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P r o t o k ó ł Nr 8/2015
z VIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 20 kwietnia 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 VIII Sesji
Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1600.

Powitał  Wysoką Radę, 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 19 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 VII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Nowy

Targ w 2014 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy samorządu Miasta Nowy Targ

z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.
7. Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
8. Zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia
i Porządku Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.

9. Zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta i wyboru
Przewodniczącego Komisji.

10. Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ”.
11. Przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata

2014-2023”.
12. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia

26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.

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

Ad.2
W sprawie zmiany w porządku obrad Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek zgłosił
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały
Nr VI/28/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczącej zmiany
uchwały Nr XLIX/434/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Nowy Targ.
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski zgłosił wnioski:
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a) o wprowadzenie w punkcie 8 porządku obrad punktu: Wystąpienie osób
zapisanych do głosu.

b) o zamianę kolejności punktu 10 porządku obrad na punkt 11, a punktu 11 na punkt
10.

Rada w głosowaniu 18 „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały
Nr VI/28/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczącej zmiany
uchwały Nr XLIX/434/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.
Projekt ten wprowadzono w punkcie 14 porządku obrad.

Rada w głosowaniu 19 „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie
8 porządku obrad punktu: Wystąpienie osób zapisanych do głosu.
Rada w głosowaniu 19 „za” przegłosowała wniosek o zamianę dotychczasowego punktu
10 porządku obrad na punkt 11, a dotychczasowego punktu 11 na punkt 10.

Proponowany porządek obrad po przegłosowanych zmianach:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Nowy

Targ w 2014 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy samorządu Miasta Nowy Targ

z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wystąpienie osób zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
9. Zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia
i Porządku Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.

10. Zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta i wyboru
Przewodniczącego Komisji.

11. Przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata
2014-2023”.

12. Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ”.
13. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26

stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.
14. Zmiany uchwały Nr VI/28/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015 roku

dotyczącej zmiany uchwały Nr XLIX/434/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12
listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
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Doszedł radny Paweł Liszka w związku z tym w obradach od tej chwili bierze udział 20
radnych.

Ad.3
W związku z  tym, że w wyniku problemów z pocztą elektroniczną, radni późno otrzymali
protokół z poprzedniej Sesji, do zapoznania się z nim, Przewodniczący Rady złożył wniosek
o zdjęcie z porządku obrad punktu w sprawie przyjęcia protokołu z VII Sesji i przeniesienie
go na kolejną Sesję.

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała powyższy wniosek.

W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się jak niżej:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
4. Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Nowy

Targ w 2014 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy samorządu Miasta Nowy Targ

z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wystąpienie osób zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
8. Zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r.

w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia
i Porządku Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.

9. Zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r.
w sprawie powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta i wyboru
Przewodniczącego Komisji.

10. Przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata
2014-2023”.

11. Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ”.
12. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26

stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.
13. Zmiany uchwały Nr VI/28/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015 roku

dotyczącej zmiany uchwały Nr XLIX/434/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12
listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

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

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 marca 2015 r. do 20 kwietnia 2015r.
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Z-ca Burmistrza Pan Waldemar
Wojtaszek.
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Ad.5
Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Nowy Targ
w 2014 roku przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu Pan Rafał Leśniak.
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Dyskusja:
 Radny Paweł Liszka w związku z kradzieżą pojemników na śmieci przy ul. Grel prosi

o częstsze kontrole Policji w tym rejonie, aby uniknąć takich zdarzeń,
 Komendant Pan Rafał Leśniak, prosi o zgłaszanie tego typu zdarzeń, aby Policja

mogła podjąć działania, bo nie może tego zrobić jeśli nie wie o takiej sytuacji.
 Radny Leszek Pustówka pyta ile pieszych patroli Policja odbywa w ciągu tygodnia?
 Komendant Pan Rafał Leśniak mówi, że nie może jednoznacznie odpowiedzieć na to

pytanie, patrole piesze odbywają się, czasem nawet kilka w ciągu dnia, niektóre
odbywają się wspólnie ze Strażą Miejską. Głównym środkiem przemieszczania się są
jednak samochody, bo Policjanci muszą być mobilni.

 Radna Danuta Wojdyła prosi, aby w pkt. 2 Działania prewencyjnie prowadzone na
terenie Nowego Targu w pkt. 10 dopisać, że w Parku Miejskim, piknik został
zorganizowany przez PPWSZ w Nowym Targu, a Policja została poproszona o udział
za co w imieniu władz uczelni dziękuje. Następnie mówi, że w rejonie ul. Wojska
Polskiego koło apteki dochodzi do zakłóceń ciszy nocnej dlatego prosi o częstsze
patrole tam.

 Komendant Pan Rafał Leśniak prosi o zgłaszanie interwencji, bo nawet nie trzeba się
przedstawiać, a Policja ma możliwość podjęcia działań.

Następnie Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski w imieniu wszystkich radnych złożył
Panu Bogusławowi Giełczyńskiemu, w związku z Jego przejściem na emeryturę,
podziękowanie za długoletnią pracę na rzecz samorządu Miasta Nowy Targ.

Ad.6
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy samorządu Miasta Nowy Targ
z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych Pan Marcin Jagła. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali:
 Radny Arkadiusz Pysz pyta na co konkretnie została przeznaczona kwota 8 000 zł,

która była przyznana na Puchar Podhala w Nordic Walking?
 Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła odpowiada, że Nowy Targ

stawia na tą formę rekreacji, która jest bardzo pożyteczna. Wytyczono nawet szlaki
Nordic Walking na terenie miasta. Co do kwoty informuje, że są to koszty związane
z organizacją imprezy. Jeśli chodzi o szczegóły prosi, aby radny zgłosił się do niego
bezpośrednio do wydziału.

 Radny Arkadiusz Pysz pyta o dotację w kwocie 1 000 zł, która została przekazana
z zadania z zakresu kultury fizycznej, a została przeznaczona na pielgrzymkę do
Sanktuariów Ziemi Świętokrzyskiej dla Oddziału Rejonowego Związku Emerytów.
Pyta czy z tej puli powinna być dotowana taka pielgrzymka? Następnie prosi o szersze
przedstawienie informacji na temat organizacji przez Urząd Miasta imprez
międzyszkolnych i w jakich dyscyplinach były one organizowane w roku szkolnym
2013/2014 i 2014/2015 do dnia 20 kwietnia 2015r.

 W związku z tym, że pytanie o organizację imprez międzyszkolnych zostało przez
radnego złożone jako interpelacja odpowiedź na nie zostanie udzielona na piśmie
w trybie odpowiedzi na interpelację.
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 Radny Arkadiusz Pysz pyta czy była kiedykolwiek analizowana kwestia finansowania
stowarzyszeń, ze względu na ilość uczestników w zawodach i kosztów z tym
związanych? Taka analiza ułatwiłaby, przyznawanie dotacji.

 Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła odpowiada, że gdyby taka
analiza była robiona to na pewno każde stowarzyszenie chciałoby wykazać, że ponosi
największe koszty, jest najważniejsze, posiada największą ilość uczestników i jego
działalność ma największy wpływ na promocję miasta i prowadzenie zdrowego trybu
życia przez wychowanków.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski prosi o poprawienie błędu pisarskiego na
stronie 7 gdzie w punkcie 8 wpisano kwotę 27 039,76.000 zł, a powinna być kwota
27 039,76 zł.

Ad.7
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Gabriel Samolej złożył interpelacje w sprawie rozwiązania problemu parkowania
na ul. Brzozowej i utrudnionego korzystania z tej ulicy przez mieszkańców;
2. Radny Paweł Liszka złożył interpelację w sprawie złego stanu nawierzchni drogi na os.
Niwa od stacji Paliw do tzw. Dominówki - prośba o rozpoczęcie prac projektowych
związanych z realizacją drogi KDL2 wyznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego
NT 23 Niwa-Grel.
3. Radny Grzegorz Grzegorczyk złożył interpelację w sprawie remontu dróg i chodników
na os. Konfederacji Tatrzańskiej i ul. Jana Pawła II z uwagi na intensyfikację ruchu pieszych
i pojazdów w tym rejonie;
4. Radna Danuta Wojdyła złożyła interpelację w sprawie podjętych ewentualnych działań
w celu ożywienia centrum Rynku (płyta Rynku);
5. Radny Krzysztof Sroka złożył interpelacje w sprawie:
a) odwołanego przetargu na dzierżawę zabudowanych nieruchomości przy ul. Szaflarskiej

i ul. Wojska Polskiego,
b) maty gumowej na miasteczku komunikacyjnym oraz korzystania z niej przez dzieci

w wieku od 0 do 3 lat.
6. Radny Włodzimierz Zapiórkowski złożył interpelacje w sprawie przeanalizowania
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach Długa - Szaflarska oraz Długa - K. Wielkiego.
7. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w sprawie dokończenia chodnika
znajdującego się pomiędzy blokiem nr 8 na Al. Kopernika, a ul. powstańców Śląskich 7.
Następnie odnosząc się do odpowiedzi na interpelację z jednej z wcześniejszych Sesji prosi,
aby w tych odpowiedziach była zawarta faktycznie prawda, bo napisano w tej odpowiedzi, że
boksy na os. A. Suskiego wyposażono w kłódki, a klucze przekazano mieszkańcom, co nie
jest prawda, bo mieszkańcy takich kluczy nie otrzymali.
8. Radny Andrzej Swałtek złożył interpelację w sprawie wyrównania nierówności na
ścieżce rowerowej przy łączeniu się ścieżki z mostem na Czarnym Dunajcu.
9. Radny Paweł Liszka zwracając się do komendanta Policji prosi o interwencje w rejonie
skrzyżowania Al. Kopernika z ul. Szaflarską przed sklepem Żabka, bo samochody stając na
chodniku blokują przejście pieszym, a na przeciwko jest bezpłatny parking. Prosi, aby Policja
zwróciła na to szczególna uwagę.
10. Radny Arkadiusz Pysz złożył interpelację w sprawie:
a) organizacji zawodów międzyszkolnych przez Urząd Miasta,
b) remontu ul. Kasprowicza na całej długości.
11. Radny Jakub Waligórski złożył interpelację w sprawie terminu wprowadzenia obniżek
za śmieci dla Rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
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12. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Lubera złożył interpelacje w sprawie regulacji
cieku wodnego na os. Niwa.
13. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Lubera i radna Danuta Szokalska-Stefaniak
złożyli interpelację w sprawie kontroli pogwarancyjnej poboczy wykonanych w wyniku
budowy kanalizacji w 2014r. na os. Niwa i ul. Klikuszówka.
14. Radny Jan Łapsa  złożył interpelacje w sprawie:
a) czyszczenia korytek wzdłuż drogi oraz sięgaczy poprzecznych i kratek kanalizacyjnych;
b) działań podjętych w związku z decyzją o komunalizacji dworca kolejowego PKP.

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

Ad.8
Wystąpienie osób zapisanych do głosu (lista zapisanych do głosu stanowi załącznik nr 5 do
protokołu):
 Pan Jan Sięka przedstawił podsumowanie akcji „spalanie od góry” oraz podziękował

Burmistrzowi za zgodę i finansowanie akcji. Podziękował Dyrekcji I LO w Nowym
Targu za patronat i młodzieży, która roznosiła ulotki i plakaty, firmie Symptom za
duży rabat oraz pracownikom urzędu szczególnie Panu Mateuszowi Skupniowi za
organizacje akcji od strony urzędu. Podziękował również prasie za artykuł oraz
wszystkim, którzy włączyli się w jakiś sposób do tej akcji. Poinformował, że
rozprowadzono w ramach akcji ok. 300 plakatów, 4500 ulotek. Miasto dofinansowało
akcję w kwocie 1 300 zł. Następnie zaproponował, aby w Programie Ograniczenia
Niskiej Emisji uwzględnić możliwość przeprowadzania akcji informacyjnej.

 Pani Teresa Ludzia odniosła się do artykułu jaki w dniu 25 marca br. został
zamieszczony na portalu podhale24.pl i przywołanego w nim artykułu z czerwca
2012r. uznając że nie pisał tego artykułu profesjonalny dziennikarz, bo taki podpisałby
się pod nim i poznał stanowisko osoby o której pisze. Nawiązała do błędnego
używania nazwy radczyni prawna, gdyż takowa dopuszczalna jest tylko w języku
potocznym, a poprawnie używana nazwa to radca prawny. Dodała, że w artykułach
przywołane jest jej imię i nazwisko, ale nie są to artykuły o niej i nic sobą nie wnoszą.
Następnie nawiązując do skargi Wojewody na uchwałę Rady dot. odstąpienia od
Strefy Płatnego Parkowania poinformowała, że skarga ta nie wymagała opinii
dalszego postępowania, bo jest to czynność procesowa i została wskazana
w piśmie Wojewody. Należało  przygotować odpowiedź na skargę i przesłać do
Wojewody. Przed Sesją w dniu 23 marca br. przedłożyła informację prawną w tej
sprawie. Następnie odnosząc się do stwierdzenia, że nie działa ona w interesie gminy
poinformowała, że w tym samym czasie reprezentowała gminę w kliku sprawach
sądowych, które wymieniła i w tym czasie nie zarzucano jej, że nie działa na korzyść
gminy. Nawiązując do swojej rodziny, podkreśliła, że z rodzinnego domu wyniosła
cechy takie jak uczciwość, odpowiedzialność i nimi kieruje się również w życiu
zawodowym, nie znane jest jej knucie intryg i spisków czy szczucia jednych przeciw
drugim. Na koniec dodała, że autor tekstów zamieszczonych na portalu podhale24.pl
uderza w środowisko radców prawnych co jest bardzo przykre.

 Pan Mieczysław Gottfrid zwrócił uwagę, że może warto byłoby zorganizować
spotkanie z mieszkańcami co do kompleksowego zagospodarowania terenów przy
ul. Gorczańskiej, ul. Lubertowicza. Następnie odnośnie lodowiska na Rynku mówi,
że może trzeba byłoby pomyśleć o utworzeniu kolejnego lodowiska przy SP Nr 11.
Poruszył również sprawę przedszkola, które mogłoby zostać utworzone przy SP nr 4
na os. Niwa ze środków unijnych.
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 Pani Maria Pawluśkiewicz nawiązując do uroczystości Dnia Katyńskiego zauważyła,
że w uroczystościach tych nie brała udziału młodzież z nowotarskich szkół,
a to przecież ważne obchody i w szkołach przed ważnymi świętami uczniowie
powinni mieć lekcje patriotyzmu i brać udział w obchodach. Pytała dlaczego
w uroczystościach Dnia Katyńskiego w dniu 10 kwietnia 2015r. nie brali udziału
przedstawiciele władz Miasta? Następnie pytała gdzie była Straż Miejska w tym dniu
o godz. 19:00, gdy delegacje wyszły, a na placu stał samochód? Jako Przewodnicząca
komitetu budowy Pomnika Ofiar Katynia prosi o zachowanie należytego szacunku dla
tego miejsca i obchodów. Na koniec podziękowała, za nowe flagi oraz odmalowanie
Matki Boskiej Katyńskiej. Dodała, że w sprawozdaniu Burmistrza zabrakło jej
informacji właśnie o tych uroczystościach katyńskich.

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15
grudnia 2014r. w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej,
Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji
przedstawił Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski. W wyniku wyborów
uzupełniających w okręgu wyborczym nr 7, przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015r.
radnym Rady Miasta Nowy Targ został wybrany Kandydat KWW „Nasze Miasto” Pan
Arkadiusz Pysz. W związku z powyższym istnieje konieczność dokonania zmian w składzie
osobowym Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego
Rady Miasta Nowy Targ, w której wybrany radny zadeklarował chęć pracy.
Przewodniczący dodał, że zarówno w tej jak i w kolejnej uchwale zmianie ulega sam skład
Komisji, nie ma żadnych zmian na stanowisku Przewodniczących Komisji.

Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/56/2015 w sprawie zmiany
Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie
powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku
Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji

Ad.10
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
15 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady
Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Pan Janusz
Tarnowski. W wyniku wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 7,
przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015r. radnym Rady Miasta Nowy Targ został wybrany
Kandydat KWW „Nasze Miasto” Pan Arkadiusz Pysz. W związku z powyższym istnieje
konieczność dokonania zmian w składzie osobowym Komisji Sportu, Turystyki i Promocji
Rady Miasta Nowy Targ, w której wybrany radny zadeklarował chęć pracy.

Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr VIII/57/2015 w sprawie zmiany
Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie
powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta i wyboru
Przewodniczącego Komisji.

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023” przedstawił Kierownik Referatu ds. Ochrony
Środowiska Pan Dariusz Jabcoń.
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Przed referowaniem przedmiotowego projektu uchwały puszczono zebranym filmik
ukazujący sytuację, jaka miała miejsce w roku 1952 w Londynie, a spowodowana była
zanieczyszczeniem powietrza w wyniku ogrzewania węglem.
Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska poinformował, że zarówno PONE jak i PGN to
dokumenty strategiczne dla  Miasta Nowy Targ. Te dokumenty pozwolą na pozyskanie
zewnętrznych źródeł finansowania  inwestycji w tym z WFOŚiGW. Dodaje, że jeśli
wszystko pójdzie tak jak zakłada to na PGN miasto otrzyma 85% dofinansowania
z WFOŚiGW. Dzięki tym dokumentom poznano potrzeby mieszkańców i tak do 2017r.
zgłoszono 164 inwestycje (wymiana starych palenisk na nowoczesne).
Następnie prezentację nt. przedmiotowego programu przedstawiła Pani Gabriela Cieślik
kierownik projektu. Prezentacja ta stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Autopoprawki do załącznika:
Na stronie 22 wykreślono „Z analizy wynika, że zaledwie 3% ankietowanych korzysta
z ciepła sieciowego, 3% z ogrzewania gazowego, natomiast aż 94% korzysta
z indywidualnych źródeł ciepła”, a dodano „Spośród wszystkich budynków na terenie Gminy
Miasto Nowy Targ, 3% stanowią budynki podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej,
natomiast struktura zapotrzebowania na ciepło zaspokajana z innych źródeł została
uzupełniona na podstawie danych z ankiet”.
Na stronie 23 w opisie pod rysunkiem nr 6 po słowach „.... przez poszczególne paliwa”
dodano zapis „w mieszkaniach”.
Na stronie 25 wykreślono zapis „(około 1080 odbiorców)” oraz wykreślono zapis „Na
podstawie danych statystycznych, danych z inwentaryzacji terenowej oraz danych
dotyczących sieci gazowej i miejskiej sieci ciepłowniczej ustalono następującą strukturę
źródeł ogrzewania w mieście Nowy Targ:
 węgiel – 7579 źródeł (69,7% udział);
 gaz – 1132 źródła (10,4%);
 sieć ciepłownicza – 1080 źródeł (9,9%)
 biomasa – 543 źródła (5%);
 olej opałowy – 435 źródeł (4%);
 energia elektryczna – 108 źródeł (1%)”.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Lesław Mikołajski mówi, że finalnym efektem tego planu jest ograniczenie

niskiej emisji, ale ten zamierzony efekt ograniczenia niskiej emisji wg niego nie jest
satysfakcjonujący, gdyż po wyliczeniach okazuje się, że emisja zostanie ograniczona
o jakąś 1/22 czyli o 4,9% co praktycznie będzie nieodczuwalne. Pyta czy te 70 mln zł
nie lepiej było przeznaczyć na wymianę kotłów, nawet kosztem większego
dofinansowania zachęcić mieszkańców do wymiany kotłów, aby ten efekt końcowy
nie był taki mizerny.

 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń przypomina, że
Rada już dwukrotnie podejmowała uchwały o dopłacie do wymiany starych palenisk.
Po konsultacjach z mieszkańcami jak również po zapoznaniu się z nową polityką
WFOŚiGW ważne jest to, że mieszkańcy Nowego Targu mogą skorzystać z kotłowni
nowoczesnej na paliwo stałe. Dodaje, że gotowy jest wniosek do WFOŚiGW, zebrano
odpowiednią ilość osób i to jest ta redukcja na dzień dzisiejszy, która może się
zmienić, bo te plany będą ulegać modyfikacji. Informuje, że WFOŚiGW oprócz
wymiany kotłowni dopuszcza również możliwość wymiany całej instalacji.

 Radny Lesław Mikołajski pyta czy jest możliwość zwiększenia dotacji?
 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że jeśli

miasto otrzyma dofinansowanie to trzeba będzie zmienić uchwałę o przyznawaniu
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dotacji do wymiany palenisk na nowoczesne. Dopiero wtedy można będzie się
zastanowić czy oprócz dofinansowania z WFOŚiGW będzie możliwość przeznaczenia
pewnych środków w ramach budżetu miasta.

 Radny Krzysztof Sroka pyta czy pompa ciepła stanowi energię ekologiczną skoro, aby
działała potrzebna jest energia elektryczna, która opiera się na węglu?

 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada,
że w przypadku pompy ciepła jest pełna minimalizacja czyli pełna emisja zmniejszona
maksymalnie.

 Radny Krzysztof Sroka pyta czy ta metoda ogrzewania jest opłacalna?
 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że

ekologia pokazuje, że nie można tak do końca patrzeć na pieniądze jeśli chce się
osiągnąć zadawalający efekt.

 Radny Leszek Pustówka pyta jak ten program będzie się miał do zakładów
produkcyjnych na terenie miasta?

 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że w tej
kwestii również są przewidziane dopłaty. Dotację według uchwały otrzymują również
przedsiębiorcy. Kierownik podkreśla, że w programie pokazane są kierunki, ale miasto
stara się o dofinansowanie głównie na wymianę starych palenisk na nowoczesne.

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski  odnośnie ilości osób zebranych do projektu
pyta ile jest tych osób?

 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że jest
to ok. 164 osób. Do mieszkańców rozesłane zostały pisma, aby deklarowali, który rok
ich interesuje i na jaki kocioł chcieliby wymienić dotychczasowe palenisko.

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski  prosi o powtórzenie jaka jest wartość całego
projektu dla tych 164 osób, które będą w nim brać udział?

 Kierownik projektu Pani Gabriela Cieślik odpowiada, że wartość zarówno I jak i II
etapu do roku 2020 to ponad 2 mln zł.

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski pyta czy w przygotowaniu tego programu
i w dyskusji nad nim brał udział Prezes MPEC Pan Andrzej Temecki?

 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że brał
on udział w warsztatach nad PGN, bo PONE to program głownie dla mieszkańców,
a MPEC to duża kotłownia nie do końca z tym związana.

 Prezes MPEC Pan Andrzej Temecki mówi, że w warsztatach brał udział, ale
z omawianym dokumentem zapoznaje się dopiero w chwili obecnej.

 Radny Andrzej Swałtek pyta czy lista do składania wniosków jest już zamknięta czy
można je jeszcze składać?

 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Pan Dariusz Jabcoń odpowiada, że
obecnie robiona jest lista rezerwowa, pierwsza lista musiała zostać zamknięta, żeby
można było do wniosku zrobić analizy i wyliczenia.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Włodzimierz Zapiórkowski stwierdził, że podejmowanie tego typu uchwał to

zrzucanie zadań na samorządy. Dodaje, że nośniki, które mamy dostępne w Polsce
takie jak gaz, prąd i geotermia są najdroższe. Gdyby wszystkie pieniądze
przeznaczane na programy przeznaczyć na te nośniki czyli na bezpośrednie dopłaty
dla ludzi, to nie trzeba byłoby tych programów, bo np. gaz byłby tańszy. Stwierdza, że
paliwa są w Polsce drogie w porównaniu do innych krajów Europy.

 Radny Lesław Mikołajski dodał, że zgadza się z wypowiedzią przedmówcy. Dodał, że
w Nowym Targu jest dużo nieczynnych przyłączy gazowych,  tylko ok. 600
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budynków korzysta z gazu. Według tego programu, tylko co 10 kocioł zostanie
wymieniony, a to nie da pożądanego efektu.

 Radny Andrzej Rajski mówi, że samorządy nie mają wpływu na cenę paliw. Przy
obecnych cenach gazu i węgla są to ceny porównywalne. Następnie dodaje, że
ogrzewanie pompą ciepła czy kolektorami jest drogie i bez dotacji nikt się na to nie
decyduje. Dodał również, że jeśli kotły zostaną wymienione i wielu mieszkańców nie
będzie mieć pieca na węgiel to nie będą również palone w nim śmieci.

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski pyta Pana Skarbnika jak to wygląda od
strony budżetu miasta?

 Skarbnik Łukasz Dłubacz mówi, że na ten moment ciężko mu odpowiedzieć na to
pytanie, to zależy też w jakiej wysokości będzie dotacja i jaki procent kosztów będą
ponosili mieszkańcy.

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski pyta ile Skarbnik widzi wolnych środków na
realizację tego programu?

 Skarbnik Łukasz Dłubacz odpowiada, że główne założenie jest takie, że będzie to
realizowane ze środków zwrotnych czyli z kredytu.

 Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska podkreśla, że w programie tym pokazane
są kierunki, program nie jest obligatoryjny lecz daje furtkę o staranie się
o dofinansowanie. Jeśli Rada nie przyjmie prezentowanych uchwał to będzie to
jednoznaczne z brakiem dotacji, gdyż uchwały są konieczne do złożenia winsoku
o dofinansowanie.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę
Nr VIII/58/2015 w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy
Miasto Nowy Targ na lata 2014-2023”.

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto
Nowy Targ” przedstawił j/w Kierownik Referatu ds. ochrony Środowiska Pan Dariusz
Jabcoń.
Autopoprawki do załącznika:
Na stronie 17 wykreślono: „Kotłownię gazową Nr 2 na os. Bór, współpracującą z siecią Nr 2,
zasilającą bezpośrednio instalacje odbiorcze” oraz
 „Kotłownia Nr 2 jako paliwo wykorzystuje gaz. Obsługuje mieszkańców os. Bór należących
do Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu, Przedszkole Miejskie Nr 4
oraz mieszkańców ul. Ludźmierskiej 32 należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Rocznie zużywa 192 362 m³ gazu. Produkcja energii wynosi 5 889 GJ. Kotłownia Nr 2
wytwarza ciepło w postaci gorącej wody”.
Na stronie 18 wykreślono: „(około 1 080 odbiorców)”
oraz dodano odnośnik 1 po słowach „... w celach grzewczych” o treści: „1 Informacje uzyskane
na podstawie danych o taryfach dystrybutora gazu”.
Na stronie 27 wykreślono zdanie: „Brak decyzji władz miasta o lokalizacji nowej ciepłowni
miejskiej, wykorzystującej energię geotermalną”.
Na stronie 37 pod rysunkiem nr 6 wykreślono: „Rysunek Pokrycie potrzeb cieplnych w
budownictwie mieszkaniowym w 2013 roku (opracowanie własne na podstawie uzyskanych
wyników ankietyzacji i inwentaryzacji”,
Na stronie 38 pod rysunkiem nr 7 dodatnio zapis: „Rysunek 7 Struktura pokrycia potrzeb
cieplnych w budownictwie mieszkaniowym na terenie Gminy Miasto Nowy Targ
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(opracowanie własne na podstawie uzyskanych wyników ankietyzacji i inwentaryzacji)”, a w
opisie pod rysunkiem nr 8 po sowach „....przez poszczególne paliwa” dodano zapis „w
mieszkaniach”.
Na stronie 62 w tabeli 2.2.6 w kolumnie przewidywane finansowanie dodano zapis: „Budżet
Państwa – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych” .
Na stronie 63 wpisano poprawnie ul. Szaflarskiej, a wykreślono ul. Szafarskiej.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę
Nr VIII/59/2015 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Miasto Nowy Targ”.

Ad.13
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 Skarbnik
Pan Łukasz Dłubacz. Poinformował, że zmiany w budżecie są konsekwencją podjętej na
poprzedniej Sesji uchwały o przeprowadzeniu konsultacji społecznych i dlatego na ten cel
trzeba zabezpieczyć środki finansowe.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Paweł Liszka uważa, że wydawanie tych pieniędzy jest zbędne, bo radni nie

zostali wybrani po to, aby zasłaniać się decyzjami mieszkańców lecz po to, aby umieli
podejmować również czasem trudne decyzje.

 Radny Andrzej Rajski przypomniał, że mieszkańcy złożyli wniosek
o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej i wówczas
koszty byłyby dużo wyższe niż konsultacje. Ponieważ do referendum nie doszło
wnioskodawcy zgodzili się na konsultacje społeczne, a dołożenie jednego pytania dot.
ewentualnej budowy ronda nie zwiększyło kosztów konsultacji.

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że lepszym rozwiązaniem byłaby reorganizacja Straży
Miejskiej.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 16  głosów „za”, przy 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących
się podjęła Uchwałę Nr VIII/60/2015 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.14
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/28/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
23 lutego 2015 roku dotyczącej zmiany uchwały Nr XLIX/434/2014 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. W uchwale Nr VI/28/2015 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015 roku, błędnie zaznaczono obszar dotyczący zmiany
Studium w obrębie planowanego poszerzenia cmentarza komunalnego w Nowym Targu.
Projektowana strefa oddziaływania 150m od projektowanego poszerzenia może nieznacznie
wykraczać poza obszar wskazany na załączniku graficznym do zmiany Studium. Mając na
uwadze początkowy etap procedury zmiany Studium wskazanym jest, aby odpowiednio
skorygować załącznik do zmiany Studium w tym zakresie. Naczelnik zgłosił autopoprawkę
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w tytule uchwały polegającą na dopisaniu po słowach :... dotyczącej zmiany”, a przed
„nr XLIX/435/2014....” słowa „uchwały”.

W ramach pytań głos zabrał radny Paweł Liszka, który pytał co się stało, że na marcowej
Sesji gdy pytał skąd ta rozbieżność w zaznaczonym obszarze otrzymał odp. że wynika ona
z rodzaju mapy, a teraz jednak dokonuje się korekty?
Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP pan Wojciech Watycha odpowiada, że z uwagi na duży
oddźwięk społeczny sprawy związanej z poszerzeniem cmentarza postanowiono
przedmiotowy obszar skorygować, stąd proponowana zmian.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 13  głosów „za”, przy 3 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących
się podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr VIII/61/2015 w sprawie zmiany uchwały
Nr VI/28/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczącej zmiany
uchwały Nr XLIX/434/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014r.
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

Ad.15
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
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 złożone na piśmie w dniu dzisiejszym zostaną udzielone na
piśmie.

Ad.16
W wolnych wnioskach głos zabrali:
 Radny Andrzej Rajski pyta o termin wprowadzenia płatnych parkingów w obrębie

Urzędu Miasta?
 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiada, że cała procedura z tym

związana jest w toku i prawdopodobnie parkingi te będą płatne od początku maja.
 Radny Lesław Mikołajski nawiązując do konsultacji, które maja się odbyć 10 maja br.

informuje, że mieszkańcy nie wiedzą jak mają głosować dlatego potrzeba byłaby akcja
informująca ich o całej procedurze.

 Radny Andrzej Rajski dodaje, że na stronę miasta trzeba byłoby wrzucić informacje
o sposobie głosowania, a radni również powinni ludzi uświadamiać w tym zakresie.

 Radny Gabriel Samolej dodaje, że z nim też wielu mieszkańców rozmawiało na temat
konsultacji i wiedzieli jak mają głosować, więc nie jest tak że w ogóle nie wiedzą.

 Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha informuje, że w tej sprawie
będzie komunikat w prasie i na stronie miasta zarówno o procedurze głosowania jak
i o kosztach związanych właśnie z budową ronda.

 Radny Paweł Liszka przypomina, że powinna się również ukazać informacja dla
mieszkańców o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską, bo mieszkańcom
kojarzy się ona tylko z nakładaniem mandatów, a w rzeczywistości Straż wykonuje
jeszcze wiele innych spraw. Następnie prosi o zamontowanie lustra przy wyjeździe
z ul. Grel oraz pyta na jakim etapie jest budowa placu zabarw przy SP Nr 4 jako
zadanie z budżetu obywatelskiego?
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 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiada, że w ostatnim czasie
ogłoszony został przetarg na wykonanie w ramach budżetu obywatelskiego 4 placów
zabaw w tym właśnie placu przy SP Nr 4. Pierwotna kwota 31 000 zł, po
przeanalizowaniu przez Burmistrza została zwiększona do kwoty 65 000 zł., która
zostanie pokryta z ogólnej puli środków zabezpieczonych w budżecie na wszystkie
place zabaw.

 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak stwierdza, że mimo łatania dziur na ul. Grel ubytki
w asfalcie powstają na nowo. Odnośnie propozycji zamontowania lustra przy
wyjeździe z ul. Grel dodaje, że było ono już montowane kilkakrotnie, ale ciągle jest
rozbijane.

 Radny Andrzej Rajski nawiązując do ostatniej Komisji Komunalnej wyjazdowej prosi,
aby radni zgłaszali co ich zdaniem jest najważniejsze do wykonania, bo wiadomo, że
nie ma możliwości wykonania wszystkiego na raz tylko trzeba ustalić pewien
harmonogram.

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski zaapelował, aby godło Państwa na sali obrad  było
zgodne z ustawą zasadniczą, a  herb Miasta zgodny ze Statutem Miasta Nowy Targ.

Na koniec Przewodniczący Rady przypomniał radnym, że 30 kwietnia br. upływa termin
składania oświadczeń majątkowych. Prosił radnych o złożenie oświadczeń w tym terminie.

Ad.17
O godzinie 20:05 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął VIII Sesję

Rady Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak

       mgr Janusz Tarnowski


