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P r o t o k ó ł Nr 7/2015
z VII Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 marca 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 VII Sesji
Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1500.

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.

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 21 Radnych, zgodnie
z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu w związku z tym obrady są
prawomocne.

Wprowadzenie Sztandaru Miasta.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu

i wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania Rodziny przez Ośrodek Pomocy

Społecznej w Nowym Targu za rok 2014.
8. Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
9. Porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem Państwa - Generalnym

Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.
10. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).
11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział).
12. Przedłużenia umowy najmu i umowy dzierżawy.
13. Oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Miasta Nowy Targ.
14. Powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Nowy Targ.
15. Utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów

głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Nowy Targ.
16. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Nowy Targ.
17. Określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowy Targ dotyczących

celowości funkcjonowania w gminie Mieście Nowy Targ Straży Miejskiej.
18. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Targu.

19. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.



2

20. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2015.

21. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.

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

23. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.

24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
25. Wolne wnioski.
26. Zakończenie obrad.

Ad.2
Z-ca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Urszula Zając przedstawiła
wyniki wyborów uzupełniających w okręgu nr 7, które odbyły się w dniu 8 marca 2015r.,
a następnie wręczyła nowo wybranemu radnemu Panu Arkadiuszowi Pysz zaświadczenie
o wyborze.

Ad.3
W dalszej części porządku obrad radny Arkadiusz Pysz złożył ślubowanie odczytując rotę
ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej
gminy i jej mieszkańców”, a następnie odpowiedział: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Po  złożeniu ślubowania przez radnego Sztandar Miasta wyprowadzono.

Ad.4
W sprawie zmiany w porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zgłosił
następujące wnioski:

 o wprowadzenie w punkcie 9 porządku obrad punktu: Wystąpienie osób
zapisanych do głosu.

 o wprowadzenie w punkcie 25 porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
cofnięcia pełnomocnictwa;

 o wprowadzenie w punkcie 26 porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa;

 o w prowadzenie w punktach od 27 do 33 porządku obrad projektów uchwał
w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej na bezczynności Burmistrza Miasta.

Rada jednogłośnie, 21 głosami „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie
 9 porządku obrad punktu: Wystąpienie osób zapisanych do głosu.
Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała
wniosek o wprowadzenie w punkcie 25 porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
cofnięcia pełnomocnictwa.
Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała
wniosek o wprowadzanie w punkcie 26  porządku obrad projektu uchwały w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa.
Rada jednogłośnie 21 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punktach
od 27 do 33 porządku obrad projektów uchwał w sprawie: uznania za bezzasadną
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i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynności Burmistrza
Miasta.

Rada jednogłośnie 21 głosów „za” przegłosowała cały porządek obrad z przyjętymi
zmianami.

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu

i wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania Rodziny przez Ośrodek Pomocy

Społecznej w Nowym Targu za rok 2014.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wystąpienie osób zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
10. Porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem Państwa - Generalnym

Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.
11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).
12. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział).
13. Przedłużenia umowy najmu i umowy dzierżawy.
14. Oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Miasta Nowy Targ.
15. Powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Nowy Targ.
16. Utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów

głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Nowy Targ.
17. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Nowy Targ.
18. Określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowy Targ dotyczących

celowości funkcjonowania w gminie Mieście Nowy Targ Straży Miejskiej.
19. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Targu.

20. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.
21. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2015.
22. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków.
23. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji na realizację zadań bieżących.
24. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia

26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.
25. Cofnięcia pełnomocnictwa.
26. Udzielenia pełnomocnictwa.
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27. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
bezczynności Burmistrza Miasta.

28. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
bezczynności Burmistrza Miasta.

29. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
bezczynności Burmistrza Miasta.

30. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
bezczynności Burmistrza Miasta.

31. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
bezczynności Burmistrza Miasta.

32. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
bezczynności Burmistrza Miasta.

33. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na
bezczynności Burmistrza Miasta.

34. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
35. Wolne wnioski.
36. Zakończenie obrad.

Ad.5
Rada 18 głosami „za” przy 3 głosach wstrzymującym się przyjęła protokół z VI Sesji
Rady Miasta.

Ad.6
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 lutego 2015 r. do 23 marca 2015r.
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrza Pan Grzegorz Watycha.

Ad.7
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania Rodziny przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym Targu za rok 2014 przedstawiła Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch.
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.8
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Gabriel Smolej złożył następujące interpelacje pisemne:
a) dotyczącą usterek i niedociągnięć w funkcjonowaniu Stadionu J. Piłsudskiego - kto ponosi
odpowiedzialność za zaistniały stan?
b) dotyczącą wpływów do budżetu miasta pochodzących z kar za spalanie śmieci w latach
2004-2014 oraz efektywności egzekucji w/w kar;
c) dotyczącą naprawy nawierzchni na całej długości ul. Grel tj. od ul. Św. Anny do granic
Miasta Nowy Targ.
2. Radny Marek Mozdyniewicz złożył następujące interpelacje pisemne:
a) dotyczącą zainstalowania mocniejszego oświetlenia ul. Szaflarskiej i ul. Podtatrzańskiej
oraz nad przejściem dla pieszych na ul. Szaflarskiej w rejonie budynku przy ul.
Podtatrzańskiej 84.
b) dotyczącą usterek na Miejskiej Pływalni i sposobu ich usuwania;
3. Radny Paweł Liszka złożył następujące interpelacje pisemne:
a) dotyczącą kwestii poszerzenia obecnego cmentarza;
b) dotyczącą naprawy nawierzchni asfaltowej na drodze nr 1286 od stacji Paliw w stronę tzw.
Dominówki.;
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c) dotyczącą tzw. „działań naprawczych” przeprowadzonych w NTvK;
4. Radna Danuta Szokalska-Stefaniak złożyła następujące interpelacje pisemne:
a) dotyczącą możliwości wystąpienia Miasta Nowy Targ o środki zewnętrzne na wsparcie
prac wzmacniających, brzeg i otoczenie rzeki Czarny Dunajec;
b) dotyczącą naprawy nawierzchni ul. Grel, gdyż stan tej ulicy jest w bardzo złym stanie,
5. Radna Danuta Sokół złożyła interpelację pisemną w sprawie remontu ulic na os. Bór,
dojazdu do przedszkola oraz dojazdu do WKU przy bloku nr 8.
6. Radny Leszek Pustówka złożył interpelację w sprawie umieszczenia na ul. Kokoszków
koszy na śmieci.
7. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda:
a) złożył zapytanie w sprawie planowanego rozpoczęcia inwestycji budowy kanalizacji na
os. Niwa przez MZWiK;
b) złożył interpelację w sprawie przeprowadzenia przeglądu dróg na os. Niwa, Nowe oraz
ul. Partyzantów oraz uzupełnienia ubytków w asfalcie.

Pełna treść interpelacji pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl

Radny Paweł Liszka zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad  projektu uchwały
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział). Wniosek argumentował m.in. tym, że na sali są
mieszkańcy, którzy będą chcieli zabrać głos w tej sprawie i po ich wystąpieniu radni będą
mieli czas na to, aby tą sprawę przedyskutować, a nie podejmować już decyzji. Dodaje, że
pytanie, które zadał w interpelacji są niezbędne przy podjęciu przez radnych decyzji w tej
sprawie.

Głosowanie wniosku radnego Pawła Liszki:
Wynik głosowania:
Za- 5 głosów
Przeciw - 13 głosów
Wstrzymujących się - 3 głosy

Wniosek nie przeszedł.

Ad.9
Wystąpienia osób zapisanych do głosu (lista zapisanych do głosu stanowi załącznik nr 4 do
protokołu):
W sprawach różnych głos zabrali:
 Pan Wiktor Sowa wyraził uznanie za uczciwe przeprosiny ze strony Urzędu Miasta

wobec jego osoby za naruszenie jego dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i czci
poprzez przypisanie mu w artykule opublikowanym w ślad za „Dziennikiem Polskim"
na stronie Urzędu Miasta Nowy Targ współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.

 Pan Tadeusz Morawa jako reprezentant Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej oraz jako syn żołnierza wyklętego nawiązując do święta Żołnierzy
Wyklętych obchodzonego w dniu 1 marca stwierdził, że niedociągnięcia, które miały
miejsce, a polegające na tym, że jeden z prowadzących wyczytywał wśród żołnierzy
wyklętych osoby, które nimi nie były, a wręcz były bandytami, złodziejami,
konfidentami itd. powinny zostać usunięte, aby takie sytuacje nie miały już miejsca.

 Pan Marek Zapała podkreślił, że koniecznie trzeba zweryfikować takie wystąpienia,
bo młodzi ludzie tego słuchają i mogą pomyśleć, że faktycznie tak było.
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 Pani Małgorzata Frederich w imieniu mieszkańców ul. Norwida, ul. Ustronia
i ul. Skotnica zabrała głos w sprawie planowanego poszerzenia obecnego cmentarza
o tereny w stronę szpitala, protestując jednocześnie temu pomysłowi.

 Pan Mieczysław Gottfrid zabrał głos w sprawie możliwości organizacji maratonu,
który rozpoczynałby się przy pomniku Ojca Św. Jana Pawła II na lotnisku i kończył
w Zakopanem.

 Pan Józef Żarnecki zabrał głos w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczącego m.in. ul. Kokoszków Boczna, który jego zdaniem jest zrobiony „na
kolanie”. Najpierw kładziono tam kostkę, a potem trzeba było ją zrywać. Następnie
poinformował, że pismo żołnierzy Armii Krajowej, którzy podpisali się pod
stwierdzeniem kim był „Ogień” i jego grupa posiada w oryginale ks. Proboszcz
Henryk Paśko.

W sprawie ewentualnej budowy ronda na granicy Miasta Nowy Targ i gminy Szaflary głos
zabrali:
 Pan Zbigniew Głowacki, który podziękował za umieszczenie punktu dotyczącego

zawarcia porozumienia z GDDKiA w porządku obrad tej sesji oraz zaznaczył, że ma
nadzieję rozwiązania, które chcą wprowadzić pozwolą wszystkim mieszkańcom
odczuć poprawę jakości życia. Poprosił o przegłosowanie w/w punktu.

 Pan Tomasz Bacewicz w imieniu Merkury Market prosił, aby Rada wzięła pod
uwagę negatywne skutki podjęcia przedmiotowej uchwały. Argumentował, że przede
wszystkim gdy powstanie rondo turbinowe to nieruchomości w tym rejonie zostaną
pozbawione lewoskrętu jadąc od strony Nowego Targu. Zwraca uwagę, że obecnie nie
jest to już ta sama inwestycja, która była przedmiotem umowy zawartej przez firmę
z Urzędem Miasta. Nie jest to przebudowa skrzyżowania lecz jego rozbudowa.
Zwrócił się z prośbą, aby Rada nie podejmowała uchwały w sprawie przedmiotowego
porozumienia.

 Pan Krzysztof Tkaczyk w imieniu Merkury Market również podkreślał, że budowa
tego ronda oznacza dla tej firmy straty rzędu kilku milionów złotych w ciągu roku,
a to spowoduje redukcję etatów i paraliż logistyczny firmy. Oświadczenie Merkury
Market stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 Pan Sławomir Kozłowski występujący w imieniu właściciela nieruchomości, która
zostanie wywłaszczona w przypadku realizacji inwestycji pytał m.in.  jak spółka
zamierza realizować inwestycję za kilka milionów złotych skoro ma kapitał
zakładowy w wysokości 20 000 zł? Podkreślił, że brak jest decyzji
uwiarygodniających to, że inwestor będzie to rondo budował. Czy miasto jest gotowe
na poniesienie ewentualnych kosztów związanych z budową tego ronda?

 Pan Ryszard Steskal stwierdził, że niezrozumiała jest dla niego zmiana zdania przez
radnych, którzy w poprzedniej kadencji byli przeciwni temu pomysłowi. Dodał, że
planowane rondo i droga będzie prowadzić tylko do tego jednego marketu.

 Ks. proboszcz Henryk Paśko podkreślając, że jest już w Nowym Targu od 28 lat
zaznaczył, że jeśli inwestor zamierza podjąć się budowy to może niech wybuduje
obwodnicę miasta, która pozwoli na rzeczywiste prze-reformowanie miasta.
Propozycja budowy ronda, to jego, zdaniem przykrywka dla inwestycji, która stanie
się „wyrokiem śmierci” dla kilkuset firm nowotarskich.

 Pan Janusz Kruk stwierdził, że nie widzi powodu, aby miasto miało robić prezent
inwestorowi z pieniędzy podatników.

 Pan Wojciech Rajski zaznaczył, że właściciele działek będą dochodzić swoich praw
przed sądem, bo rondo zablokuje dojazd do drogi publicznej i działki stracą wartość.
Pytał czy będą tam ekrany wygłuszające? Czy będzie zagwarantowany dojazd jakąś
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drogą lokalną do tych działek? Czy trzeba będzie dochodzić odszkodowań ze strony
miasta?

 Pan Tomasz Żarnecki pytał, który przedsiębiorca ma takie układy, że może sobie
załatwić z miastem, że wywłaszczą kogoś „specustawą”?  Uznał, że działania te są
ewidentnie korupcjogenne. Podkreślił, że spółka, która chce budować, zarejestrowana
jest w Lublinie, a w nazwie posiada tylko „nowotarska”. Dodał, że spółka ta
kruczkami prawnymi obeszła prawo i nie zapłaciła renty planistycznej. Stwierdził, że
mogą sobie budować, ale nie specustawą, nie przez wywłaszczenie, bo to oznacza, że
Miasto chce odebrać ludziom ich własność.

 Pan Stanisław Borzęcki przypomniał, że był radnym Miasta i wie jak takie
mechanizmy działają. Stwierdził, że handel w Rynku umiera. Dodał, że teraz okaże
się czy radni są tymi, na których głosowano. Okaże się czy będą głosować zgodnie
z sumieniem. Na koniec nawiązując do Judasza, który sprzedał Jezusa za 30
srebrników, ale z nich nie skorzystał, bo się powiesił, zaproponował, aby jeśli dojdzie
do powstania ronda Rada nazwała go imieniem Judasza Iskarioty.

 Pan Jerzy Smoszna reprezentujący Kongregację Kupiecką i Stowarzyszenie Centrum
także wypowiadał się przeciwko budowie ronda. Poinformował, że uzgodniono
z GDDKiA formę ronda turbinowego, ale nie ma uzgodnień z Dyrekcją Ochrony
Środowiska, a tam przebiega pas ekologiczny. Może okazać się, że zamiast ronda
trzeba będzie wybudować estakadę, a to znacznie podniosłoby koszty inwestycji.
Następnie dopytywał co będzie gdy spółka, która ma kapitał zakładowy 20 000 zł
zostanie postawiona w stan likwidacji? Wówczas budowa spadnie na barki Miasta.

 Pan Roman Przygodzki stwierdził, że rondo to będzie służyć jednej firmie, a nie
mieszkańcom miasta. Zaznaczył, że radni ślubowali, że będą służyć mieszkańcom
miasta, a nie w taki sposób, aby się jedna firma wzbogacała. Jeśli inwestorzy mają
pieniądze to nich sobie budują za swoje.

 Pan Maciej Mazur z firmy, która ma wybudować galerię handlową zwrócił się do
handlowców zaznaczając, że ludzie zamiast jeździć do Karkowa będą mogli tutaj
robić zakupy, a on ma zamiar wynajmować obiekt. Następnie dopytywał czyich
interesów bronią przedsiębiorcy czy swoich czy wszystkich mieszkańców. Dodał, że
nikt nie broni handlowcom otworzyć sklepów i ich galerii.

 Pan Adam Rajski zwrócił uwagę jeszcze na inny problem jakim jest jego zdaniem
fakt, że termin otwarcia ronda zbiega się z terminem przeniesienia targowicy. Nowa
targowica to temat dla handlowców bardzo ważny, przeniesienie targowicy w wielu
miejscach nie „wypaliło”. Stwierdzał, że w Nowym Targu są już galerie i zapewne
w tej nie powstanie coś czego jeszcze nie ma w Nowym Targu. Na koniec przytoczył
słowa Jana Kochanowskiego: „Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą
i po szkodzie głupi”. Dodał, że oby tylko nie było potrzeby przypominania sobie tej
maksymy za kilka lat.

 Pan Stefan Tarasiuk reprezentujący spółkę Nowatorską przypomniał, że plan
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu został uchwalony kilka lat temu i on
przesądził o umiejscowieniu tam obiektów wielkopowierzchniowych. Plan ten
przesądził też o budowie skrzyżowania. Odnośnie zabezpieczenia inwestycji
poinformował, że środki na ten cel są zabezpieczone na koncie.

Przerwa

Po wznowieniu obrad radny Gabriel Samolej zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem
Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad i jednocześnie dołożenia
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tego tematu do konsultacji społecznych w sprawie, których będzie podejmowana uchwała
w dniu dzisiejszym.
Radny Paweł Liszka zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem Państwa -
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad i nie wracanie do tego tematu. Uważa,
że radni nie powinni zasłaniać się mieszkańcami, bo nie po to zostali wybrani. Dodaje, że
kampanię w tym zakresie w takim przypadku na pewno przeprowadzi sobie w odpowiedni
sposób inwestor, bo ma na to pieniądze. Nowatorscy przedsiębiorcy raczej nie będą w stanie
zrobić takiej dużej kampanii dlatego albo należy zdjąć ten projekt uchwały i nie wracać do
niego w konsultacjach, albo wziąć na sobie odpowiedzialność i podjąć decyzję.
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski stwierdza, że chyba radni wiedzą po co zostali
wybrani i jak chcą działać dla miasta, a nie tylko dla jego części, która jest dzisiaj
reprezentowana na sali. Dodaje, że konsultacje społeczne są bardzo często stosowane i dają
informację o spojrzeniu mieszkańców na pewne sprawy. Stwierdził, że w tak kontrowersyjnej
sprawie dzisiaj nie ma możliwości ustalenia jednego stanowiska.
Radny Andrzej Rajski udzielając wyjaśnień poinformował, że zajmuje się tą sprawą, bo jest
Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji. Poprzedni
projekt został odrzucony, bo radni bali się, że będą korki na „Zakopiance”. Teraz spółka
zgłosiła się do w/w komisji i wniosła nowy projekt, pokazała co zmieniła. Podkreślił, że były
w tej sprawie organizowane posiedzenia komisji i wyjaśniane były na nich m.in. wątpliwości
co do zapisów umowy zawartej przez poprzedniego Burmistrza z Nowotarską Spóką, a także
wątpliwości co będzie gdy firma zbankrutuje, czy będą środki na koncie, do których miasto
będzie miało dostęp, co stanie się gdyby firma zeszła z placu budowy, jak było w przypadku
budowy basenu. Na wszystkie te wątpliwości udzielono odpowiedzi. Dodał, że dziwi go, że
nikt z protestujących dzisiaj nie zgłosił się do żadnego z członków komisji, aby na ten temat
porozmawiać. Przypomniał, że gdy uchwalano plan Nowy Targ 26 we wrześniu 2013r. sam
dzwonił do Prezesa Kongregacji Kupieckiej czemu nie uczestniczy w pracach nad planem
i później przy każdym planie dzwonił. Przypomniał, że później za zgodą kupców uchwalono
plan zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27, więc dziwi go to dzisiejsze
zachowanie. Podkreślił, że rondo ma być wybudowane na koszt inwestora. Miasto tylko mu
ułatwia to poprzez firmowanie tego przedsięwzięcia, bo prywatny inwestor nie może być
zarządcą drogi krajowej na czas określony. Taka sama sytuacja jest przy budowie ronda na
Al. Tysiąclecia, tylko że tam inwestycja jest pokrywana z budżetu miasta. Na koniec dodał, że
dziwi go obecność przedsiębiorców z terenu gminy Szaflary, bo jak tam powstawał duży
market to nowotarscy przedsiębiorcy nie protestowali. Odnośnie zjazdu podkreśla, że każdy
przedsiębiorca będzie to miał do ustalenia z GDDKiA i z władzami własnej gminy. Te
protesty i mowa o 4 600 000 zł rocznych strat to zdaniem radnego czysta demagogia.
Podkreśla, że w Nowym Targu nigdy nie protestowano, że do Skalnego Dworku nie ma
lewoskrętu od strony Szaflar, a to podobna sytuacja.
Radny Paweł Liszka podkreśla, że jego zdaniem nie ma sensu odwlekanie decyzji w czasie
i później zasłanianie się ewentualnie przez niektórych radnych mieszkańcami miasta. Uważa,
że dzisiaj powinna być przeprowadzona dyskusja, debata publiczna, aby media miały czas
opisać wszystkie zagrożenia jakie się z tym wiążą dla Miasta. Dodaje, że nie ma przeszkód,
aby inwestor podjął rozmowy z GDDKiA, zgodnie z art. 25 ustawy o drogach publicznych
mówi, że inwestycje na drogach powinien wykonywać zarządca  drogi o wyższej kategorii,
a w tym przypadku Miasto chce się w to ubrać.  Mówi, że nie do końca jest prawdą to, co
mówi Pan Andrzej Rajski, że inwestor wpłaca pieniądze i to pokryje nam  wszystkie koszty,
stwierdza, że inwestor wpłaca na konto pieniądze według kosztorysu. Przytacza przykład
budowy basenu i upadłości wykonawcy wielkiej firmy ALPINE oraz ryzyk związanych z
upadłością wykonawcy i ponoszenia kosztów przez Mieszkańców.
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Gdyby doszło do sytuacji, że firma upadnie to może się okazać, że na rachunku będzie mniej
pieniędzy niż faktycznie będzie potrzebne i Miasto będzie musiało za to płacić. Jeśli będą się
toczyły jakieś sprawy sądowe to również Miasto będzie musiało za to płacić.
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski mówi, że możliwość dyskusji była na Komisji,
ale radny był na niej nieobecny.
Radny Paweł Liszka odpowiada, że był na Kongresie Młodych samorządowców i dlatego
był nieobecny, ale na wcześniejszej komisji pytał z czego miasto będzie dochodzić
odszkodowania skoro spółka ma tylko 20 000 zł kapitału. Pytał o podmiot, który jest
udziałowcem tej spółki, ale nie otrzymał informacji o które prosił. Radny wycofał swój
wniosek zgłoszony o zdjęcie pkt.10 z porządku obrad gdyż uważa, że dyskusja na ten
temat jest potrzebna.
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski informuje, że konsultacje są uczciwym
rozwiązaniem i stosowanym w krajach demokratycznych, a do dnia konsultacji czyli do 10
maja br. będzie jeszcze okazja, aby podyskutować na ten temat.

Głosowanie wniosku radnego Gabriela Samoleja, aby zdjąć z porządku obrad projekt
uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem Państwa -
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad i jednocześnie dołożyć ten temat do
konsultacji społecznych zaplanowanych do przeprowadzenia na 10 maja br.
Wynik głosowania:
Za- 15 głosów
Przeciw - 2 głosy
Wstrzymujących się - 4 głosy

W wyniku zdjęcia z porządku obrad powyższego projektu uchwały kolejne punkty
ulęgają przeszeregowaniu i porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu

i wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania Rodziny przez Ośrodek Pomocy

Społecznej w Nowym Targu za rok 2014.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wystąpienie osób zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
10. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).
11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział).
12. Przedłużenia umowy najmu i umowy dzierżawy.
13. Oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Miasta Nowy Targ.
14. Powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Nowy Targ.
15. Utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów obwodów

głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście Nowy Targ.
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16. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Nowy Targ.
17. Określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowy Targ dotyczących

celowości funkcjonowania w gminie Mieście Nowy Targ Straży Miejskiej.
18. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Targu.

19. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.
20. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2015.
21. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

ścieków.
22. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów

i Kanalizacji na realizację zadań bieżących.
23. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia

26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.
24. Cofnięcia pełnomocnictwa.
25. Udzielenia pełnomocnictwa.
26. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na

bezczynności Burmistrza Miasta.
27. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na

bezczynności Burmistrza Miasta.
28. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na

bezczynności Burmistrza Miasta.
29. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na

bezczynności Burmistrza Miasta.
30. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na

bezczynności Burmistrza Miasta.
31. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na

bezczynności Burmistrza Miasta.
32. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na

bezczynności Burmistrza Miasta.

33. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
34. Wolne wnioski.
35. Zakończenie obrad.

Ad.10
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) przedstawił Z-ca Naczelnika
Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha. Poinformował, że jest ona następstwem podjętej na
poprzedniej Sesji uchwały w sprawie zmiany Studium. Zmiana dotyczyć będzie zmiany
w  zakresie obejmującym dostosowanie zapisów planu dla terenów Miejskiej Hali Lodowej
w taki sposób, aby uatrakcyjnić możliwości komercyjnego wykorzystania istniejącego
obiektu lub budowy nowego, przy próbie zastosowania formuły partnerstwa publiczno-
prywatnego lub koncesji.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
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Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr VII/33/2015 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum).

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) przedstawił Z-ca Naczelnika
Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha. Poinformował, że jest ona następstwem podjętej na
poprzedniej Sesji uchwały w sprawie zmiany Studium. Następnie dodał, że zmiana ma
polegać na poszerzeniu terenu obecnego cmentarza na tereny zielone znajdujące się nad nim.
Podkreślił, że jest to uchwała intencyjna i dopiero po jej podjęciu rozpoczęta zostanie
procedura planistyczna w wyniku, której powstanie projekt planu miejscowego, który
zostanie poddany konsultacjom społecznym w ramach wyłożenia tego projektu i wówczas
dopiero może nastąpić zmiana tego planu. Jeśli procedura ta zostanie wszczęta w wyniku
podjęcia tej uchwały to wówczas mieszkańcy będą mieli szansę wyrazić swoją opinię na
temat tego pomysłu.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Lesław Mikołajski pyta jaki będzie koszt zmian w planie zagospodarowania

przestrzennego i zmiany Studium?
 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że zmiany

Studium to kwota ok. 16 500 zł.
 Radny Lesław Mikołajski pyta  ile kosztować będzie ekspertyza geologiczna?
 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że została ona

odrębnie zlecona i będzie kosztować 3 600 zł.
 Radny Lesław Mikołajski pyta kiedy zrodził się pomysł poszerzenia obecnego

cmentarza, bo 2 miesiące temu  Rada uchwaliła budżet przeznaczając na realizacje
nowego cmentarza kwotę 2 700 000 zł, skoro były inne plany to trzeba było tą kwotę
zdjąć z budżetu. Dodaje, że według niego jest to pomysł nieprzemyślany
i nieuzasadniony, bo na nowym cmentarzu trwają prace, które wymagają dużych
nakładów finansowych. Dodaje, że nad obecnym cmentarzem ludzie powykupywali
działki, jest tam już nawet nowy dom postawiony, a teraz okazuje się że blisko tego
domu będzie cmentarz.

 Radny Andrzej Rajski przypomina, że Rada może tylko plan odrzucić lub uchwalić.
Nie ma możliwości nanoszenia do niego poprawek. Najpierw trzeba przyjąć plan
potem można dokonywać w nim zmian według procedury. Odnośnie nowego
cmentarza informuje, że wykonawca ma tam bardzo duże opóźnienie, na razie
wykonuje roboty ziemne, które i tak musiały być zrobione. Przystąpienie do planu da
odpowiedź, po ekspertyzie geologicznej, czy w ogóle jest taka możliwość. Następnie
informuje, że propozycja jest taka, aby 70 arów przeznaczyć na cmentarz, a pozostała
część z 1,2 arów przeznaczyć na parking, którego przy cmentarzu nie ma. Z badań
geologicznych wyniknie co musi być tam zrobione i jaki to będzie koszt. Mówienie
o kosztach teraz jest przedwczesne.

 Radny Lesław Mikołajski nie zgadza się z wypowiedzią przedmówcy stwierdzając, że
powinna być zachowana sensowna kolejność działań i w tym przypadku powinno się
zaczekać na ekspertyzę geologiczną, a dopiero później podejmować kolejne działania.
Przypomina, że ekspertyza z 1991r. była negatywna.

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha informuje, że faktycznie
ekspertyza z 1991r. była negatywna, ale kolejna z roku 1995, która obejmowała
szerszy obszar była pozytywna.
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 Radny Lesław Mikołajski przypomina, że podczas podejmowania planu Nowy Targ
16, obejmującego teren koło ul. Lotników, debatowano długo gdzie ten nowy
cmentarz ulokować i wówczas nie było mowy o poszerzaniu obecnego cmentarza.
Pyta czy nie należało poczekać na ekspertyzę geologiczną? Dodaje, że będzie
głosował przeciwko tej uchwale, bo uważa, że pewna kolejności działań powinna być
zachowana.

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że to Rada
podejmie decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu przedłożonego projektu uchwały.

 Radny Paweł Liszka pyta ile trwa procedura uchwalania zmiany planu?
 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że

doświadczenie pokazuje, że trwa do ok. 1 roku;
 Radny Paweł Liszka pyta ile średnio potrzeba czasu na wykupy gruntów?
 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że jeśli będą

konieczne wywłaszczenia to może to trwać kilka lat.
 Radny Paweł Liszka stwierdza, że w takim razie można przyjąć, że będzie to trwało

ok. 6 lat uwzględniając fakt, że potrzebny będzie również czas na budowę
infrastruktury. W między czasie na obecnym cmentarzu brakuje miejsc, a na nowym
inwestycja planowana jest na koniec roku do oddania. Gdy braknie miejsc na obecnym
cmentarzu zmarli chowani będą na nowym  i co później? Czy tam pochówki zostaną
przerwane i powróci się na ten cmentarz poszerzony?

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha informuje, że obecne
władze miasta, z uwagi na zgłaszane w tym temacie wnioski przez mieszkańców,
podjęły taką inicjatywę.

 Radny Paweł Liszka pyta czy przez te 6 lat będzie miejsce na obecnym cmentarzu,
aby nie trzeba było rozpoczynać pochówków na nowym cmentarzu?

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha informuje, że dopóki nie zostanie rozpoczęta
procedura wykupu gruntów, bo nie ma tutaj mowy o wywłaszczeniu, to trudno
odpowiedzieć. Jeżeli właściciele gruntów otrzymają ofertę i odpowiedzą na nią to
będą już jakieś konkretne informacje. Dodaje, że samo uchwalenie przystąpienia do
zmiany planu o niczym nie przesądza, ale daje możliwość Burmistrzowi do podpisania
zleceń i umów. Jeśli właściciele nie będą się godzić na wykup gruntów to tej
rozbudowy nie będzie. Sprawa poszerzenia cmentarza nie jest sprawą nową, bo
ekspertyzy były już robione 20 lat temu. Tak samo jak są głosy za i przeciw
poszerzeniu cmentarza tak samo są głosy za i przeciw lokalizacji cmentarza przy
ul. Lotników. Następnie dodaje, że nie wiadomo kiedy na nowym cmentarzu
powstanie jakaś kaplica, będzie to na razie tylko pole do pochówku, wiec skoro byłaby
możliwość poszerzenia obecnego cmentarza to warto byłoby to zrobić.

 Radny Paweł Liszka pyta czy poszerzenie starego cmentarza to działanie gospodarne
czy niegospodarne?

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha odpowiada, że grunty pod nowy cmentarz
zostały wykupione i nikt ich miastu nie zabierze. Aktualnie jest tam budowana droga
prowadzącą do cmentarza i otwierająca również nowe tereny inwestycyjne. Ta
inwestycja budowy drogi to nie jest inwestycja kwotowo porównywalna np. do
budowy łącznika ul. Waksmundzkiej z Al. Tysiąclecia. Plan poszerzenia cmentarza o
te kilkadziesiąt arów to nie jest nowa rzecz lecz powrót do tego co było już dawniej
podejmowane.

 Radny Paweł Liszka uważa, że skoro Burmistrz unika jednoznacznej odpowiedzi to
jest to działanie niegospodarne. Następnie zauważa, że załączniki, które były przy
uchwale w sprawie zmiany Studium na poprzedniej Radzie różnią się od tego, który
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radni otrzymali na tą Sesję. Czym to, że teraz pokazany jest większy zakres zmiany
jest spowodowane?

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że
załącznikiem do zmiany Studium jest mama topograficzna w sakli 1:10 000 natomiast
załącznikiem do zmiany planu jest mapa ewidencyjna w całkiem innej skali więc
stopień szczegółowości jest inny.

 Radny Paweł Liszka uważa, że rozbieżność jest jednak spora i wynosi ok. 3 cm;
 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha wyjaśnia, że w strefach

dookoła będą musiały być naniesione strefy ochrony sanitarnej od cmentarza  dlatego
zarówno w Studium jak i na załączniku do przedmiotowej uchwały pokazany jest
dużo większy obszar niż planowane poszerzenie cmentarza.

 Radny Paweł Liszka stwierdza, że nie przekonała go ta odpowiedź. Pyta ile terenu
w poszerzanym obszarze należy do miasta?

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że miasto
posiada tam kilka działek, ale w zdecydowanej większości są to tereny prywatne;

 Radny Paweł Liszka pyta ile w wyniku poszerzenia uzyska się faktycznej powierzchni
grzebalnej?

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że to wykaże
szczegółowa koncepcja poszerzenia cmentarza, której na ten moment nie ma;

 Radny Paweł Liszka przypomina, że w poprzedniej kadencji radni klubu „Nasze
Miasto” zawsze oczekiwali w podobnych sytuacjach planu finansowego czy
kosztorysu przed podjęciem decyzji. Dlaczego teraz zmienia się ten schemat?

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha informuje, że na obecną
chwilę nie posiada informacji o które pyta radny;

 Radny Paweł Liszka pyta kto będzie wykonawcą usług geologicznych?
 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że najtańszą

ofertę złożyła firma usługowa „Apogeo” Pana Stanisława Apostoła, łącznie wpłynęło
6 ofert.

 Radny Lesław Mikołajski stwierdza, że wśród robót wykonywanych na nowym
cmentarzu jest nie tylko wykonywana droga, o której mówił Burmistrz, ale jest
również wykonanie ogrodzenia, zbiornika retencyjnego, bramy, wydzielenie kwater
pod pochówki i wykonanie małej zieleni. Dodaje, że kwestia pochówków
i uroczystości pogrzebowych była już omawiana z proboszczami, którzy nie mieli
uwag. Liczono na to, że w jesieni można będzie już tam dokonywać pochówków, bo
na obecnym cmentarzu zabraknie miejsca do końca roku. Następnie mówi, że nie
prawdą jest, że 20 lat temu była koncepcja przejścia z cmentarzem na drugą stronę
ul. Norwida, bo w ciągu 30 lat poszerzono cmentarz o 3 hektary. Pyta dlaczego naraża
się miasto na koszty poszerzenia obecnego cmentarza gdy na nowy cmentarz
przeznaczono już duże pieniądze?

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski mówi, że jeśli geolog wykona ekspertyzę
i będzie z niej wynikało, że nie ma możliwości poszerzenia to będzie sprawa jasna.

 Radny Lesław Mikołajski pyta czy ktoś rozmawiał z władzami szpitala na ten temat?
Dodaje, że on rozmawiał i będą oni protestować, bo cmentarz będzie blisko oddziału
ratunkowego.

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha informuje, że strefa
ochronna będzie wynosiła 50 i 150 m. szpital jest w tym obszarze, jeśli projekt planu
przejdzie pomyślnie procedurę uchwaleń to zostanie przedłożony Radzie, a jeśli nie to
nie zostanie przedłożony.
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 Radny Andrzej Swałtek pyta gdzie będą chowani zmarli jeśli braknie miejsca na
obecnym cmentarzu, czy zaczną się pochówki na nowym, a później po poszerzeniu
obecnego znów się tutaj powróci do pochówków?

  Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że prace na
nowym cmentarzu trwają i nie będą przerywane. Jeśli faktycznie na obecnym
cmentarzu braknie miejsca to pochówki będą się odbywać przy ul. Lotników.

 Radny Paweł Liszka pyta co z remontem schodów i kaplicy na obecnym cmentarzu?
 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha odpowiada, że w budżecie zabezpieczona została

kwota na remont schodów od ul. Zacisze do głównej bramy.  Następnie al. główną też
trzeba biedzie remontować. Na kaplicę w tym roku nie zabezpieczono w budżecie
środków. Remont kaplicy to duży koszt.

 Radny Lesław Mikołajski uważa, że przystąpienie do zmiany tego planu to jego
zdaniem pomysł nieracjonalny. Z ogromną nadzieją opracowywano plan Nowy Targ
24 Dział i teraz mieszkańcy tamtych terenów czują się oszukani. Odnośnie parkingu
mówi, że jest tam teren bardzo pochyły i pewnie trzeba będzie go nadsypywać, a to
znów będzie dodatkowym kosztem. Na koniec stwierdza, ze pomysł ten budzi
wzburzenie społeczne i rozgoryczenie mieszkańców tamtego terenu.

 Radny Andrzej Rajski stwierdza, że plan przeniesienia cmentarza na ul. Lotników był
uchwalany ponad 10 lat temu, wówczas była całkiem inna sytuacja Nowy Targ liczył
ok. 33 000 mieszkańców i rozwijał się obecnie z danych „śmieciowych” wynika że
mieszkańców jest ok. 27 000. Zmienia się również forma pochówków na formę urn po
kremacji ciała. Na obecnym cmentarzu będzie wykonana I cześć kolumbarium
i będzie można takich pochówków dokonywać. Dodaje, że stary cmentarz ma
powierzchnie 8 hektarów, a nowy został tak przeszacowany, że ma mieć powierzchnie
16 hektarów. Poszerzony cmentarz będzie wchodził między obecny, a szpital.
Informuje, że terenów miejskich, na które miałby być poszerzony cmentarz jest 30%,
pozostałe są terenami prywatnymi. Pytał wszystkich właścicieli i są chętni do
sprzedaży działek pod cmentarz. Na koniec dodaje, że będzie głosował za tą uchwałą,
a po ekspertyzie okaże się czy w ogóle jest taka możliwość.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 14  głosami „za” przy 3 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących
się podjęła Uchwałę Nr VII/34/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział).

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu i umowy dzierżawy

przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały przewiduje
przedłużenie na okres nie dłuższy niż trzy lata umowy najmu i umowy dzierżawy ujętych
w niniejszej uchwale z dotychczasowym najemcą i dzierżawcą, którzy są zainteresowani
przedłużeniem umów. Punkt 1 projektu uchwały dotyczy gminnego lokalu użytkowego przy
al. Tysiąclecia 42 w Nowym Targu o pow. 61,10 m2, w którym od 2006 r. prowadzona jest
działalność handlowa w formie specjalistycznej księgarni. Ostatnia trzyletnia umowa najmu
obowiązuje do 31 maja 2015 r. Punkt 2 projektu uchwały dotyczy nieruchomości oznaczonej
jako działki ewid. nr 15250 i 15251 o łącznej pow. 2,0631 ha, która dzierżawiona jest przez
Pana Stanisława Fudalewicza w celu prowadzenia działalności rolniczej tj. wykaszanie
i wypas. Aktualna umowa dzierżawy zawarta jest do dnia 30 kwietnia 2015 r.
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Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 21  głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/35/2015 w sprawie
przedłużenia umowy najmu i umowy dzierżawy.

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan
Janusz Jakobiszyn. Teren będący przedmiotem projektu uchwały położony jest pomiędzy
oczyszczalnią ścieków i projektowaną drogą do Strefy Aktywności Gospodarczej
o powierzchni ok. 1,2 hektara. Zagospodarowanie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej
jest ograniczone pewnymi warunkami w związku z utworzeniem Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Jak wynika z analizy złożonych ofert na dzierżawę gruntów w SAG oraz
prowadzonych rozmów inwestorzy są również zainteresowani dzierżawą terenów w pobliżu
strefy dla prowadzenia działalności gospodarczej innej niż dopuszczone w  Specjalnej Strefie
Ekonomicznej.
W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć do dzierżawy teren sąsiedni objęty
miejscowym planem zagospodarowania Nowy Targ, z przeznaczeniem pod zabudowę
obiektami produkcyjnymi, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej wraz
z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania, dopuszcza się realizację
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 mkw. Celowym jest umożliwienie
zawierania umów dzierżawy dla tego terenu na okres powyżej trzech lat.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 21  głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/36/2015 w sprawie
oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miasta Nowy Targ.

Ad.14
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Nowy Targ
przedstawiła Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek, która poinformowała, że potrzeba
dokonania zmian w Statucie Miasta wynika przede wszystkim z uwagi na zamiany jakie
zostały wprowadzone w ustawie o samorządzie gminnym.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do tej komisji.
Radny Włodzimierz Zapiórkowski zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Grzegorczyka oraz
radnego Grzegorza Luberdy.
Radna Danuta Wojdyła zgłosiła kandydaturę radnego Krzysztofa Sroki.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w przedmiotowej komisji.
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski zgłosił kandydaturę radnego Pawła Liszki.
Radny Paweł Liszka nie wyraził zgody, lecz zapewnił, że będzie brał udział w posiedzeniach
tej komisji i będzie w razie potrzeby służył swoją pomocą.
Radny Włodzimierz Zapiórkowski zgłosił kandydaturę radnej Danuty Wojdyła.
Radna Danuta Wojdyła wyraziła zgodę na pracę w przedmiotowej komisji.

Ostateczny skład doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta przedstawia się następująco:
1. Pani Danuta Wojdyła
2. Pan Grzegorz Grzegorczyk
3. Pan Grzegorz Luberda
4. Pan Krzysztof Sroka
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Rada w głosowaniu 20  głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/37/2015 w sprawie
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Nowy Targ. Jeden radny nie obecny
na sali w momencie głosowania.

Ad.15
Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic,
numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście
Nowy Targ przedstawiła Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek.
Poinformowała, że w przedmiotowej uchwale proponuje się tylko zmianę siedzib Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 7 i nr 16. Dotychczasowa siedziba komisji nr 7 mieściła się na czas
remontu stadionu przy ul. Kolejowej 161 w siedzibie Caritas, teraz po oddaniu do użytku
budynku administracyjnego przy Stadionie Miejskim im. Józefa Piłsudskiego proponuje się
na powrót ustalić w nim siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 gdyż warunki w tym
budynku są zdecydowanie lepsze dla wszystkich wyborców.
Ze względu na liczne interwencje i negatywne uwagi wyborców proponuje się przeniesienie
siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 do Szkoły Podstawowej nr 2. Komisje nr 13
i 16 będą usytuowane po przeciwnych stronach budynku i będą do nich prowadziły odrębne
wejścia (jedno od Al. Kopernika, drugie od boiska sportowego i ul. Józefczaka) nie będą
zatem kolidowały ze sobą.
Dodatkowo Pani Sekretarz poinformowała, że proponuje się również w formie autopoprawki
zmianę dotyczącą siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18, która dotychczas mieściła
się w Przedszkolu Prywatnym przy ul. Szaflarskiej, ale warunki lokalowe są tam złe na co
zwracali uwagę wyborcy dlatego proponuje się przeniesienie siedziby tej Komisji do siedziby
Pływalni Miejskiej na I piętro.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Rada w głosowaniu 20  głosami „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę
Nr VII/38/2015 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic,
numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Mieście
Nowy Targ. Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.

Radny Andrzej Swatek prosi, aby w ślad za przeniesieniem siedziby z Przedszkola do
Miejskiej Pływalni poszła szeroka informacja do mieszkańców o tej zmianie.

Ad.16
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta
Nowy Targ przedstawiła Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek. Zgodnie z art. 12 ust. 4
kodeksu Wyborczego odrębny obwód głosowania tworzy się w zakładzie opieki zdrowotnej
w przypadku gdy w dniu wyborów w zakładzie tym przebywać będzie co najmniej 15 osób.
Z uwagi na fakt, że w trakcie poprzednich wyborów na terenie Szpitala w Nowym Targu
przebywało około 350 pacjentów konieczne jest podjecie niniejszej uchwały.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Rada w głosowaniu 20  głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/39/2015 w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Nowy Targ. Jeden radny nie
obecny na sali w momencie głosowania.
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Ad.17
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowy
Targ dotyczących celowości funkcjonowania w gminie Mieście Nowy Targ Straży Miejskiej
przedstawiła Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek. Omawiając projekt uchwały
zgłosiła autopoprawki do uchwały wynikające z decyzji Rady o dołączeniu do konsultacji
sprawy wybudowania ronda na „Zakopiance”. W wyniku autopoprawek z tytułu uchwały
skreśla się : „... dotyczących  celowości funkcjonowania w gminie Mieście Nowych Targ
Straży Miejskiej”. § 1 otrzymuje brzmienie: „Postanawia się przeprowadzić konsultacje
społeczne z mieszkańcami Miasta Nowy Targ w sprawie:

1. wybudowania ronda na „Zakopiance” umożliwiającego realizację nowego centrum
handlowego,

2. celowości funkcjonowania w gminie Mieście Nowy Targ Straży Miejskiej.

 Z ankiety usuwa się następującą informację: „W związku z powtarzającymi się głosami
społeczeństwa w sprawie celowości funkcjonowania Straży Miejskiej w gminie Mieście
Nowy Targ proszę o wyrażenie swojej opinii w powyższej sprawie i wypełnienie niniejszej
ankiety”.
W § 2 dodaje się po słowach: „Konsultacje będą przeprowadzone w... „ słowo „stałych”.

W dyskusji głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski zaznacza, że trzeba się zastanowić jak ma

dokładnie brzmieć pytanie zadane w ankiecie, aby było ono adekwatne to tego o co
Rada chce zapytać mieszkańców;

 Radny Paweł Liszka zauważa, że pytanie nie może być zadane tak, że pyta się
o galerie handlową, bo nie o to tu chodzi lecz tak aby pytać o budowę ronda w którego
miasto ma się zaangażować. proponuje aby pytanie brzmiało: Czy jest Pan/pani za
realizacją przez miasto ronda na Zakopiance związanego z powstawaniem nowej
galerii handlowej?

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski stwierdza, że tak zadanie pytanie będzie
sugerowało, że miasto będzie finansowało budowę tego ronda dlatego ogłasza przerwę
na sformułowanie poprawnego pytania.

Przerwa

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski odczytał proponowane
pytanie w brzmieniu: „Czy jest Pan/Pani za wybudowaniem ronda na „Zakopiance” na koszt
prywatnego inwestora umożliwiającego realizację nowego centrum handlowego przy granicy
Miasta Nowy Targ z Gminą Szaflary?”

Radny Paweł liszka proponuje, aby nie było sformułowanie „przez prywatnego inwestora”, bo
to sugeruje, że on pokryje wszystkie koszty.
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski prosi, aby nie wyprzedać faktów. Uważa,
że mieszkańcy powinni wiedzieć, że ta inwestycja ma być realizowania przez inwestora,
a umowa ma być tak przygotowana, aby zabezpieczała interes miasta.
Radny Paweł Liszka zgłasza poprawkę, aby w § 2 pkt. 6 po słowach: „Kampania
informacyjna przybliżająca mieszkańcom Nowego Targu cel konsultacji ...” dopisać „w tym
zakres uprawnień i zadań wykonywanych przez Straż Miejską”. Intencją poprawki jest to, aby
pokazać w kampanii zakres uprawnień Straży Miejskiej.
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Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski uważa, że taka poprawka sprawi, że punkt ten
będzie odnosił się tylko do Straży Miejskiej, a tak to jest on punktem ogólnym. Dodaje, że
Urząd powinien przeprowadzić odpowiednią kampanię w obydwóch tematach.

Głosowanie poprawki radnego Pawła Liszki:
Wynik głosowania:
Za- 4 głosy
Przeciw - 14 głosów
Wstrzymujących się - 3 głosy

W wyniku ustaleń zgłoszono kolejną autopoprawkę polegającą na tym, że w ankiecie
dotychczasowe pytanie staje się pytaniem 2, a pytanie 1 otrzymuje ostatecznie brzmienie:
„Czy jest Pan/Pani za wybudowaniem ronda na „Zakopiance” na koszt prywatnego inwestora
umożliwiającego realizację nowego centrum handlowego przy granicy Miasta Nowy Targ
z Gminą Szaflary?”

Na zakończenie Sekretarz Pani Stanisława Szołtysek poinformowała, że przeprowadzenie
konsultacji będzie wiązało się z kosztami, które po podliczeniu szacuje się na około 25 000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski i Radny Lesław Mikołajski podkreślają, że trzeba
będzie mieszkańcom dać dokładną informację na temat zakresu obowiązków Straży
Miejskiej, która wykonuje bardzo dużo pracy w tym liczne interwencje i kontrole.
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski przypomina, że gdy była mowa o referendum to
wielu radnych miało wątpliwości, czy słuszne jest odwoływanie Straży Miejskiej, ale
Burmistrz szanując tych, którzy zbierali podpisy pod referendum proponuje, aby zapytać o tą
sprawę mieszkańców miasta w formie konsultacji.
Radny Lesław Mikołajski pyta czy te konsultacje będą wiążące?
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski informuje, że konsultacje są pewnym wskazaniem.
Ryzyko jest takie, że jeśli większość opowie się za likwidacją Straży to trzeba się będzie, albo
sprzeciwić tej większości, aby podjąć działania zgodne z wynikiem konsultacji.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały przed autopoprawkami.
Rada w głosowaniu 16  głosami „za” przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła wraz
z autopoprawkami Uchwałę Nr VII/40/2015 w sprawie określenia zasad i trybu
konsultacji z mieszkańcami Miasta Nowy Targ dotyczących celowości funkcjonowania
w gminie Mieście Nowy Targ Straży Miejskiej.

Ad.18
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu
środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego
radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przedstawił Skarbnik Pan
Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił dwie autopoprawki jedną polegającą na zastąpieniu słowa
„nieoznakowanego” słowem „oznakowanego”, zgodnie z winsokiem Policji. Druga polegając
na wpisaniu w podstawie prawnej uchwały aktualnego Dziennika Ustawa, w którym
ogłoszona została ustawa o Policji tj. tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 355.
Na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu w budżecie miasta
na 2015r. zabezpieczona została kwota 10 000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu.
Pomoc finansową dla Policji deklarują również inne lokalne samorządy. Zgodnie z art. 13 ust.
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3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, jednostki samorządu terytorialnego mogą
uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji.

Komisja Budżetowa i Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały.
Rada w głosowaniu 21  głosami „za” podjęła  wraz z autopoprawkami Uchwałę
Nr VII/41/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu
środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji
z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego
radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Ad.19
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego
przedstawił Naczelnik Wydziału ISiP Pan Marcin Jagła. Pomoc finansowa w kwocie do
6 000 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji celowej na realizacje zadania pod nazwą
„Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu”. Sztandar będzie wyrazem
podziękowania za dotychczasową służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
w powiecie nowotarskim, będzie jednocześnie symbolem zobligowania funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu do dalszego sumiennego i godnego
wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny.

Komisja Budżetowa i Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały.
Rada w głosowaniu 19  głosami „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła
Uchwałę Nr VII/42/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Nowotarskiego.

Ad.20
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2015
przedstawił Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg. Poinformował, że zgodnie
z ustawą o ochronie zwierząt Rada Miasta zobowiązana jest corocznie do dnia 31 marca
określić w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Przedmiotowy program został przesłany do zaopiniowania do
powiatowego Lekarza weterynarii w Nowym Targu, Nowotarskiego Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami, Fundacji „Zmieńmy Świat” oraz trzech kół łowieckich działających na terenie
Miasta Nowy Targ: „KROKUS”, „SZARAK” i „PONOWA”. Zgodnie z ustawą opinie
o projekcie programu winny być wydane przez powyższe instytucje i organizacje w terminie
21 dni od otrzymania projektu. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację
przesłanego programu. Termin upłynął 26 lutego br. W tym okresie nie wpłynęła opinia
z żadnej instytucji.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowały przedmiotowa projekt uchwały.
Rada w głosowaniu 20  głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr VII/43/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok
2015.

Ad.21
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Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawił Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian
Twaróg. Wniosek taryfowy obowiązujący przez rok został przygotowany przez MZWiK
i złożony w terminie. Został także zaopiniowany przez powołaną przez Burmistrza Komisję
w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Zgodnie z nową taryfą, która będzie obowiązywała od maja 2015r. do końca kwietnia 2016r.
opłaty abonamentowe wzrosną średnio o nie całe 6%, miesięcznie daje to 0,31 gr na jeden
licznik. Wzrost za wodę kształtuje się w granicy 0,68 do 4,5 % z czego dla gospodarstw
domowych 0,68% a największy wzrost wody zużytej na cele działalności gospodarczej.
Opłaty za 1 m3 odprowadzanych ścieków maleją w granicach 3 do 4%. Jeśli uwzględni się
dopłaty tylko do końca kwietnia bez wprowadzenia dopłat na dalszy okres to wzrost będzie
znacznie większy.

W ramach pytań glos zabrali:
 Radna Danuta Sokół pyta ile teraz będzie wynosiła opłata abonamentowa ?
 Naczelnik Wydziału GKiD pan Marian Twaróg odpowiada, że po zmianie wraz

z VAT będzie ona wynosiła 16,86 zł.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 13  głosami „za” przy 8 głosach wstrzymujących się podjęła
Uchwałę Nr VII/44/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ad.22
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. Proponuje się: dopłatę do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla
gospodarstw domowych w wysokości 0,62 zł brutto oraz dopłatę do 1 m3 odebranych ścieków
od gospodarstw domowych w wysokości 0,52 zł brutto

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 21  głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VII/45/2015 w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji na realizację zadań bieżących.

Ad.23
Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta przedstawił, jak
w uzasadnieniu do uchwały, Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę
do przedmiotowego projektu polegającą na:

1) zwiększaniu planu wydatków w rozdziale Urzędy gmin o kwotę 200 000 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

2) zwiększeniu planu wydatków bieżących w rozdziale Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu o kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie
wniosku aplikacyjnego i pozyskanie dofinansowania w zakresie instalacji kolektorów
słonecznych i pomp ciepła.
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3) zwiększeniu planu wydatków majątkowych w rozdziale Pozostała działalność o kwotę
20 000 zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta oraz o kwotę 5 000 zł na
bieżącą obsługę systemu monitoringu wizyjnego;

4) Wyżej wymienione wydatki pokryte zostaną poprzez pomniejszenie planu wydatków
w rozdziale Obsługa długu o kwotę 280 000 zł. w wyniku obniżenia w miesiącu
marcu przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych o 0,5% niższe będą koszty
obsługi długu zaciągniętego przez miasto.

5) W rozdziale Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12 000
zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12 000 zł. Zmiana
wprowadzana jest na wniosek MCSiR, które otrzymało od kontrahenta ofertę
prowadzenia zajęć judo dla dzieci i młodzieży. W ramach umowy kontrahent zakupi
maty typu tartami o wartości 12 000 zł., które następnie przekaże na rzecz MCSiR
w rozliczeniu za czynsz z tytułu najmu sali.

6) W § 2 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Załącznik nr 10 „Plan przychodów
i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok” zastępuje się załącznikiem nr 7 do
niniejszej uchwały”.

7) Dodaje się załącznik nr 7 jak załącznik nr 1 do zarządzenia
8) W wyniku w/w zmian również w treści uchwały dokonuje się odpowiednich zmian.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Paweł Liszka pyta czy podpisane zostały juz angaże z Zastępcami Burmistrza

czy jeszcze nie?
 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha odpowiada, że Zastępcy zostali powołani

zarządzeniami, a po przeanalizowaniu środków, aby można było spokojnie podpisać
angaże potrzebna jest  zmiana, o której mówił Skarbnik.

 Radny Paweł Liszka pyta czy te 200 000 zł to pieniądze na pensje dla Zastępców
Burmistrza?

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha odpowiada, że są to wynagrodzenia ogółem i jest
to związane z wszystkimi pracownikami ponieważ jest kwestia przekroczenia planu
w związku z tym, że przy uchwalaniu budżetu Rada obcięła środki na wynagrodzenia.

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski pyta czy ta kwota uwzględnia kwoty na
odprawy dla byłych Zastępców Burmistrza;

 Skarbnik odpowiada, że odprawy są uwzględnione w tej kwocie.
 Radny Andrzej Swałtek przypomina, że Rada zamroziła płace na poziomie roku 2014,

a nic nie obcinała.
 Skarbnik odpowiada, że zamrozić płace to znaczy nie dać podwyżki i nikt w tym roku

nie otrzymał podwyżki.
 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że płace są zamrożone bo nie ma

podwyżek, ale nie był w stanie zamrozić wzrostu zatrudnienia, które poprzedni
Burmistrz wprowadził przed wyborami. Dodaje, że zastał pewien stan zatrudnienia
i po analizie wydatków na wynagrodzenia okazuje się, ze brakuje 200 000 zł i stąd ten
wniosek. Jest to wprowadzane autopoprawką, bo skoro zaplanowane odsetki czyli
koszt obsługi długu będą mniejsze to jest możliwość przesunięcia pieniędzy. Jakie
będzie wykonanie okaże się na koniec roku.

 Radny Lesław Mikołajski dodaje, że w roku 2014 podwyżki były w połowie roku,
zamrożono na poziomie 2014r a w 2015r. będą przez cały rok.

 Radny Paweł Liszka odnośnie oszczędności przypomina, że Burmistrz deklarował, że
będzie miał jednego Zastępcę i tu miały być oszczędności. Dodaje, że chyba przez 2
miesiące nic się dużo nie zmieniło, a 2 miesiące temu większość Rady była za
zamrożeniem płac i wówczas dyskutowano, że Burmistrz będzie miał rok na
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przeprowadzenie analizy i pokazanie czy oszczędności są możliwe do osiągnięcia.
Następnie zgłosił poprawkę, aby kwotę 200 000 zł przeznaczyć na zmniejszenie
deficytu budżetowego zamiast na planowane wynagrodzenia.

 Skarbnik Łukasz Dłubacz pyta czy radny Liszka pamięta w jakich okolicznościach ta
poprawka została zgłoszona? Przypomina, że poprawka o zmniejszenie kwoty na
wynagrodzenia też została zgłoszona przez radnych bez wcześniejszej analizy.

 radny Paweł Liszka przypomina że budżet przygotowuje Burmistrz, a Rada ma
możliwość zgłaszania do niego poprawek i w/w poprawka została zgłoszona we
właściwym czasie i trybie.

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha jeszcze raz zaznacza, że dokonał analizy
i dlatego przedstawia wniosek o zwiększenie środków na planowane wynagrodzenia,
a nie na wzrost wynagrodzeń.

Komisja Budżetowa nie zaopiniowała przedmiotowego projektu uchwały.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały bez autopoprawek.

Głosowanie poprawki radnego Pawła Liszki:
Wynik głosowania:
Za- 3 głosy
Przeciw - 11 głosów
Wstrzymujących się - 7 głosów

Poprawka nie przeszła.

Rada w głosowaniu 13  głosami „za” przy 8 głosach wstrzymujących się podjęła wraz
z autopoprawkami Uchwałę Nr VII/46/2015 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na
2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian
w budżecie miasta.

Ad.24
Projekt uchwały w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa przedstawił Przewodniczący Rady
Janusz Tarnowski. Rada Miasta Nowy Targ niniejszą uchwałą cofa udzielone radcy
prawnemu Pani Teresie Ludzia pełnomocnictwo do reprezentowania Rady Miasta Nowy Targ
przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, a także Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Rada w głosowaniu 13  głosami „za” przy  2 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących
się podjęła Uchwałę Nr VII/47/2015 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa.

Ad.25
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawił Przewodniczący Rady
Janusz Tarnowski. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
w postępowaniu w sprawach sądowo-administracyjnych stronami są skarżący oraz organ,
którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi.
Strony i ich organy mogą działać przed sądami osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny.
W związku z powyższym zasadne jest udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu
Wojciechowi Gliścińskiemu, który będzie reprezentował Radę Miasta Nowy Targ przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, w sprawie skargi Wojewody
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Małopolskiego na uchwałę Nr XLV/393/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r.
w sprawie: odstąpienia od wprowadzenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania
i uchylenia uchwały.
Na koniec Przewodniczący poinformował, że Rada będzie musiała wypracować stanowisko,
jak chciałaby być obsługiwana na co dzień przez radcę prawnego oraz jak chciałaby być
reprezentowana przed sadami. Rada powinna mieć możliwość posiłkowania się doradztwem
prawnym w wielu przypadkach, aby łatwiej jej było podejmować decyzję.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Lesław Mikołajski przypomina, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym

obsługę prawną Rady zapewnia Burmistrz i nie można sobie swojego radcy
zatrudniać;

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski odpowiada, że to zapewnienie przez
Burmistrza obsługi prawnej rozumieć należy jako np. pokrycie kosztów związanych
z zatrudnieniem radcy z zewnątrz czy też podpisanie z nim umowy. Dodaje, że liczy,
że jednak Rada będzie miała obsługę zapewnioną przez tego radcę prawnego, który
będzie jednocześnie pracował dla urzędu, bo takie rozwiązanie byłoby optymalne.

Rada w głosowaniu 15  głosami „za” przy 6 głosach wstrzymujących się podjęła
Uchwałę Nr VII/48/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Ad.26
Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski. Na wstępie poinformował, że uzasadnienie do
wszystkich skarg jest jednakowe dlatego przedstawi je tylko w tym punkcie, a później
oddzielnie nad każdą uchwałą zostanie przeprowadzone głosowanie.
Następnie poinformował, że w dniu 13 lutego 2015r. wpłynęły do tut. Urzędu skargi
Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ.
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 17 lutego 2015r. przedmiotowe skargi zostały przekazane do Burmistrza
Miasta Nowy Targ z prośbą o przedłożenie wyjaśnień w tej sprawie. Wyjaśnienia Burmistrza
Miasta wpłynęły do Rady Miasta w dniu 9 marca 2015r. Z wyjaśnień tych jasno wynika, 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 skargi wraz z wyjaśnieniami zostały skierowane do Komisji Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji w celu wydania opinii. Komisja ta na posiedzeniu
w dniu 19 marca 2015r.,  po zapoznaniu się ze skargami i wyjaśnieniami Burmistrza uznała
skargi Nowatorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za bezzasadne.
Następnie Przewodniczący Rady jako uzupełnienie do uzasadnienia przytoczył komentarz
Pana Igora Zachariasza do art.52 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w brzmieniu jak poniżej:
„W wyroku z dnia 30 listopada 2009 r., II SA/Kr 1482/09, LEX nr 589168, WSA w Krakowie
podkreślił, że pomimo, iż żaden przepis nie nakazuje wprost, że mapa, na podstawie której
sporządza się analizę warunków i wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu, musi być mapą aktualną, to jednak wymóg ten wynika zarówno
z art. 7 i 104 k.p.a., jak i art. 54 pkt 3 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., a także z § 9
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r.w.n.z., zgodnie z którym mapa ta stanowi część graficzną analizy oraz załącznik do decyzji.
Mapa powinna odzwierciedlać aktualny w chwili prowadzenia przez organ postępowania stan
faktyczny i prawny nieruchomości zlokalizowanych w obszarze analizowanym,
a w szczególności ich sposób zabudowy i zagospodarowania.".

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji wydała opinie za uznaniem
skarg za bezzasadne.
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr VII/49/2015 w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ (L.dz.
TI/1884/2015).

Ad.27
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr VII/50/2015 w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ (L.dz.
TI/1886/2015).

Ad.28
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr VII/51/2015 w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ (L.dz.
TI/1887/2015).

Ad.29
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr VII/52/2015 w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ (L.dz.
TI/1888/2015).

Ad.30
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr VII/53/2015 w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ (L.dz.
TI/1889/2015).

Ad.31
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr VII/54/2015 w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ (L.dz.
TI/1890/2015).

Ad.32
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr VII/55/2015 w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Nowotarskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ (L.dz.
TI/1891/2015).

Ad.33
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
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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 i zapytanie złożone na piśmie w dniu dzisiejszym zostaną
udzielone również na piśmie.

Radny Lesław Mikołajski podziękował, za odpowiedź na interpelacje dotyczącą spalania
śmieci „od góry” zaznaczając jednocześnie, że w odpowiedzi tej Burmistrz napisał, że nie
wypowiedzieli się jeszcze co do tej metody producenci kotłów. Radny stwierdza, że spalanie
„od góry” powoduje, że kotły pracują w niższych temperaturach i tym samym wydłuża się ich
żywotności, więc producenci nie będą raczej za pozytywnym zaopiniowaniem tej metody.

Ad.34
W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady  poinformował o:
 spotkaniu w dniu 25 marca 2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

dotyczącym podsumowania realizacji projektu edukacyjnego pt. Nasze miejsca - jakiej
przestrzeni publicznej potrzebujemy” - zachęcił radnych do wzięcia udziału w tym
spotkaniu;

 życzeniach świątecznych, które wpływają dla Rady Miasta.

Na koniec Przewodniczący złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się
Świat Wielkanocnych.

Ad.35
O godzinie 21:10 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął VII Sesję

Rady Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak

       mgr Janusz Tarnowski


