Górniczo Hutniczą w sprawę
jest  zaangażowany  Dyrektor  MZK,  który  zna  szczegóły.  Jeśli  zostaną  pozyskane
środki  to  na  linii  ul.  Szaflarska  -  ul  Szpitalna  zostanie  on  uruchomiony  jako
eksperyment.  Obecnie  trwają  rozmowy  w  tej  sprawie.  Odnośnie  cmentarza
odpowiada, że na ten moment jest już rezerwa terenu pod nowy cmentarz i jest to
zagwarantowane.  Budowana  infrastruktura  i  tak  była  potrzebna  dla  terenów
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inwestycyjnych, a budowana droga otworzy kolejne tereny inwestycyjne w tamtym
rejonie.

 Radny Andrzej  Swałtek  przypomina,  że  pieniądze  były  przeznaczone nie  pod cele
komercyjne lecz pod nowy cmentarz.

 Radny  Andrzej  Rajski  informuje,  że  plan  zagospodarowania  dla  tamtego  terenu
wskazuje,  że  na  lewo od drogi  będzie  cmentarz,  a  po  prawej  stronie  będą  tereny
komercyjne.

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski mówi,  że tereny wykupione pod cmentarz
zostaną tymi terenami nawet jeśli cmentarz ten powstanie za jakieś 20 lat. Dodaje, że
obecnie  nie  stać  miasta  na  realizację  dwóch  inwestycji,  a  niestety  stary  cmentarz
wymaga nakładów finansowych.

 Radny Lesław Mikołajski przypomina, że na starym cmentarzu jest już mało wolnych
miejsc  i  być  może  już  w  sierpniu  trzeba  będzie  chować  zmarłych  na  nowym
cmentarzu. Zmiana Studium w tym roku nie będzie zrealizowana, a na lotnisku była
gwarancja, że już od lipca można będzie dokonywać pochówków. 

 Radny Andrzej Rajski informuje, że obecnie jest jeszcze ok. 100 miejsc na cmentarzu.
Dodaje, że wiele osób, ma już powykupywane miejsce i porobione pomniki, bo od
kliku  lat  mówiło  się,  że  miejsc  na  cmentarzu  brakuje  i  ludzie  w  ten  sposób  się
zabezpieczali.

 Radny Paweł Liszka przypomina, że Rada uchwalała pieniądze na wykonanie nowego
cmentarza,  a  nie  na  tworzenie  infrastruktury  dla  przedsięwzięć  inwestycyjnych.
Dodaje,  że  nie  ma  pieniędzy  na  wykup  działek  pod  drogi  gdzie  ustalono  plany
zagospodarowania, a tu znów będzie się wydawało pieniądze na poszerzenie obecnego
cmentarza, uważa że jest to niegospodarne działanie.  

 Wiceprzewodniczący  Rady  Jacenty  Rajski  prosi,  aby  Burmistrz  zlecił
administratorowi  wykonanie  dokładnego  rozeznania  ile  wolnych  miejsc  jest  na
obecnym cmentarzu.  

 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak w związku z interwencją mieszkanki, podczas jej
dyżuru prosi, aby skontrolować wejście na Rynku w budynku nr 26, bo ludzie się tam
potykają i przewracają.

   Burmistrz Pan Grzegorz Watycha najpierw poinformował,  że odnośnie miejsc na
cmentarzu wydane zostało obwieszczenie o miejscach nieopłaconych jest ich ok 40 
i  jeśli  mieszkańcy  nie  zgłoszą  się  to  zostaną  one  ponownie  przeznaczone  do
pochówku. Następnie odniósł się do wypowiedzi mieszkańców zapisanych do głosu:

 odnośnie przedłużenia drogi na ul.  A. Suskiego do ul.  Kopernika mówi,  że
będą nie długo zebrania wspólnot i powinny się one zając tym tematem, bo są
one  właścicielami  ternu  po  obrysie  budynku  natomiast  tereny  obok  są
własnością  miasta.  Dobrze byłoby, żeby wspólnoty podjęły się tego,  aby te
działki  zostały  wydzielone  i  wykupione od miasta.  W poprzedniej  kadencji
Rada Miasta podjęła uchwałę o sprzedaży ich z bonifikatą.  Przedłużenie tej
drogi na pewno spowoduje protesty osób, które tam spacerują, ale faktycznie
udrożniłby to wyjazd z tego osiedla;

 odnośnie cmentarza informuje,  że zwróci uwagę, aby utrzymanie czystości  
i porządku było robione w należyty sposób. 

 odnośnie  wniosku  Pana  Gotffrida  informuje,  że  jest  w  stałym  kontakcie  
z  Prezesem  Aeroklubu  i  liczy  na  porozumienie  Aeroklubu  Polskiego  
z  Aeroklubem  Nowy  Targ,  aby  kwestie  zagospodarowania   i  użytkowania
lotniska  były  podejmowane  w Nowym Targu i  wtedy wróci  się  do  tematu
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szkolenia  szybowcowego  i  utworzenia  pasa  startowego.  Niestety  Unia
Europejska nie będzie już dotować takich inwestycji. 

 Burmistrz w dalszej kolejności oficjalnie przedstawił swoich zastępców
którymi  
są Pani Joanna Iskrzyńska-Steg i Pan Waldemar Wojtaszek.  Następnie poinformował,
o ewakuacji  mieszkańców ul. Waksmundzkiej  w związku z wyciekiem gazu na tej
ulicy. 

 Radny Andrzej Rajski proponuje, aby zachęcić radnych do odbierania
materiałów  
w formie elektronicznej, bo odciążyłoby to Straż Miejską, a Ci którzy się nie zgodzą
to będą je odbierać osobiście.

 Przewodniczący  Rady Pan Janusz  Tarnowski  odpowiada,  że  próbuje
radnych  zachęcać,  kwestię  odbioru  materiałów  trzeba  będzie  przemyśleć  i
odpowiednio uregulować

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski  mówi, że ma nadzieję że teraz gdy
została  przyjęta  uchwała  o  miejscach  postojowych  Burmistrz  zarządzi  likwidację
znaków, które  są  co kawałek  i  informują  o początku i  końcu parkingu.  Następnie
dodaje, że ma nadzieje, że następnie te strefy zostaną rozszerzone na kolejne ulice.
Proponuje, żeby rozważyć możliwość pozostawienia na skrzyżowaniach tylko znaku
„stop” i wówczas liczba wypadków znacznie by się zmniejszyła.

 Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski mówi, że podczas jednego z
dyżurów pewna Pani zwróciła uwagę na problem  związany z tym, że przy wyjściu z
Urzędu Miasta w stronę zachodnią nie ma oznakowania pozimowego na jezdni i o
mało nie została  tam potrącona przez jadący samochód. Prosi, aby to sprawdzić i
ewentualnie namalować znaki poziome przejścia dla pieszych.  

Na koniec Przewodniczący Rady poinformował o: 
 informacji RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Nowy Targ - opinia

pozytywna;
 obowiązku  złożenia  do  końca  kwietnia  oświadczenia  majątkowego  wraz  z  kopią

zeznania podatkowego;
 zamieszczaniu  na  stronie  miasta  oprócz  programu  danej  sesji  również  pliku  

z projektami uchwał. 
Odnośnie  spraw  lotniska  Przewodniczący  poinformował,  że  funkcja  pasażerska  lotniska
wiąże  się  z  ogromnymi  kosztami.  Słuszna  jest  natomiast  idea  reaktywowania  sportów
lotniczych. W zeszłym roku jeśli chodzi o kursy szybowcowe była niewielka ilość uczniów,
którzy z nich korzystali. Podkreśla, że to się wszystko wiąże z dużymi wydatkami. 
Burmistrz Pan Grzegorz Watycha zaprosił wszystkich na Mszę Św. w dniu 1 marca o godz.
12:30  w  Kościele  Św.  Katarzyny,  a  później  na  uroczystości  pod  krzyżem  Katyńskim  
w związku  z  upamiętnieniem  Narodowego  Dnia  Żołnierzy  Wyklętych.  Jest  to  inicjatywa
grupy mieszkańców Pamięć we współpracy z Urzędem Miasta. 
Radny Andrzej Rajski przypomina, że w dniu 26 lutego o godz. 16:00 odbędzie się Komisja
Komunalna dot. nowej targowicy, na którą wszystkich zaprasza.  

Ad.18
O godzinie  18:40  Przewodniczący  Rady  Pan  Janusz  Tarnowski  zamknął  VI  Sesję

Rady Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
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Renata Chmielak

       mgr Janusz Tarnowski
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