
P r o t o k ó ł Nr 9/2015
z IX Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 18 maja 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 IX Sesji Rady
Miasta w Nowym Targu o godzinie 1600. 

Powitał  Wysoką Radę, Burmistrza Pana Grzegorza Watychę, Zastępcę Burmistrza 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 20 Radnych, zgodnie  
z  listą  obecności  stanowiącą  załącznik  nr  1  do  protokołu  w  związku  z  tym  obrady  są
prawomocne.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miasta.
4. Przyjęcia protokołu z VIII Sesji Rady Miasta. 
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
6. Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16. 
8. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
9. Przedłużenia umów dzierżawy.
10. Przyjęcia programu „Pierwszy dzwonek”. 
11. Nadania  Statutu  samorządowej  instytucji  kultury  pod  nazwą  „Miejska  Biblioteka

Publiczna w Nowym Targu”. 
12. Udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej. 
13. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący  złożył  wyrazy  współczucia  i  słowa  otuchy  dla  radego  Grzegorza
Grzegorczyka,  któremu zmarła  mama.  Zachęcił  jednocześnie radnych do wzięcia  udziału  
w pogrzebie w dniu 19 maja 2015r. o godz. 14:00. 

Ad.2
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski, 
który zgłosił następujące wnioski:

 o wprowadzenie w punkcie 7 porządku obrad punktu „Wystąpienie mieszkańców 
zapisanych do głosu”,

 o wprowadzenie w punkcie 15 porządku obrad projektu uchwały grupy mieszkańców
w sprawie:  nie  wyrażenia  zgody na  zawarcie  porozumienia  z  Generalną  Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy ronda w drodze krajowej na granicy
miasta z gminą Szaflary. Przewodniczący dodał, że przedstawiciel grupy mieszkańców
wskazany do kontaktu, jeszcze nie dotarł na sesję, ale był poinformowany o zamiarze
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wprowadzenia tego projektu do porządku obrad więc skoro potwierdził obecność to
powinien przyjść. 

 o  wprowadzenie  w  punkcie  16   porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29
w związku z pismem Burmistrza z dnia 13 maja 2045r. 

Doszedł radny Grzegorz Grzegorczyk. 

W sprawie uwag do zgłoszonych powyżej wniosków głos zabrali:
 Radny Lesław Mikołajski stwierdził, że projekt grupy mieszkańców, według niego nie

powinien być w tym trybie wprowadzany do porządku obrad. Ponad 1000 osób, które
podpisały się pod tym projektem, nie zostało w skuteczny sposób poinformowane, że
w dniu dzisiejszym ten projekt  będzie głosowany. W porządku obrad podanym do
publicznej  wiadomości,  tego  punktu  nie  ma  uwzględnionego.  Uważa,  że  szanując
obywateli  należałoby ich odpowiednio poinformować dlatego proponuje, aby dzisiaj
nie wprowadzać tego do porządku lecz uwzględnić w porządku obrad Sesji kolejnej. 

 Radny  Paweł  Liszka  przychyla  się  do  wniosku  przedmówcy,  aby  projekt  grupy
mieszkańców procedować na przyszłej Sesji gdyż mieszkańcy nie zostali właściwie
poinformowani. Dodaje, że na ten moment nie ma też przedstawiciela mieszkańców,
który miał referować ten projekt więc do kogo radni będą zadawać pytania? Uważa, że
lepiej na spokojnie wprowadzić ten projekt do porządku obrad kolejnej Sesji.

 Radny Andrzej Rajski stwierdza, że nie zgadza się z wypowiedziami przedmówców,
bo  w  tej  sprawie  były  przeprowadzone  konsultacje  społeczne  i  próba  złożenia
kontrprojektu przez grupę mieszkańców ma na celu zablokowanie działań. Dodaje, że
nawet  dziwi  się  Przewodniczącemu,  że  chce  ten  projekt  poddawać po głosowanie
skoro były konsultacje społeczne, w których wzięło udział ponad 10 000 mieszkańców
z czego prawie 70 % była za powstaniem ronda więc trzeba to też uszanować. Dodaje,
że nie ma co dalej odkładać w czasie tej sprawy, projekt grupy mieszkańców został
zweryfikowany zgodnie ze Statutem. Pan Stanisław Borzęcki wskazany jakom osoba
do kontaktu i prezentowania uchwały został powiadomiony o zamiarze wprowadzenia
tego projektu do porządku obrad.    

 Radny Paweł Liszka mówi, że projekt grupy mieszkańców został złożony w terminie 
i nic nie stało na przeszkodzie, aby wprowadzić go do porządku obrad, a w między
czasie mogła trwać weryfikacja. Gdyby do dnia Sesji nie było jej wyników i opinii
prawnej to można było zdjąć projekt z porządku obrad. Nie zostało to wprowadzone
do porządku obrad i mieszkańcy nie mieli o tym wiadomości więc powinno to zostać
wprowadzone do porządku obrad następnej Sesji. 

 Przewodniczący  Rady Janusz  Tarnowski  mówi,  że  nie  zgadza  się  w wypowiedzią
radnego  Mikołajskiego  i  radnego  Liszki  ponieważ  Pan  Stanisław  Borzęcki
reprezentujący grupę mieszkańców został powiadomiony w piątek na jego polecenie,
przez  pracownika  Biura  Rady,  że  uchwała  pojawi  się  na  Sesji  poniedziałkowej.
Dodaje, że  obecność na tej sali wszystkich podpisanych mieszkańców fizycznie nie
byłaby możliwa, a i chyba nie do końca wskazana pamiętając jak wyglądała Sesja  
w marcu  i  jaki  charakter  przybrały  wypowiedzi  niektórych  osób.  Przewodniczący
podkreśla,  że   Sesja  to  nie  miejsce  do  wzajemnego  obrażania  się  i  do pyskówek,
należy zachować podczas obrad powagę. Dodaje, że warunki wprowadzenia projektu
do porządku  obrad  zostały  spełnione  i  to  że  proponuje  się  jego  wprowadzenie  to
pewien „ukłon” w stronę mieszkańców, którzy go złożyli,  bo konsultacje społeczne
pokazały że ok. 7 000 mieszkańców jest za budową tego ronda.  Stwierdza, że mimo
to  chce,  szanując  tych  1200  mieszkańców,  dać  radnym  możliwość,  aby  poprzez
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głosowanie zajęli stanowisko w tej sprawie. Jeżeli wolą Rady ten punkt nie zostanie
wprowadzony do porządku obrad to nie będzie głosowany. Następnie zwracając się do
osób, które zapisały się w tym temacie do wypowiedzi stwierdza, że zabierali oni już
głos na sesji marcowej więc prosi, aby nie powtarzali się w swoich wypowiedziach.
Dodaje, że nie można dać się ponieść emocjom tak jak niektórzy to zrobili na sesji
marcowej, bo to nie jest miejsce na takie zachowanie. 

Rada w głosowaniu 21 „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 7 porządku
obrad punktu „Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu”.

Rada w wyniku reasumpcji glosowania 15 głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 4 głosach
wstrzymujących  się  przegłosowała  wniosek wprowadzenie  w  punkcie  15  porządku  obrad
projektu  uchwały  grupy  mieszkańców  w  sprawie:  nie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie
porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy ronda w
drodze krajowej na granicy miasta z gminą Szaflary.

Rada  w  głosowaniu  18  głosów  „za”  przy  3  głosach  wstrzymujących  się  przegłosowała
wniosek  o  wprowadzenie  w  punkcie  16   porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29.

Proponowany porządek obrad po przegłosowanych zmianach:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miasta.
4. Przyjęcia protokołu z VIII Sesji Rady Miasta. 
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
8. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16. 
9. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
10. Przedłużenia umów dzierżawy.
11. Przyjęcia programu „Pierwszy dzwonek”. 
12. Nadania  Statutu  samorządowej  instytucji  kultury  pod  nazwą  „Miejska  Biblioteka

Publiczna w Nowym Targu”. 
13. Udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej. 
14. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 
15. Nie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

i  Autostrad  w sprawie  budowy ronda  w  drodze  krajowej  na  granicy  miasta  z  gminą
Szaflary. 

16. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29.
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Rada w głosowaniu  16  „za”  przy  5  głosach wstrzymujących  się  przegłosowała  porządek
obrad jak powyżej. 
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Ad.3
Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu dzisiejszym została zgłoszona poprawka do
protokołu z VII Sesji Rady Miasta przez radnego Pawła Liszkę do jednej z jego wypowiedzi
na  stronie  8  protokołu.  Przewodniczący  odczytał  treść  poprawki:  „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.
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”.

Do przedmiotowej poprawki uwag nie zgłoszono. 

Rada w głosowaniu 21 „za” przyjęła protokół z VII Sesji Rady Miasta z uwzglednioną
poprawką.

Ad.4
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski poinformował, że do protokołu z VIII Sesji Rady
Miasta zgłoszona została poprawka przez radnego Włodzimierza Zapiórkowskiego polegająca
na dopisaniu w punkcie „Wolne wnioski” jego wypowiedzi o treści:  „Radny Włodzimierz
Zapiórkowski zaapelował, aby godło Państwa na sali obrad  było zgodne z ustawą zasadniczą,
a  herb Miasta zgodny ze Statutem Miasta Nowy Targ”. 

Do przedmiotowej poprawki uwag nie zgłoszono.

Rada w głosowaniu 20 „za”  przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół z VIII
Sesji Rady Miasta z uwzględnioną poprawką. 

Ad.5
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres  od 21 kwietnia 2015 r. do 18 maja 2015r.
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz Watycha.

Po sprawozdaniu Burmistrz poinformował o:
 sukcesach  osiągniętych  przez  sportowców  w  ostatnim  czasie  tj.  w  dyscyplinie

unihokeja w ekstralidze mężczyzn I miejsce i złoty medal zdobyli Górale Nowy Targ,
III miejsce drużyna Szarotki Nowy Targ, a w drużynie kobiet drużyna MMKS Podhale
Nowy Targ zdobyła złoty medal. Burmistrz złożył gratulacje za te osiągnięcia na ręce
Pani Prezes MMKS Agaty Michalskiej oraz trenera Pana Arkadiusza Pysza. 

 zakupie w ramach realizacji budżetu obywatelskiego defibrylatora na potrzeby OSP 
w Nowym Targu. Po wręczeniu tego defibrylatora strażacy OSP dokonali krótkiego
pokazu jego wykorzystania. 
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W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali:
 Radny Paweł Liszka pyta kiedy rozpocznie się realizacja  placów zabaw w ramach

budżetu obywatelskiego? Pyta również kiedy w tym roku rozpoczęte zostaną prace
nad budżetem obywatelskim, bo w zeszłym roku były uwagi, że było mało czasu?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że realizacja placów zabaw rozpocznie
się niebawem ,  teraz trwa sprawdzanie ofert.  Potrzebne będą jeszcze przesunięcia  
w budżecie, ponieważ poza placem zabaw na ul. Suskiego pozostałe koszty placów
zabaw  były  niedoszacowane  i  trzeba  do  nich  dołożyć  nieco  pieniędzy.  Odnośnie
budżetu  obywatelskiego  informuje,  że  na  sesji  czerwcowej  chciałby  przedłożyć
regulamin  i  zasady  głosowania.  Trzeba  również  ustalić  szczegóły  dotyczące  np.
podziału  miasta  czy  zasady  podziału  środków.  Tak  jak  ostatnio  zaproponowana
zostanie kwota 1 000 000 zł do podziału. 

 Radny  Lesław  Mikołajski  pyta,  których  szkół  Dyrektorzy  byli  poddani  ocenie
merytorycznej?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że ocena ta dotyczyła Dyrektorów SP nr
5, nr 3 i nr 2.

Ad.6
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Paweł Liszka:

a) pyta kiedy rozpocznie się łatanie dziur na os. Niwa?
b) pyta czy podjęte zostały jakieś działania w sprawie możliwości dokonania zamiany

nieruchomości z zakładem na os. Bór, który jest dla mieszkańców uciążliwy?
c) złożył interpelację dotyczącą nieobecności Burmistrza Miasta m.in. na pogrzebie Pana

Jana  Gryglaka  oraz  na  obchodach  I  rocznicy  śmieci  ks.  Prałata  Tadeusza  Juhasa,
którzy otrzymali w latach ubiegłych Medal za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego
Targu. 

2. Radna Danuta Szokalska-Stefaniak:
a) w imieniu mieszkańców os. Marfiana Góra złożyła interpelację w sprawie możliwości

zorganizowania dowozu dzieci z tego osiedla do SP nr 3 na Kowańcu od września
2015r. 

b) pyta ile kosztowała naprawa ul. Grel od potoku Rakowy do torów?
3. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda:

a) złożył  interpelację  w sprawie  uzupełnienia  ubytków w drodze  na  osiedlach  Niwa,
Nowe, Buflak i ul. Partyzantów;

b) pyta  o  możliwość  wykonania  dokumentacji  i  budowy  drogi  łączącej  os.  Niwa  
i ul. Grel.

4.  Wiceprzewodniczący  Rady  Grzegorz  Luberda,  radna  Danuta  Szokalska-Stefaniak
oraz  radny  Leszek  Pustówka  złożyli  interpelację  w  sprawie  utworzenia  gimnazjum  
w budynku SP Nr 4 na os. Niwa.
5.  Radna  Danuta  Wojdyła  kiedy  zostaną  naprawione  drzwiczki  na  placu  zabaw  przy  
ul. Wojska Polskiego, bo zepsuły się już 2 miesiące temu? 

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

Ad.7
Wystąpienie  mieszkańców  zapisanych  do  głosu  (lista  zapisanych  do  głosu  stanowi
załącznik nr 3 do protokołu):
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 Pan Tomasz Bacewicz pełnomocnik grupy Merkury Market podtrzymał stanowisko
prezentowane  na  Sesji  marcowej.  Dodał,  że  spółka  popiera  projekt  grupy
mieszkańców o nie wyrażanie zgody na zawarcie porozumienia z GDDKiA w sprawie
budowy ronda na granicy miasta z Gminą Szaflary. Stwierdza, że planowane rondo 
w  połowie  będzie  znajdował  się  w  Gminie  Nowy  Targ,  a  w  połowie  w  Gminie
Szaflary, niestety mieszkańców Szaflar, ani lokalnych przedsiębiorców nie pytano o
zdanie w tej sprawie, nie konsultowano też tej inwestycji z władzami Gminy Szaflary,
które są do niej negatywnie nastawione. Uważa, że należałoby uwzględnić stanowisko
władz Gminy Szaflary gdyż brak jest podstaw, aby realizować inwestycję obejmującą
teren sąsiedniej gminy bez porozumienia z władzami tej gminy. Dodaje, że budowa
ronda będzie prowadzić do likwidacji lewoskrętu, a zgodnie z prawem budowlanym
obiekty budowlane należy projektować i budować uwzględniając interes osób trzecich
w tym zapewniając  dostęp  do  drogi  publicznej.  Pełna  treść  oświadczenia  stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

 Pan Mieczysław Gottfrid poruszył w swoim wystąpieniu sprawy dotyczące:
 parkingu płatnego przy MHL oraz na drodze dojazdowej,  co  jego zdaniem

utrudnia parkowanie osobom przyjeżdżającym do parku i placu zabaw;
 klas sportowych i potrzebie budowy lodowiska przy SP Nr 11, aby przyciągnąć

młodych do sportu, jakim jest hokej;
 wyborów parlamentarnych,  które  mają  się  odbyć  w jesieni  -  podkreślił,  że

ważne jest to, aby w końcu Nowy Targ miał swojego posła i trzeba byłoby się
zastanowić kto mógłby kandydować na to stanowisko, jego zdaniem mógłby to
być radny Paweł Liszka.  

 w  związku  z  90-leciem  powstania  rezerwatu  Bór  na  Czerwonym
zaproponował, aby może zorganizować tam Sesję Rady Miasta, aby radni się
zapoznali  z  tym  zakątkiem  Nowego  Targu.  Proponuje,  aby  rozmawiać  
z  nadleśnictwem  w  sprawie  pozyskania  środków  z  Unii  Europejskiej  
i pociągnąć drogę istniejącą tam dalej. 

Odnosząc się do ostatniej wypowiedzi Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to raczej
zadanie  dla  Komisji  Komunalnej  i  ma  nadzieje,  że  Komisja  weźmie  pod  uwagę  tą
propozycję. 
 Pan Marian Hreśka zwracając się do radnego Pawła Liszki mówi, że był ona autorem

projektu planu Równia - Szaflarska i jako ówczesny Przewodniczący zatwierdzał go.
Przy uchwalaniu planu wstrzymała się 1 osoba, mówi, że jest mu przykro, że teraz
radni  tak  krytykują  to  przedsięwzięcie.  Zwracając  się  do  pełnomocnika  Merkury
Market Pana Tomasza Bacewicza mówi, że przy uzgadnianiu ronda Pan Papież jako
właściciel Merkury Market był za zakupem tej nieruchomości i ma alternatywną drogę
zjazdową zapewniona przez gminę.  Dodaje, że rozmawiał z wieloma mieszkańcami
gminy i pierwszy raz spotyka się z tym że ktoś jest przeciwko rozwojowi.

W  tym  miejscu  radny  Paweł  Liszka  chciał  się  odnieść  do  stwierdzeń  Pana  Hreśki
dotyczących jego osoby, ale Przewodniczący dbając o zachowanie kolejności wystąpień
osób zapisanych poinformował,  że radny będzie mógł się odnieść do tej  wypowiedzi  
w wolnych wnioskach.
 Pan  Jakub  Ciećkiewicz  rzecznik  firmy  COLOR  PARK  najpierw  podziękował,  że

mieszkańcy  poparli  ich  w  konsultacjach  społecznych.  Stwierdził,  że  blisko  70%
mieszkańców  powiedziało  „TAK”  dla  ronda  i  COLOR  PARKU.  Następnie
poinformował, że bardzo zależy im na tym, aby ładnie wpisać się w Nowy Targ i aby
mogli  być  dobrym  partnerem  dla  samorządu  Nowego  Targu  i  dla  Burmistrza.
Chcieliby  współpracować  z  miastem  w  sprawach  społecznych,  gospodarczych  
i kulturalnych dlatego proszą o przyjęcie ich. 
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Kolejne  osoby  zapisane  do  głosu  tj.  Pan  Maciej  Mazur,  Pan  Stefan  Tarasiuk  i  Pan
Zbigniew Głowacki zrezygnowały z możliwości zabrania głosu.   

Ad.8
Projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego
Nowy  Targ  16  przedstawił  Z-ca  Naczelnika  Wydziału  GNiPP  Pan  Wojciech  Watycha.
Poinformował, że jest to plan, który wyznacza tereny m.in. dla nowego cmentarza w okolicy
ul. Lotników. Zmiana planu ma na celu w terenie U2 ( teren pomiędzy istniejącą Biedronką, 
a ul. Lotników) dopuścić realizacje dachów płaskich. Projekt planu przeszedł całą wymaganą
prawem procedurę i był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Komunalnej. 

Komisja  Gospodarki  Komunalnej,  Przestrzennej  i  Inwestycji  pozytywnie  zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr IX/62/2015 w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16.

Ad.9
Projekt  uchwały  w  sprawie  oddania  w  dzierżawę  nieruchomości  na  okres  powyżej  3  lat
przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały przewiduje
oddanie  w  dzierżawę  na  okres  powyżej  trzech  lat  gminnych  nieruchomości  na  os.
Konfederacji  Tatrzańskiej  1a  w  Nowym  Targu.  Gminne  obiekty  na  os.  Konfederacji
Tatrzańskiej  1  a  w  Nowym  Targu  budowane  głównie  na  początku  lat  osiemdziesiątych
ubiegłego wieku jako była baza RPGK są w złym stanie technicznym i wymagają licznych
prac remontowych, co związane jest  z dużymi kosztami,  a Gmina Miasto Nowy Targ nie
posiada na ten cel środków finansowych. Rocznie Gmina uzyskuje ponad 50 tysięcy złotych
netto dochodu z dzierżawy i najmu przedmiotowych nieruchomości. Warunkiem oddania w
wieloletnią dzierżawę zabudowanych nieruchomości dotychczasowym użytkownikom będzie
przedstawienie  przez  nich  zakresu  prac  remontowych  do  zrealizowania  w  czasie  trwania
dzierżawy. Z uwagi na powyższe proponuje się bezprzetargowy sposób oddania w dzierżawę
gminnych  nieruchomości  na  okres  powyżej  trzech  lat  na  rzecz  dotychczasowych
użytkowników. 

W ramach pytań głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski , który pyta czy  
w związku z tym, że jest propozycja, aby te tereny nienajlepiej wyglądające w chwili obecnej
oddać w dzierżawę powyżej 3 lat pyta czy to będą okolice 10 lat i czy czynsz będzie ustalony
na dotychczasowych zasadach? Pyta również czy przez te np. 10 lat będzie miało szansę się
coś tam zmienić w kwestii warunków. 
Naczelnik  Wydziału  GNiPP Pan  Janusz  Jakobiszyn  odpowiada,  że  warunkiem wyrażenia
zgody na dzierżawę powyżej 3 lat jest złożenie deklaracji o remontach, wysokości nakładów 
i o tym jakie prace będą wykonywane.  Czas dzierżawy ma być rekompensatą za nakłady
jakie poniosą dzierżawcy, a czynsz na kolejne lata nie będzie niższy od dotychczasowego. 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr IX/63/2015 w sprawie oddania
w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

Ad.10
Projekt  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  umów  dzierżawy  przedstawił

Naczelnik  Wydziału  GNiPP  Pan  Janusz  Jakobiszyn.  Projekt  uchwały  przewiduje
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przedłużenie na okres nie dłuższy niż trzy lata umów dzierżawy ujętych w niniejszej uchwale
z dotychczasowymi dzierżawcami, którzy są zainteresowani przedłużeniem umów.

Punkt 1 projektu uchwały dotyczy stanowiska handlowego o pow. 4 m2 na os. Bereki
w Nowym Targu (część działki ewid. nr 12001) z Panem Wojciechem Czortem, gdzie umowa
dzierżawy obowiązuje do 31 lipca 2015 roku.

Punkt  2  projektu  uchwały  dotyczy  nieruchomości  składającej  się  z  kilku  działek
 o  łącznej  pow.  1,2465  ha  z  przeznaczeniem  na  realizację  tras  treningowych  dla  trialu
rowerowego. Aktualna umowa dzierżawy zawarta jest do dnia 31 maja 2015 roku z Panem
Rafałem Mrugałą.

Punkt  3  projektu  uchwały  dotyczy  nieruchomości  oznaczonej  jako  część  działki
ewidencyjnej nr 3960 o pow. 110 m2, z przeznaczeniem na dojazd do działki ewidencyjnej nr
3943.  Aktualna  umowa  dzierżawy  zawarta  jest  do  dnia  15  lipca  2015  roku  z  Panem
Mieczysławem Grzybkiem.

Punkt  4  projektu  uchwały  dotyczy  nieruchomości  oznaczonej  jako  część  działki
ewidencyjnej  nr  10272/3  o  pow.  65  m2 (w  tym  46  m2 z  możliwością  ogrodzenia),
przeznaczonej na poszerzenie oraz dojazd do działki ewidencyjnej nr 19339. Aktualna umowa
dzierżawy zawarta jest do dnia 31 lipca 2015 roku z Panem Piotrem Rudnikiem.

Punkt 5 projektu uchwały dotyczy nieruchomości oznaczonej jako część działki ewid.
nr 13223/2 o pow. 6 m2, z przeznaczeniem na posadowienie przyczepy handlowej. Aktualna
umowa dzierżawy zawarta jest do dnia 31 lipca 2015 roku z Panem Stanisławem Pyką.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada  w  głosowaniu  21   głosów  „za”  podjęła  Uchwałę  Nr  IX/64/2015  w  sprawie
przedłużenia umów dzierżawy. 

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pierwszy dzwonek” przedstawił Naczelnik
Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Na wstępie zgłosił autopoprawkę do przedmiotowego
projektu uchwały, która wynika z uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12
maja 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek”.  Autopoprawka
polega na nadaniu nowego brzmienia § 4 ust. 4 Regulaminu o treści: „Deklarację może złożyć
wyłącznie  rodzić  dysponujący  pełną  lub  ograniczoną  władzą  rodzicielską,  lub  opiekun
prawny z zastrzeżeniem ust.6”  oraz na wprowadzeniu nowego wzoru deklaracji stanowiącej
załącznik nr 1 do projektu uchwały. 
Program „Pierwszy dzwonek” jest formą wsparcia rodzin wielodzietnych 3+. Przedstawiony
projekt regulaminu, co do swej treści jest prawie tożsamy z regulaminem jaki został przyjęty
Uchwałą  Zarządu  Województwa  Małopolskiego  z  dnia  21  kwietnia  2015r.  Uchwała
uruchamia  mechanizm  wsparcia  finansowego  gmin.  Całość  przedsięwzięcia  będzie
finansowana  ze  środków województwa  małopolskiego,  w  kwocie  wynikającej  z  iloczynu
liczby dzieci z rodzin wielodzietnych, które złożą deklarację udziału w projekcie i kwoty 150
zł. W drugiej edycji w przeciwieństwie do przedsięwzięcia z roku ubiegłego wprowadzono
ograniczenia dla podmiotów ubiegających się o pomoc i wsparcie jakie będą mogły otrzymać
rodziny,  w  których  dochód  na  osobę  nie  przekracza  kwoty  stanowiącej  150% kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie, uprawniającego do świadczenia z pomocy społecznej -
684 zł. Zakończenie projektu przewidziane jest do dnia 30 października 2015r. 

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada  w  głosowaniu  20   głosów  „za”  podjęła  wraz  z  autopoprawką  Uchwałę  
Nr IX/65/2015 w sprawie przyjęcia „Programu pierwszy dzwonek”. 
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Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania. 

Ad.12
Projekt  uchwały  w  sprawie nadania  Statutu  samorządowej  instytucji  kultury  pod  nazwą
„Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu” przedstawiła Dyrektor MBP Pani Milena
Pilarska.  Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu jest samorządową instytucją kultury
działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25
października  1991r.  o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej  oraz  Statutu
nadanego  uchwałą  Nr  48/IX/2003 Rady Miasta  w Nowym Targu z  dnia  11 lipca  2003r 
w sprawie nadania samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejska Biblioteka Publiczna

w Nowym Targu ”. Od czasu uchwalenia Statutu nastąpiła zmiana przepisów powołanych
wyżej ustaw co spowodowało konieczność dostosowania jego zapisów do nowych regulacji
prawnych. 

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 19  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr IX/66/2015 w sprawie nadania
Statutu  samorządowej  instytucji  kultury  pod  nazwą „Miejska  Biblioteka  Publiczna  
w Nowym Targu”.
Dwóch radnych nie obecnych na sali w momencie głosowania. 

Ad.13
Projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Powiatowi  Nowotarskiemu  pomocy  finansowej
przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła. Powiat Nowotarski
jest organem prowadzącym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  które świadczy pomoc
rodzinom - również rodzinom zastępczym z terenu powiatu nowotarskiego. Mając powyższe
na uwadze proponuje się dofinansowanie, w kwocie 9 000 zł, wyjazdu kolonijnego dla 18
dzieci  przebywających  w  pieczy  zastępczej,  organizowanego  przez  Powiatowe  Centrum
Pomocy Rodzinie. Koszt wyjazdu dla jednego dziecka wynosi 1500 zł z czego PCPR dopłaca
500 zł, rodzice 500, a wniosek był, aby Miasto Nowy Targ dołożyło 1/3 czyli też 500 zł. 
Naczelnik  zgłosił  autopoprawkę  polegającą  na  dopisaniu  w  uzasadnieniu  przy  liczbie  
18 dzieci sformułowania: „ z Nowego Targu” aby nie było wątpliwości. 

Komisja  Budżetowa  oraz  Komisja  Mieszkaniowa,  Opieki  Społecznej,  Zdrowia  
i Porządku Publicznego  pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada  w  głosowaniu  21   głosów  „za”  podjęła  wraz  z  autopoprawką  Uchwałę  
Nr IX/67/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej. 

Ad.14
Projekt  uchwały  w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  
w mieszkaniach chronionych przedstawiła Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch. 
Prowadzenie  i  zapewnienie  miejsc  w mieszkaniach  chronionych  jest  zadaniem własnym  
o  charakterze  obowiązkowym. Mieszkanie  chronione   jest  świadczeniem  niepieniężnym  
z pomocy społecznej, skierowanym do osób, które  ze względu na trudną sytuację życiową,
wiek,  niepełnosprawność  lub  chorobę  potrzebują  wsparcia  w  codziennym  życiu,  ale  nie
wymagają  całodobowej  opieki. Mieszkania  chronione  zapewniają  odpowiednie  wsparcie  
w środowisku, warunki do samodzielnego funkcjonowania oraz integrację ze społecznością
lokalną. Zgodnie z art.  97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach
wsparcia  i  mieszkaniach  chronionych  ustala  podmiot  kierujący  w  uzgodnieniu  z  osobą
kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat,  jeżeli dochód
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osoby  samotnie  gospodarującej  lub  dochód  na  osobę  w  rodzinie  nie  przekracza  kwoty
kryterium dochodowego.

Komisja  Budżetowa  oraz  Komisja  Mieszkaniowa,  Opieki  Społecznej,  Zdrowia  
i Porządku Publicznego  pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr  IX/68/2015  w  sprawie  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  
w mieszkaniach chronionych. 

Ad.15
Przewodniczący  Rady  Pan  Janusz  Tarnowski  poinformował,  że  przedstawiciel  grupy
mieszkańców  wskazany  do  kontaktu  i  prezentowania  uchwały  mimo  tego,  że  w  piątek
potwierdził,  że  będzie  obecny  na  Sesji  nie  pojawił  się  w  dniu  dzisiejszym.  Następnie
poinformował, że projekt uchwały grupy mieszkańców w sprawie:  nie wyrażenia zgody na
zawarcie  porozumienia  z  Generalną  Dyrekcją  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  w  sprawie
budowy ronda w drodze krajowej na granicy miasta z gminą Szaflary został zweryfikowany
przez  Burmistrza  zgodnie  ze  Statutem  i  przekazany  zwrotnie  Przewodniczącemu  wraz  
z  informacją  o wynikach weryfikacji  oraz  opinią  prawną,  w której  wskazano,  że  chociaż
projekt  uchwały ma treść negatywną i  raczej  głosuje się  uchwały o treści pozytywnej,  to
jednak nie ma przepisów, które zabraniałyby wprowadzenie tego projektu do porządku obrad.
Z informacji o weryfikacji podpisów wynika, że ilość poprawnych podpisów wynosi ok. 1000
więc wymóg § 53 Statutu został  spełniony. Czyniąc „ukłon” w stronę tych mieszkańców,
którzy podpisali się pod tym projektem, mimo, że wynik niedzielnych konsultacji pokazał, że
jednak mieszkańcy w znacznie większej liczbie są za realizacją tej inwestycji zaproponował
wprowadzenie do porządku obrad tego projektu. Dodaje, że miał wątpliwości czy należy ją
wprowadzać  skoro  głos  wyrażony w konsultacjach  był  zdecydowanie  mocniejszy  niż  ten
złożony pod projektem uchwały. Przypomniał, że na sesji w marcu gdy pojawiły się liczne
głosy  sprzeciwu  co  do  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  Rada  podjęła  decyzję,  aby
rozszerzyć planowane konsultacje o ten temat i poznać zdanie większej liczby mieszkańców. 
Przewodniczący Rady, aby podjąć przemyślaną decyzję i skonsultować pewne niejasności  
z radcą prawnym ogłosił 15 min. przerwy.    

Przerwa 

Po  wznowieniu  obrad  Przewodniczący  Rady  Pan  Janusz  Tarnowski  poinformował,  że  
w  związku  z  tym,  że  przedstawiciel  grupy  mieszkańców  mimo,  że   w  piątek  przyjął
informację  o  wprowadzaniu  do  porządku  obrad  przedmiotowego  projektu  uchwały  
i ostatecznie potwierdził swoją obecność w dniu dzisiejszym się jednak nie stawił. Potwierdził
on również, po poinformowaniu go, że z opinii prawnej wynika, iż podstawa prawna tego
projektu  jest  nie  pełna,  że  zmianę  podstawy  prawnej  zgłosi  w  formie  autopoprawki.
Przewodniczący dodaje, że osoba reprezentująca mieszkańców, jeśli uważała że ten projekt
nie powinien się pojawić na tej sesji mogła przyjść i złożyć wniosek przeciwny czyli o jego
wycofanie,  bo wnioskodawca zawsze  ma takie  prawo i  z  praktyki  widać,  że raczej  Rada
przychyla się do takich wniosków. Statut określa terminy składania uchwał i jeśli nie byłyby
one zachowane to są podstawy do nie wprowadzania takiego projektu do porządku obrad, ale
w  tej  sytuacji,  mimo  gorącego  okresu  spowodowanego  przygotowaniami  do  wyborów,
pracownicy  Burmistrza  dokonali  weryfikacji  złożonych  pod  projektem  podpisów  jeszcze
przed  konsultacjami.  Informacje  o  wynikach  weryfikacji  wraz  z  opinią  prawną
Przewodniczący otrzymał 13 maja po południu, po zapoznaniu się z tymi informacjami w
czwartek  przekazał  pracownikowi  Biura  Rady,  aby  najpóźniej  w  piątek  poinformować
przedstawiciela mieszkańców o zamiarze wprowadzenia ich projektu do porządku obrad sesji
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w  dniu  18  maja  2015r.  Taka  informacja  została  mu  przekazana,  a  radnym  rozesłano
przedmiotowy projekt uchwały z informacją o weryfikacji i opinią prawną. Przewodniczący
dodaje,  że nie  zgłaszałby tego projektu  dzisiaj  do porządku obrad gdyby w piątek  osoba
reprezentująca  mieszkańców  jednoznacznie  stwierdziła,  że  jest  temu  przeciwna.  Niestety
osoba ta  mimo swojego oburzenia  po przekazaniu  tej  informacji,  ostatecznie  po namyśle
potwierdziła swoją obecności w celu zreferowania przedmiotowego projektu uchwały.  
Następnie  Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały wraz z  uzasadnieniem i  opinią
prawną której kopia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Paweł Liszka odnosząc się do wystąpienia Pana Mariana Hreśki poinformował, że

to nie on był autorem projektu planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26
tylko Burmistrz Pan Marek Fryźlewicz i to nie on sam go przyjął lecz Rada Miasta, więc
to co powiedział  Pan Hreśka jest  kłamstwem. Dodaje, że osobiście nie jest  przeciwko
budowie galerii lecz przeciwko zrzucaniu na miasto obowiązku i dodatkowego zadania  
i kosztów i ryzyk jakie się z tym wiążą, bo jest to zadanie GDDKiA. Następnie odnośnie
wypowiedzi  rzecznika  Color  Parku   stwierdził,  że  stanowisko  to  zobowiązuje  do
rzetelnego podawania informacji, a według danych ze strony miasta na temat wyników
konsultacji wynika, że to nie 70% mieszkańców poparło pomysł budowy ronda lecz 70%
mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu, a to istotna różnica, bo jest to ok. 21%
mieszkańców. Następnie stwierdza, że działania, aby ta uchwała nie była procedowana na
kolejnej sesji po podaniu do publicznej wiadomości  programu Sesji uwzględniającego ją
jest celowe. Dodaje, że gdy był Przewodniczącym wprowadził do porządku obrad projekt
mieszkańców, a w między czasie był czas na weryfikacje podpisów.  Gdyby tak to zostało
zrobione to można byłoby swobodnie nad tym projektem debatować. Na koniec zwraca
się  z  prośbą,  aby  do  następnej  Komisji  Komunalnej  przesłać  mu  stanowisko  Gminy
Szaflar odnośnie budowy ronda, na które powołują się w uzasadnieniu projektodawcy,
prosi  również  o  przesłanie  informacji  o  udziałowcu  firmy Color  Park,  która  podobno
została przez firmę przesłana do Burmistrza oraz informację jaka będzie powierzchnia tej
nowej galerii.  

Rada  w  wyniku  głosowania  3  głosy  „za”  przy  12  głosach  przeciw  i  5  głosach
wstrzymujących  się  odrzuciła  projekt  uchwały  grupy  mieszkańców  w  sprawie:  nie
wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  
i  Autostrad w sprawie budowy ronda w drodze krajowej na granicy miasta z gminą
Szaflary. 

Przed  przystąpieniem  do  kolejnego  punktu  porządku  obrad  radny  Andrzej  Rajski  złożył
wniosek  formalny,  aby  w  związku  z  wynikiem  powyższego  głosowania  wprowadzić  do
porządku obrad projekt uchwały grupy radnych w sprawie: porozumienia pomiędzy Gmina
Miasto  Nowy  Targ,  a  Skarbem  Państwa-  Generalnym  Dyrektorem  Dróg  Krajowych  
i Autostrad. Uzasadnił to tym, że projekt ten był w porządku obrad Sesji marcowej lecz został
zdjęty z porządku z uwagi na konsultacje społeczne. Teraz jest już po konsultacjach, które
pokazały, że mieszkańcy są za budową przedmiotowego  ronda więc można go ponownie
wprowadzić  do  porządku  obrad.  Nie  zgłaszał  tego  wniosku  wcześniej,  bo  nie  można
wprowadzać  do  porządku  obrad  dwóch przeciwstawnych  sobie  uchwał,  ale  skoro  projekt
grupy mieszkańców został odrzucony, to można głosować nad proponowanym przez niego
projektem. 
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Radny  Paweł  Liszka  mówi,  że  jeśli  Rada  przegłosuje  wprowadzenie  tego  projektu  do
porządku obrad to prosi o zrobienie przerwy, aby radni mogli się zapoznać ze stanowiskiem
Gminy Szaflary albo proponuje przenieść ten punkt na kolejną Sesję. 
Radny Andrzej Rajski podkreśla, że sprawa ta byłą już omawiana na Komisji Komunalnej  
i sprawy o które pyta radny Liszka były na niej omawiane. Opinia Komisji Komunalnej jest
pozytywna do tego projektu uchwały (7 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące się).
Radny Paweł Liszka mówi, że faktycznie projekt ten był omawiany, ale nie było informacji na
temat  stanowiska Gminy Szaflary, o którym w uzasadnieniu projektu grupy mieszkańców
wspomnieli projektodawcy. 
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski przypomniał, że jest to Sesja Rady Miasta Nowy
Targ,  przypomniał  również  że  w  marcu  ten  projekt  został  zdjęty  z  porządku  obrad  
w  związku  z  licznymi  głosami  sprzeciwu  mieszkańców  i  zdecydowaniu  o  poszerzeniu
konsultacji  o  ten  punkt.  Podkreśla,  że  gdy przedsiębiorcy  realizowali  duże  inwestycję  na
terenie Gminy Szaflary to nikt nie pytał o zdanie mieszkańców Nowego Targu. Dodał, że
konsultacje jednoznacznie pokazały czego oczekują mieszkańcy. 
Radny  Andrzej  Rajski  przypomina,  że  zgłosił  wniosek  formalny  i  prosi  o  jego
przegłosowanie.

Rada w głosowaniu 14 głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 5 głosach wstrzymujących
się  przegłosowała  wniosek radnego Andrzej  Rajskiego  o  wprowadzenie  do porządku
obrad projektu uchwały w sprawie:  porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ,
a Skarbem Państwa- Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

Projekt  ten  wprowadzono  w  punkcie  16  porządku  obrad,  kolejne  punkty  ulegają
przeszeregowaniu i porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miasta.
4. Przyjęcia protokołu z VIII Sesji Rady Miasta. 
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
8. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16. 
9. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
10. Przedłużenia umów dzierżawy.
11. Przyjęcia programu „Pierwszy dzwonek”. 
12. Nadania  Statutu  samorządowej  instytucji  kultury  pod  nazwą  „Miejska  Biblioteka

Publiczna w Nowym Targu”. 
13. Udzielenia Powiatowi Nowotarskiemu pomocy finansowej. 
14. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 
15. Nie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 

i  Autostrad  w sprawie  budowy ronda  w  drodze  krajowej  na  granicy  miasta  z  gminą
Szaflary. 

16. Porozumienia  pomiędzy  Gmina  Miasto  Nowy Targ,  a  Skarbem Państwa-  Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

17. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 29.

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad.
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Ad.16
Projekt uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem
Państwa- Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił w imieniu grupy
radnych radny Andrzej Rajski. Odczytał uzasadnienie o treści: 
„W związku z zamiarem realizacji inwestycji komercyjnej w terenie oznaczonym w planie
miejscowym  NOWY  TARG  26  Równia  Szaflarska  symbolem  7UC  –  tereny  zabudowy
usługowej, w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, inwestor
podjął  działania  mające  na  celu  realizację  przebudowy  drogi  gminnej,  biegnącej  wzdłuż
granicy z Gminą Szaflary  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 47 „Zakopianką”.
Konieczność  przebudowy  tego  skrzyżowania  wynika  wprost  z  ustaleń  ww.  planu
miejscowego, zgodnie z którym obsługa komunikacyjna terenu 7UC ma się odbywać z terenu
drogi 8KDD oraz poprzez powiązane z nim drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne. […] Dla
prawidłowej  obsługi  komunikacyjnej  tego terenu konieczna jest  przebudowa skrzyżowania
drogi 2KDGP z drogami 8KDD oraz 9KDD. 
W  myśl  art.  16  ust.  1  ustawy  o  drogach  publicznych  budowa  lub  przebudowa  dróg
publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia,
a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi
a  inwestorem  inwestycji  niedrogowej.  W związku  z tym  powyższa  inwestycja  dotycząca
przebudowy  układu  komunikacyjnego  będzie  finansowana  i  realizowana  przez  inwestora
zgodnie z umową zawartą w dniu 23 kwietnia 2014r. z Burmistrzem Miasta – zarządcą drogi
miejskiej. W myśl art. 25 ustawy o drogach publicznych przebudowa skrzyżowań dróg różnej
kategorii należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii, na koszt zarządcy,
który wystąpił z inicjatywą budowy. W przypadku realizacji powyższej inwestycji drogowej,
zarządca drogi krajowej Nr 47 uzgodnił już formę skrzyżowania – rondo. Odnośnie realizacji
będzie  ona  realizowana  przez  Gminę  Miasto  Nowy  Targ  za  pośrednictwem  inwestora
w oparciu  o  podpisane  wcześniej  porozumienie  z  GDDKiA.  Zgodnie  z projektem
porozumienia na czas projektowania i realizacji inwestycji drogowej częściowe zarządzanie
drogą  krajową  w obrębie  ww. skrzyżowania  przejmie  Burmistrz  Miasta.  Nie  ma  prawnej
możliwości,  aby  takie  porozumienie,  w  którym  inwestor  na  czas  określony  przejmie
zarządzanie drogą krajową, mógł on podpisać z GDDKiA.

Tekst roboczy porozumienia został już uzgodniony przez Burmistrza Miasta z GDDKiA
oddz. w Krakowie w 2014r. Warunkiem jego podpisania jest  akceptacja  centrali  GDDKiA
oraz wcześniejsza zgoda Rady Miasta zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym.
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały”.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Paweł Liszka pyta jaka będzie powierzchnia użytkowa planowanej galerii?
 Radny Andrzej Rajski odpowiada, że powierzchnia zgodnie z uchwalonym planem będzie

ponad 2000 m2 ;
 Pan Stefan Tarasiuk z firmy Color Park odpowiada, że przedmiotowa uchwała dotyczy

przebudowy ronda i drogi gminnej więc zasadne byłoby pytanie jaką powierzchnie będzie
miała droga i rondo natomiast jeśli chodzi o powierzchni planowanej galerii to będzie ona
zgodnie  z  planem  zagospodarowania  ponad  2000  m2,  a  szczegółowa  powierzchnia
zostanie podana we winsoku o pozwolenie na budowę. 

 Radny Paweł Liszka mówi, że jego pytanie jest związane z tą uchwałą następnie prosi,
aby mimo wszystko przedstawić przynajmniej  ustnie  stanowisko Gminy Szaflary, pyta
czy jest to problem? 

 Radny  Andrzej  Rajski  mówi,  że  na  to  pytanie  powinien  udzielić  odpowiedzi
przedstawiciel grupy mieszkańców, przy referowaniu poprzedniej uchwały, bo on się na to
stanowisko powoływał, ale niestety się nie stawił na sesji. 
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 Radny Paweł Liszka mówi, że pyta Burmistrza, bo do niego wpłynęło to stanowisko, więc
na pewno zna jego treść.

 Burmistrz  Pan  Grzegorz  Watycha  informuje,  że  nie  ma  problemu  z  udostępnieniem
korespondencji,  a  stanowisko  przeciwne  do  przedstawianego  faktycznie  wpłynęło  
i  dotyczyło  głównie  komunikacji  na  tym  odcinku  i  budowy  ronda  jako  rozwiązania
komunikacyjnego. 

 Radny Paweł Liszka prosi o przesłanie tego stanowiska mimo wyniku głosowania w dniu
dzisiejszym  nad  przedmiotowym  projektem.  Następnie  prosi  o  przedstawienie  opinii
Burmistrza zgodnie  ze Statutem, która może być negatywna lub pozytywna i Burmistrz
nie może się od niej uchylić. 

 Przewodniczący  Rady  Pan  Janusz  Tarnowski  po  przeanalizowania  zapisów  Statutu  
i sięgnięciu do materiałów z sesji marcowej poinformował, że taka opinia była przekazana
przez Burmistrza miasta wraz z przekazywaniem projektów uchwał na sesję marcową  
i w piśmie tym Burmistrz zaznaczył, że jego opinia do tego projektu uchwały jest bez
uwag. 

Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 3 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących
się podjęła uchwałę Nr IX/69/2015 w sprawie: porozumienia pomiędzy Gmina Miasto
Nowy  Targ,  a  Skarbem  Państwa-  Generalnym  Dyrektorem  Dróg  Krajowych  
i Autostrad.

Ad.17
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY TARG 29 przedstawił  Z-ca  Naczelnika  Wydziału  GNiPP Pan Wojciech  Watycha.
Projekt planu obejmuje istniejące centrum handlowe STOPIAK przy ul. Ludźmierskiej. Ten
projekt był przedmiotem obrad Rady w październiku ubiegłego roku, ale wówczas z uwagi na
negatywne stanowisko zarządcy drogi wojewódzkiej radni nie podjęli tej uchwały.  Zarząd
Województwa  Małopolskiego  nie  uzgodnił  projektu  planu,  ale  z  uwagi  na  fakt,  że
postanowienie o odmowie uzgodnienia projektu planu wpłynęło po terminie to zgodnie z art.
25 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu uważa się za
uzgodniony. Inwestor podjął  rozmowy z zarządcą ul.  Ludźmierskiej  na temat  uzgodnienia
przebudowy zjazdów dla obsługi projektowanego przedsięwzięcia tj.  przebudowy Centrum
Handlowego STOPIAK. W dniu 8 maja br. do tut. Urzędu Miasta wpłynęło pismo z Zarządu
Dróg  Wojewódzkich  w  Krakowie  pozytywnie  opiniujące  rozwiązanie  koncepcyjne  dla
obsługi  komunikacyjnej  planowanego  przedsięwzięcia  poprzez  przebudowę  istniejących
zjazdów z ul. Ludźmierskiej, co jest zgodne z ustaleniami projektu planu NT29.
Pozytywne stanowisko zarządcy ul. Ludźmierskiej  jest  nową okolicznością,  która pozwala
ponownie wystąpić z przedmiotowym projektem planu miejscowego NOWY TARG 29 do
Rady Miasta.
Na koniec poinformował, że w trakcie wyłożenia planu wpłynęła jedna uwaga Kongregacji
kupieckiej,  która  została  negatywnie  rozpatrzona  przez  Burmistrza.  Dodał,  że  zgodnie  
z orzeczeniem Sądu Administracyjnego Rada winna oddzielnie głosować rozpatrzenie uwag,
a dopiero później całość uchwały. 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
rozstrzygniecie  uwagi  przez  Burmistrza,  a  następnie  pozytywnie  zaopiniowała  cały
projekt uchwały. 

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  Pan  Janusz  Tarnowski  poddał  pod
głosowanie rozpatrzenie uwagi zgodnie z załącznikiem do uchwały czyli negatywnie. 
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Uwaga o treści: „W rozdziale 3, przypisach szczegółowych § 13.3 należy dodać zdanie:
3)  „całkowita  kubatura  nie  większa  niż  60 000 m3”  została  zgłoszona przez  Kongregację
Kupiecką. 
Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się odrzuciła powyższą
uwagę co jest zgodne z  rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta.  
Dwóch radnych nie obecnych na sali w momencie głosowania. 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę
Nr  IX/70/2015  w  sprawie:  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 29. 
Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.

Ad.18
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na piśmie zostaną udzielone na piśmie. 

Ad.1a) Wiceburmistrz Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że łatanie dziur na os. Niwa
rozpocznie się w najbliższym czasie, a konkretny termin poda radnemu w dniu jutrzejszym po
ustaleniu  z  pracownikiem,  który  się  tym  zajmuje.  Dodaje,  ze  był  tam  na  wizji  
z  Wiceprzewodniczącym Rady Grzegorzem Luberdą  i  radną  Danutą  Szokalską-Stefaniak  
i faktycznie potwierdza, że część dziur nie była jeszcze załatana. 
Ad.1b) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odnośnie zamiany nieruchomości z zakładem na os.
Bór odpowiada, że miasto nie ma takiej nieruchomości zamiennej, a nie było tez inicjatywy
ze strony zakładu. Dodaje, że przez kilka miesięcy sytuacja się tam uspokoiła, ale teraz znów
zaczynają pojawiać się skargi mieszkańców na uciążliwość. Sprawa ta będzie monitorowana
przez urząd i  ewentualnie  będą kierowane prośby do odpowiednich urzędów o dokonanie
pomiaru hałasu.
Ad.2a) Wiceburmistrz Pan Waldemar Wojtaszek odpowiada, że w dniu jutrzejszym przekaże
radnej informacje ile kosztowała naprawa drogi Grel od potoku Rakowy do torów. 
Ad.5  Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że placem zabaw administruje ZGZiR  
i jest tam jeszcze kilka usterek, które w ramach gwarancji zostaną w tym tygodniu usunięte. 

Ad.19
W ramach wolnych wniosków głos zabrali:

 Przewodniczący Rady Miasta  Pan Janusz  Tarnowski  przedstawił  swoje stanowisko
dotyczące wyniku konsultacji społecznych dotyczących likwidacji Straży Miejskiej  
w  Nowym  Targu,  które  odbyły  się  w  dniu  10  maja  br.  W związku  z  wynikiem
konsultacji, który pokazał, że mieszkańcy w znacznym stopniu są za likwidacją Straży
Miejskiej poinformował, że podjął decyzję o przystąpieniu do przygotowania projektu
uchwały  w  sprawie  likwidacji  Straży  Miejskiej.  Ze  względu  na  ważny  charakter
przedmiotowej sprawy uchwała ta nie może być przygotowywana w pośpiechu. Całe
postępowanie w tej sprawie musi być przeprowadzone przede wszystkim  w sposób
zgodny z obowiązującym prawem.  Pan Burmistrz  musi  przeanalizować wszystkie
zadania   jakie  leżały  w  zakresie  czynności  wykonywanych  przez  tą  formację  
i  przygotować propozycję zmian,  które będą musiały  być wprowadzone  w nowej
organizacji  i  działalności  urzędu.  Likwidacja  Straży  Miejskiej  nie  może  zostać
przeprowadzona z dnia na dzień gdyż nawet z punktu widzenia kodeksu pracy i okresu
wypowiedzenia warunków pracy osobom zatrudnionym w Straży Miejskiej okres ten
nie  może  być  krótszy  niż  trzy  miesiące.  Burmistrz  musi  również,  zgodnie  
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z  przepisami,  uzyskać  opinię  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji  o  likwidacji  tej
formacji.  Opinia  ta  nie  jest  wiążąca  dla  Rady  Miasta.  Wszystkie  zmiany  będą
wymagały  również  zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu i  te  zmiany trzeba
będzie  wprowadzić  do  tegorocznego  budżetu  miasta.  Wszystkie  działania  można
przeprowadzić z zachowaniem terminów i warunków wynikajacych z obowiązujących
przepisów i wewnętrznych regulacji. Dodaje, że chociaż osobiście był zwolennikiem
przeprowadzenia  restrukturyzacji  Straży  Miejskiej  to  w  sytuacji,  gdy  wynik
konsultacji pokazał tak duże niezadowolenie mieszkańców z funkcjonowania Straży
Miejskiej   nie widzi innej  możliwości jak poddać tą sprawę pod głosowanie Rady
Miasta. Ponadto Przewodniczący poinformował, że dopiero kilka dni temu dowiedział
się że w 2011r. była w Urzędzie Miasta kontrola Straży Miejskiej  przeprowadzona
przez  NIK  i  wykazała  ona  wiele  nieprawidłowości.  Stwierdził,  że  należy  się
zastanowić jak ta formacja powinna zostać przekształcona zgodnie z oczekiwaniami
Burmistrza,  radnych a  przede  wszystkim mieszkańców. Radni  będą  mieli  teraz  do
podjęcia  bardzo  trudną  decyzję.  Apeluje  do  radnych,  że  jeśli  dojdzie  do  podjęcia
uchwały  w  sprawie  likwidacji  Straży  Miejskiej  to  aby  Rada  zmierzyła  się  
z  tematem i  jeszcze  raz  wróciła  do  sprawy powołania  tej  formacji,  ale  w nowym
kształcie z nowym zakresem zadań i uwzględniając oczekiwania mieszkańców byłaby
to tzw. „reorganizacja  poprzez  likwidację”.   Na koniec zwraca się  do Burmistrza  
z prośbą o przygotowanie listy, harmonogramu zadań i elementów, które muszą zostać
przeprowadzone,  tak  aby  Rada  mogła  w  najbliższym  czasie  poprzez  głosowanie
uchwały zmierzyć się z tym tematem. 

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odnosząc się do wystąpienia  zapisanego do głosu
Pana Mieczysława Gottfrida poinformował, że:

 parkingi  płatne  w okolicy Urzędu Miasta  mają  na  celu wymuszenie  rotacji
samochodów, aby nikt nie zajmował miejsca przez cały dzień. Stanowiska przy
drodze dojazdowej do MHL-wej oraz na parkingu są przeznaczone do obsługi
centrum miasta. Parkują tam Ci którzy wykupili abonament. 

 kwestia utworzenia lodowiska przy SP nr 11 jest znana i była by wskazana, ale
jak zawsze związane jest to z brakiem funduszy. 

 odnośnie 90-lecia powstania Rezerwatu Bór na Czerwonym  poinformował, że
w  dniach  12  i  13  czerwca  będą  organizowane  obchody  utworzenia  tego
rezerwatu  m.in.  Sesja  wyjazdowa  PPWSZ,  w  której  weźmie  udział
Konserwator Przyrody.  W tym czasie będzie również wiele innych zawodów 
i  edukacyjnych  rozrywek.  Na  koniec  poinformował,  że  wraz  ze  swoimi
Zastępcami stara się brać udział w wielu uroczystościach i imprezach, ale ze
względu na liczne obowiązki nie możliwe jest, aby był obecny na wszystkich
uroczystościach  czy  obchodach  dlatego  zachęca  również  radnych  do
reprezentowania samorządu nowotarskiego.  

Ad.20
O godzinie  19:30  Przewodniczący  Rady  Pan  Janusz  Tarnowski  zamknął  IX  Sesję

Rady Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak

       mgr Janusz Tarnowski
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