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P r o t o k ó ł Nr 10/2015 
z X Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 29 czerwca 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 X Sesji Rady 
Miasta w Nowym Targu o godzinie 1300.  

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 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 IX Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
5. Prezentacja analizy stanu finansów Miasta Nowy Targ wraz z określeniem potencjału 

finansowego na lata 2015-2020.    
6. Interpelacje i zapytania. 
 

Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 

2015r. 
8. Zasięgnięcia opinii Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  dotyczącej 

rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Targu. 
9. Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Miasto Nowy Targ.  
10. Nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarczy Zieleni  

i Rekreacji w Nowym Targu”. 
11. Zmiany Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014 roku  

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2015.  

12. Oddania w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat (SKOK). 
13. Oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Nowy Targ. 
14. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat (PKPS). 
15. Przedłużenia umów dzierżawy. 
16. Zbycia nieruchomości. 
17. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 31 (Ogród 

działkowy KROKUS). 
18. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 

TARG 15, przyjętego Uchwałą Nr 3/IV/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 
2003r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 45, poz.604 z dnia 7 marca 2003r.) 

19. Podjęcia działań zmierzających do zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie 
Gminy Miasto Nowy Targ.  
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20. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Remont mostu na potoku Biały Dunajec w km 0+470 w ciągu drogi 
powiatowej nr K1673 - ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy Targ”.  

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

22. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2015-
2024. 

23. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2014. 

24. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2014. 
 
25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
26. Wolne wnioski. 
27. Zakończenie obrad. 
 
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 osób zapisanych 
do głosu”, 

� o zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: aktualizacji założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy 
Targ. Wniosek uzasadnia tym, że na Komisji Komunalnej Prezes NSM zgłosił liczne 
uwagi do tego programu i Komisja nie zaopiniowała tego projektu uchwały.   

� radny Paweł Liszka zgłosił wniosek o przeniesienie punktu 17 porządku obrad  
w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 31 
(Ogród działkowy KROKUS) jako pierwszego z podejmowanych uchwał w związku  
z tym, że na sesję przybyli mieszkańcy zainteresowani tym tematem.  

 
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 7 
porządku obrad punktu : wystąpienie osób zapisanych do głosu. 
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie: aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ.  
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o przesunięcie punktu 17  
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 31 
(Ogród działkowy KROKUS), na punkt 8 porządku obrad.  
 
Porządek obrad po przegłosowanych zmianach: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
5. Prezentacja analizy stanu finansów Miasta Nowy Targ wraz z określeniem potencjału 

finansowego na lata 2015-2020.    
6. Interpelacje i zapytania. 
7. Wystąpienie osób zapisanych do głosu. 
Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 31 (Ogród 

działkowy KROKUS). 
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9. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 
2015r. 

10. Zasięgnięcia opinii Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  dotyczącej 
rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Targu. 

11. Nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarczy Zieleni  
i Rekreacji w Nowym Targu”. 

12. Zmiany Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014 roku  
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2015.  

13. Oddania w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat (SKOK). 
14. Oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasta Nowy Targ. 
15. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat (PKPS). 
16. Przedłużenia umów dzierżawy. 
17. Zbycia nieruchomości. 
18. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 

TARG 15, przyjętego Uchwałą Nr 3/IV/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 
2003r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 45, poz.604 z dnia 7 marca 2003r.) 

19. Podjęcia działań zmierzających do zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie 
Gminy Miasto Nowy Targ.  

20. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Remont mostu na potoku Biały Dunajec w km 0+470 w ciągu drogi 
powiatowej nr K1673 - ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy Targ”.  

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

22. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2015-
2024. 

23. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2014. 

24. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2014. 
 
25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
26. Wolne wnioski. 
27. Zakończenie obrad.  
 
Ad.3 
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przyjęła protokół z IX Sesji Rady Miasta. 
 
Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 19 maja 2015 r. do 29 czerwca 2015r. 
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz Watycha. 
 
Po sprawozdaniu Burmistrz poinformował o licznych uroczystościach, imprezach  
i spotkaniach, w których brał udział osobiście lub brali udział jego Z-cy.  Następnie wręczył 
Dyrektorowi SP Nr 3 Pani Ewie Łapsie oraz Dyrektorowi SP Nr 5 Panu Krzysztofowi 
Kurandzie zaświadczenia o wyborze na Dyrektorów na kolejną kadencję.  
 
W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali: 

� Radny Lesław Mikołajski odnośnie unieważnionego przetargu na prace porządkowe 
na cmentarzu, pyta czy zabezpieczona kwota 180 000 zł nie była rażąco zaniżona?  
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� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że tak oszacowano koszty utrzymania 
czystości. Przetarg zostanie powtórzony. Dodaje, że jest zainteresowanie tym 
przetargiem, a w najbliższym czasie usługę ta będzie wykonywał ZGZiR sam lub  
z podwykonawcą. 

�  Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta kiedy Burmistrz przewiduje 
zakończenie rozmów w sprawie przejęcia dworca PKP? Czy ten termin jest realny  
w tym roku? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że po kolejnej wizji w terenie jego 
zdaniem uda się zamknąć ten temat, bo jest przygotowany już projekt podziału. 
Kwestią sporną jest to, że PKP wskazuje nieruchomości, które są niezbędne do 
świadczenia usług przewozowych, a Burmistrz uważa, że są one również 
wydzierżawiane na cele komercyjne i w związku z prawomocnym wyrokiem WSA  
i nabyciem tej działki przez miasto obstaje przy tym, aby ta część, która jest 
wydzierżawiana przez PKP  przeszła w rzeczywistości w zasób miasta.   

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski dodaje, że pyta o to dlatego, że przejęcie 
tych nieruchomości będzie się automatycznie wiązało z poniesieniem pewnych 
kosztów.  

 
W trakcie sprawozdania Burmistrza doszedł radny Andrzej Swałtek.  
 
Ad.5 
Analizę stanu finansów Miasta Nowy Targ wraz z określeniem potencjału finansowego na 
lata 2015-2020 przedstawił przedstawiciel firmy Consulting ProPolis. Analiza stanowi 
załącznik nr 3 do protokołu.  
W ramach pytań głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy ze strony prawnej istnieją 
zagrożenia ogólnie dla samorządów, które można dzisiaj dostrzegać z zewnątrz po 
czasie tzw. bumu?  

� Przedstawiciel firm odpowiedział, że podstawą jest to, aby budżet był zrównoważony. 
Od 2009r. wszystkie samorządy zwracały się do ministra finansów, aby obowiązujący 
wskaźnik zmodyfikować. Obecnie każdy samorząd jest oceniany indywidualnie  
i ponad 90 % samorządów ma problem, aby nie przekroczyć obowiązującego 
wskaźnika. Stąd naciski, aby poszerzyć okres brania danych do wskaźnika. To z kolei 
ograniczy możliwości sięgania po środki unijne.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski stwierdza, że w najbliższych dwóch 
latach będą ograniczenia jeśli chodzi o inwestycje i trzeba będzie bardzo rozważnie 
postępować. Ta sytuacja w najbliższych 2 latach spowodowana jest zobowiązaniami  
z poprzednich lat, które trzeba spłacać, ale po tych 2 latach chyba będzie można 
sięgnąć po środki unijne  i mieć niezbędne środki na wkład własny.  

� Przedstawiciel firm informuje, że teraz to też nie ogranicza sięgania po środki 
zewnętrzne, ale termin się nie co przesuwa w czasie i nie wskazany jest w tym 
przypadku pośpiech w sięganiu po środki. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć jakie 
zadania chce się realizować i czy uda się wygospodarować własne środki czy trzeba 
będzie sięgnąć po środki zewnętrzne.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że ma nadzieję, że Minister 
finansów widząc, że środki z Unii do rozdania są dość wysokie zastosuje jakieś 
możliwości, aby nieco ułatwić samorządom sięganie po nie.   

 
Ad.6 
Interpelacje i zapytania: 



 5 

1. Radna Danuta Wojdyła złożyła interpelację w sprawie montażu pulsującego 
obustronnego sygnalizatora na przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 47 przy  
ul. Podtatrzańskiej w Nowym Targu; 
2. Radny Paweł Liszka: 
a) złożył interpelację w sprawie złego stanu nawierzchni drogi przy przedszkolu miejskim  
nr 4 na os. Bór jak również fatalnym i niebezpiecznym dojeździe do przedszkola; 
b) złożył zapytanie dotyczące etapu na jakim jest przygotowanie procedury dotyczącej 
budżetu obywatelskiego. Pyta kiedy zostaną ogłoszone założenia i regulamin? 
c) prosi o interwencje Kierownika Referatu ds. Ochrony Środowiska w związku z faktem, że 
mieszkańcy os. Niwa nie otrzymali worków na bioodpady. 
3. Radny Marek Mozdyniewicz: 
a) złożył interpelację w sprawie udostępnienia terenu pod tor motocrossowy z uwagi, że 
obecny tor przy SAG nie będzie mógł być już użytkowany.  
b) złożył interpelację dotyczącą niewykonania uchwały z 4 kwietnia 2014r. w sprawie 
oddania lokali użytkowych w najem na okres dłuższy niż 3 lata znajdujących się w budynku 
przy Al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu.  
c) prosi, aby plany i inne obszerne dokumenty na etapie konsultacji były zamieszczane na 
stronie Urzędu, bo to znacznie ułatwia sprawę wglądu do tego typu dokumentów.  
4. Radny Lesław Mikołajski: 
a) złożył interpelację w której pyta czy Burmistrz zgodnie z zapisami w Strategii Rozwoju 
Miasta na lata 2012-2020 będzie przedkładał radzie coroczne sprawozdanie z realizacji 
celów? 
b) złożył interpelację  dotyczącą funkcjonowania Miejskiego Centrum Informacji 
Turystycznej - pyta czy na czas gdy pracownik przebywał na urlopie nie można było 
zorganizować zastępstwa za niego?  Uważa, że ewentualnie należało umieścić 
zawiadomienie, że punkt jest czasowo nieczynny oraz wskazać alternatywny kontakt.  
c) w związku z tym, że kładka koło lodowiska jest wyłączona z ruchu rowerowego, nie 
wszyscy zauważają znak zakazu i dużo mandatów tam jest wręczanych, pyta czy jest 
możliwość podzielenia tej kładki, aby można tam jeździć rowerami?  
5. Radny Andrzej Rajski: 
a) złożył interpelację, w której pyta kiedy będzie ogłoszony przetarg na budowę drogi 
dojazdowej do Nowej Targowicy, czy realne jest ogłoszenie przetargu w tym roku oraz 
rozpoczęcie prac? 
b) złożył interpelację w sprawie budowy chodnika dla pieszych przy ul. Krakowskiej 
(odcinek do ul. Grel, do zjazdu z Zakopianki)  
6. Radny Krzysztof Sroka złożył interpelację dotyczącą problemów z oddychaniem  
i łzawieniem oczu na Miasteczku Komunikacyjnym. 
7. Radny Leszek Pustówka prosi o interwencję w związku z tym, że inwestor prowadzący 
rozbudowę przy restauracji Ranczo nie wywozi ziemi z wykopów lecz wysypuje ją na brzeg 
lotniska niszcząc rosnące sosny oraz florę i faunę tego pięknego miejsca.  
8. Radny Andrzej Swałtek złożył interpelację w sprawie dokończenia budowy chodnika 
będącego przedłużeniem wcześniej wybudowanego chodnika wzdłuż ul. Podhalańskiej koło 
SP nr 11.  
9. Radny Jan Łapsa: 
a) pyta czy jest możliwość wprowadzenia zakazu wpuszczania psów na ścieżkę rowerową  
z uwagi na wypadek jaki miał miejsce końcem maja ? 
b) pyta kiedy będzie koszenie wałów? 
c) pyta co dalej z Prewentorium?  
 
10. Radny Paweł Liszka pyta o możliwość reorganizacji pracy muzeum w Ratuszu tak, aby 
było ono czynne w niedzielę gdy na Rynku jest sporo mieszkańców i turystów.  
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11. Radna Bogusława Korwin: 
a) złożyła interpelację w sprawie budżetu obywatelskiego, w której pyta jakie kwoty końcowe 
zostaną przeznaczone na realizację wszystkich projektów w podziale uwzględniającym kwoty 
wg projektów, kwoty wynikłe z przetargów, a także sumarycznie w podziale na 4 okręgi? 
b) złożyła interpelację w sprawie wykonania przebudowy chodnika położonego przed 
blokiem nr 13 na os. A. Suskiego. Stan techniczny i wizualny tego chodnika znacznie odbiega 
od pozostałych.  
c) złożyła interpelację w sprawie m.in. nieobecności pracowników w pokojach, 
kontrolowania ich czasu i jakości pracy oraz sumiennego i rzetelnego wykonywania przez 
nich pracy. 
12. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda: 
a) złożył interpelację w sprawie obłożenia i zabezpieczenia działki przed osuwaniem której 
część mieszkaniec przekazał pod poszerzenie drogi w zamian za to zabezpieczenie; 
 b) złożył interpelację dotyczącą wykonania kanalizacji i oświetlenia oraz położenia asfaltu na 
drodze dojazdowej o numerze 2824 na os. Nowym.  
c) złożył interpelację dotycząca usunięcia progu zwalniającego na drodze  kolo starej SP na 
os. Niwa.  
13. Radny Grzegorz Grzegorczyk: 
a) pyta kiedy zostanie wykonany remont chodnika na ul. Jana Pawła II przed posesją Pana 
Macieja Knurowskiego? 
c) odnośnie ścieżki rowerowej przy Ibisorze mówi, że jedyną drogą dojazdową do pól tam 
położonych jest ścieżka, dlatego pyta czy będzie zapewniona jakaś inna droga dojazdowa lub 
czy można tam utwardzić teren tak, aby wyjeżdżający pojazdami na tą ścieżkę nie uszkodzili 
jej chcąc dojechać do swoich pól.  
 
Pełna treść interpelacji pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl 
 
Ad.7 
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. Lista zapisanych stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu.  
 
Do głosu zapisał się Pan Józef Żarnecki, który zwrócił się z prośbą do radnych, aby zwrócili 
szczególną uwagę na plan Nowy Targ 25 podczas jego wyłożenia do publicznego wglądu  
i omawiania. Prosi, aby zwrócić uwagę na zagospodarowanie terenu w okolicy ul. Willowej, 
drogi są tam wzdłuż i w poprzek, są też drogi przeciwpożarowe. Dodaje, że chodzi mu o to, 
że jako mieszkaniec tego osiedla przeznaczył 2/3 swojej działki pod jego budowę  
i obiecywano mu w zamian działkę lecz jej nie otrzymał.  Następnie dodaje, że w planie 
zamiast drogi użyto sformułowania „przejście pieszo-jezdne”, według niego jest to mydlenie 
oczu, bo z tej drogi będzie korzystać całe osiedle, które ma tam powstać. Dodaje, że już 
wielokrotnie zgłaszał te uwagi, proponował zrobienie drogi w poprzek. Mówi, że na os. 
Willowym jest teren mokry, nie jest to teren zabezpieczony. Dodaje, że to projektowanie to 
była czysta prywata, która dzisiaj jest pokrywana w dokumentacji. Prosi o poważne podejście 
do tego tematu. Mówi, że na ul. Kokoszków jeszcze nie było planu zagospodarowania, a już 
zasypano rów, postawiono płot, a tam mogła być przeprowadzona droga bezpośrednio do  
ul. Gorczańskiej. Podkreśla jeszcze raz sprawę bezpieczeństwa tego terenu. 
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zaznacza, że  plan jest na etapie 
opracowywania, można będzie zgłaszać uwagi, bo będzie jeszcze wyłożony do publicznego 
wglądu.  
Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech  informuje, że plan NT 25 jest 
opracowywany od 2009r. w tym momencie zakończyło się jego 4 wyłożenie do publicznego 
wglądu i uwagi można składać do 1 lipca br. Będzie możliwość dyskusji na temat planu 
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również na komisjach i Sesji. Jeśli chodzi o przejście pieszo-jezdne to informuje, że 
bezpośrednio informował Pana Żareckiego co takie sformułowanie oznacza i jak to będzie 
wyglądało i informował o tym również projektant podczas dyskusji publicznej.  
 
Ad.8  
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 
TARG 31 (Ogród działkowy KROKUS) przedstawił projektant Pan Bartłomiej Stawarz. Z-ca 
Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha zgłosił natomiast autopoprawkę 
polegającą na zastąpieniu w rozdziale 7 § 9 w punkcie 3 litera d  sformułowania „dróg 
wewnętrznych” słowem „dojazdów”. Obszar objęty projektem planu  o powierzchni ok. 2,25 
ha, obejmuje tereny w Nowym Targu pomiędzy Al. Tysiąclecia od północy, potokiem 
Czerwonka od wschodu i południa oraz Zakładem Produkcji Mleczarskiej w Nowym Targu 
od zachodu. Głównym celem planu miejscowego jest stabilizowanie zasad zagospodarowania 
przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję 
funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy i sposobu 
użytkowania terenu, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną  
i powiązania z układem komunikacyjnym miasta.  
 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Andrzej Rajski odnośnie zapisu w rozdziale 13 § 15 pkt. 2 pyta skąd wziął się 
taki podział działek o wskazanych parametrach? 

� Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha odpowiada, że zapis ten 
dotyczy sytuacji scalenia i wówczas wyznaczane byłyby działki od nowa, na dzień 
dzisiejszy mamy do czynienie z projektem podziału, a nie scalenia. 

W dyskusji głos zabrali: 
� Radny Paweł Liszka  prosi, Pana Burmistrza, aby zorganizował spotkanie  

z działkowiczami i Spółdzielnią, która nawet zakręciła wodę działkowcom, aby 
spróbować rozwiązać konflikt, który się rodzi wokół tej sprawy.   

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag oraz pozytywnie zaopiniowała cały projekt 
przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.  
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  
Nr X/71/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 
TARG 31 (Ogród działkowy KROKUS). 
 
Przerwa   
 
Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Nowy Targ na II półrocze 2015r. przedstawiła, jak w uzasadnieniu do projektu uchwały, 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Wojdyła.  
Plan pracy na II półrocze przedstawia się następująco: 
1. Kontrola Miejskiego Zakładu Komunikacji w zakresie działalności finansowo-

ekonomicznej za lata 2012-2014. 
2. Kontrola dotacji udzielonej dla stacji Caritas w Nowym Targu w roku 2013 i 2014. 
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Rada w głosowaniu 17  głosów „za” przy 4 głosach wstrzymuj ących się podjęła Uchwałę 
Nr X/72/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Nowy Targ na II półrocze 2015r. 
 
Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Targu przedstawił 
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski. W związku z zamiarem rozwiązania Straży 
Miejskiej w Nowym Targu należy zasięgnąć w tej sprawie opinii Małopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji. Obowiązek ten wynika z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
strażach gminnych. W przypadku nieotrzymania opinii, Rada może rozwiązać Straż po 
upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o wydanie opinii. 
Opinia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nie jest wiążąca dla Rady Miasta 
jednak jest wymagana do przeprowadzenia poprawnej procedury likwidacji jednostki.  
 
W  ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Andrzej Swałtek pyta czy faktycznie Straż Miejska zostanie rozwiązana,  
a następnie na nowo powołana tak jak krążą plotki na mieście? 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski odpowiada, że takie informacje być 
może są wynikiem jego wypowiedzi na poprzedniej Sesji. To czy Straż Miejska 
zostanie rozwiązana okaże się na kolejnej Sesji, a dopiero później będzie widać czy ta 
Straż koniecznie jest potrzebna i czy kiedyś dojdzie do jej powołania na nowo. 
Dodaje, że była to jego osobista opinia. Stwierdza, że trzeba będzie się dobrze 
zastanowić jak mają być przejęte i prowadzone sprawy, które prowadzi do tej pory 
Straż Miejska.  

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek mówi, że spotyka się z różnymi 
wypowiedziami mieszkańców na ten temat. To czy miasto będzie mogło 
funkcjonować bez Straży Miejskiej pokaże przyszłość. Na dzień dzisiejszy 
wypowiedzenie się mieszkańców w konsultacjach jest jednoznaczne i chyba nie ma 
już od tego odwrotu.  

 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowały 
projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymuj ącym się podjęła Uchwałę 
Nr X/73/2015 w sprawie zasięgnięcia opinii Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Policji. 
 
Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Zakład 
Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu” przedstawił Naczelnik Wydziału GKiD 
Pan Marian Twaróg. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu  
w załączniku w § 3 ust. 1 litera g po słowach „eksploatacja szaletów publicznych” słów  
„w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza”. Dotychczasowy statut ZGZiR, nadany 
uchwałą Nr 45/IX/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 11 lipca 2003r., a zmieniony 
uchwałą nr XLIII/486/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 kwietnia 2015r. wymagał 
zmian, jednak ich ilość wpłynęłaby na czytelność aktu, toteż zdecydowano o przygotowaniu 
nowego uaktualnionego Statutu.  
Najważniejsze zmiany dotyczą uaktualnienia zakresu zadań Zakładu, a w szczególności 
usunięcia zadań dotyczących sportu oraz dodania zadania dotyczącego administrowania 
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cmentarzem komunalnym. Zaktualizowano także wskazane w statucie przepisy prawne na 
podstawie których działa zakład.  
 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Andrzej Swałtek odnośnie oczyszczania miasta stwierdza, że obecnie zajmuje 
się tym MZK, który ma bardzo zużyty sprzęt dlatego dobrze byłoby się zastanowić 
czy nie lepiej byłoby, aby zadania te przejął ZGZiR, który wyposażany jest w nowy 
sprzęt.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że ten zapis mówi o tym, że 
zakład będzie musiał utrzymywać czystość na chodnikach będących we władaniu 
zakładu. Potwierdza, że faktycznie można się zastanowić, czy te zadania, które teraz 
wykonuje MZK kiedyś przejmie inny zakład ze względu na to, że MZK nie będzie  
w stanie tego wykonywać z uwagi na zły stan sprzętu.  

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 18  głosów „za” przy 3 glosach wstrzymuj ących się podjęła wraz  
z autopoprawką Uchwałę Nr X/74/2015 w sprawie  nadania Statutu jednostce 
budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu”. 
 
Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 
30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym 
Targu na rok 2015 przedstawiła Pani Edyta Wójcik pracownik Wydziału Spraw Społecznych. 
Zmiana uchwały podyktowana jest koniecznością przyjęcia niewykorzystanych w roku 2014 
środków przewidzianych w budżecie miasta na przeciwdziałanie alkoholizmowi, jak również 
zmianą organizacyjną podmiotu prowadzącego Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 
Dotychczas był on prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast  
w chwili obecnej podmiotem prowadzącym Ośrodek jest Spółdzielnia Socjalna „u Starosty”. 
W związku ze zwiększeniem planu finansowego zachodzi konieczność zmiany załącznika  
nr 2 do uchwały z dnia 30 grudnia 2014r. przyjmującej Miejski Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii  w Nowym 
Targu na rok 2015r. 
 
Komisja Budżetowa oraz Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia  
i Porządku Publicznego  pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr X/75/2015 w sprawie  zmiany 
Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie 
przyj ęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2015. 
 
Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat 
(SKOK) przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Towarzystwo 
Zarządzające SKOK Sp. z o. o. Spółka komandytowo-akcyjna występuje z wnioskiem  
o możliwość długoletniego najmu z uwagi na plany remontowe spółki, która chce 
zainwestować na podniesienie standardu  lokalu użytkowego ok. 150.000 zł.  Wnioskodawca 
jest najemcą lokalu od 2005 r. Zawarcie wieloletniej umowy na okres ok. 5 następnych lat jest 
korzystne zarówno dla Towarzystwa jak i dla Gminy Miasto Nowy Targ, gdyż Towarzystwo 
Zarządzające SKOK Sp. z o. o. Spółka komandytowo-akcyjna  jest pewnym najemcą 



 10 

płacącym regularnie jeden z najwyższych czynszów.  Z uwagi na fakt, że o wieloletni najem 
występuje aktualny najemca należy zastosować bezprzetargowy tryb zawarcia umowy najmu. 
 
W ramach pytań tgłos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin pyta do kiedy obowiązuje obecna umowa najmu? 
� Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że obowiązuje ona do 

30 kwietnia 2017r.  
� Radna Danuta Wojdyła pyta ile wynosi czynsz miesięczny? 
� Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że SKOK płaci 120 zł 

za m2 , a wynajmuje 70 m2  wiec jest to kwota 8 400 zł miesięcznie.  
� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy remont za 150 000 zł będzie 

wykonany tylko we wnętrz czy z zewnątrz budynku też? 
� Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że głównie tylko w 

wewnątrz.  
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr X/76/2015 w sprawie  oddania 
w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat (SKOK).  
 
Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan 
Janusz Jakobiszyn. Rada Miasta uchwałą z dnia 28 stycznia 2013 roku wyraziła zgodę na 
oddanie  w   dzierżawę na okres powyżej trzech teren miejski o łącznej powierzchni około  
5,7 ha, przeznaczony na realizację nowej targowicy. W listopadzie 2014 roku podpisano 
umowę dzierżawy z Spółką z o. o. „Nowa Targowica” na obszar 3,5 ha, na którym obecnie 
trwają prace budowlane. W ramach realizacji targowicy Spółka buduje parkingi wraz  
z infrastrukturą i małymi obiektami usługowymi od południowej strony planowanej drogi  
w rejonie „starej” oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym należy uporządkować 
teren poza inwestycją, a w szczególności ze względów bezpieczeństwa wzmocnić istniejącą 
tam skarpę, na której znajdują się obiekty „starej” oczyszczalni. Spółka planuje wykonać te 
prace na własny koszt i zwróciła się z wnioskiem o poszerzenie dzierżawy o ten teren tj. pas 
gruntu o szerokości ok. 12-15 metrów. Ponieważ umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 
powyżej trzech lat, a dzierżawiony teren o powierzchni około 0,35 ha będzie stanowił 
integralną część całej targowicy wnosi się o wyrażenie zgody na odstąpienie z obowiązku 
organizowania  przetargu na podstawie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami.         
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr X/77/2015 w sprawie  oddania  
w dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta 
Nowy Targ.  
Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania. 
 
Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat 
(PKPS) przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały 
przewiduje oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat gminnej nieruchomości przy ul. 
Kościuszki 8 w Nowym Targu. Aktualna umowa dzierżawy obowiązuje do 31 sierpnia 2015 
r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Nowym Targu występuje  
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o przedłużenie dzierżawy na okres do 10 lat. Dłuższy okres dzierżawy umożliwi dzierżawcy 
ubieganie się o środki finansowania zewnętrznego. Jako stowarzyszenie charytatywne 
użyteczności publicznej ma możliwość startowania w programach pomocy unijnej 
ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka czy Wojewodę. 
Pozyskane środki zamierza przeznaczyć na dostosowanie budynku dla niepełnosprawnych 
poprzez wykonanie podjazdu od ul. Nadwodniej i  sanitariatów dla niepełnosprawnych,  
a także przebudowę magazynów, wykonanie instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej 
zapobiegającej tworzeniu się sopli nad ul. Kościuszki. W budynku przy ul. Kościuszki 8 
działa Ośrodek Pomocy Społecznej i Nowotarski Klub Abstynenta „Rodzina”. Dłuższy okres 
umowy daje szansę na podniesienie standardu obiektów bez wydatkowania środków  
z gminnego budżetu.   
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr X/78/2015 w sprawie  oddania 
w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat (PKPS). 
 
Ad.16 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy przedstawił Naczelnik Wydziału 
GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. W świetle obowiązujących przepisów zawartych w ustawie 
o samorządzie gminnym uchwała Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie 
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość. Projekt uchwały przewiduje 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 zatoki 
parkingowej o pow. 2.400 m2 oraz budynku nieczynnego szaletu jako magazynu dla potrzeb 
prowadzenia szkolenia kierowców w zakresie nauki jazdy przez Tomasza Kalatę „OSK 
KALATA”. Umowa obowiązuje do 30 września 2015 r. Punkt 2 projektu uchwały dotyczy 
nieruchomości oznaczonej jako część działki ewidencyjnej nr 19200/18 o pow. 11,5 m2, 
przeznaczonej na poszerzenie działki ewidencyjnej nr 18984. Aktualna umowa dzierżawy 
zawarta jest do dnia 31 sierpnia 2015 roku z Panem Stanisławem Grzegorczykiem. Punkt 3 
projektu uchwały dotyczy nieruchomości oznaczonej jako część działki ewidencyjnej nr 
10180/3 o pow. 20 m2, przeznaczonej pod garaż – blaszak. Aktualna umowa dzierżawy 
zawarta jest do dnia 30 września 2015 roku z Panem Stanisławem Hajnosem. 
 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin prosi o podanie obecnych wysokości czynszów dzierżawy; 
� Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że w przypadku 

parkingu przy ul. Sikorskiego czynsz wynosi 296 zł netto miesięcznie (bez dni 
targowych i niedzieli), w przypadku części działki przy ul. Willowej czynsz wynosi 
1,70 zł netto rocznie i w przypadku części działki pod garaż na os. Bór czynsz wynosi 
73 zł netto miesięcznie.  

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 18  głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących 
się podjęła Uchwałę Nr X/79/2015 w sprawie przedłużenia umów dzierżawy.  
 
Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP 
Pan Janusz Jakobiszyn. Przedmiotem zbycia jest grunt o łącznej powierzchni  1097 m2 
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położony w rejonie osiedla Konfederacji Tatrzańskiej. W związku z projektami 
zagospodarowania sąsiednich nieruchomości właściciele wystąpili z wnioskiem o zakup 
działek miejskich na poprawę warunków ich zagospodarowania. Zgodnie zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 6.I” nieruchomość 
znajduje się w terenie o symb. 2P/U  - tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów 
oraz zabudowy usługowej. Nieruchomość gminna położona jest bezpośrednio przy ciągach 
komunikacyjnych co ogranicza jej zabudowę do ok. 50% powierzchni. Jednak jak wynika  
z analizy prawnej pomimo ograniczeń powierzchniowych w jej zabudowie stanowi ona 
samodzielną działkę budowlaną i nie może być zbyta w trybie bezprzetargowym.  Mając na 
uwadze intensywną rozbudowę tego rejonu miasta proponuje się przeznaczyć przedmiotowe 
nieruchomości do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu licytacyjnego. 
 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Grzegorz Grzegorczyk pyta czy obecni dzierżawcy będą mieli czas na 
sprzątnięcie działki i zabranie swoich rzeczy?  

� Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że będą mieli na to 
czas, bo obecna umowa trwa chyba do końca przyszłego miesiąca, a przetarg i tak po 
przeprowadzeniu całego postępowania administracyjnego zostanie zakończony za 
jakieś dwa, trzy miesiące więc dzierżawca będzie miał czas.  

� Radna Bogusława Korwin pyta jaka będzie cena wywoławcza? 
� Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że na ten moment nie 

wiadomo jaka będzie to cena. Będzie przeprowadzona wycena działki i cena 
wywoławcza nie może być niższa niż wyceniona wartość działki.   

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymuj ącym się podjęła Uchwałę 
Nr X/80/2015 w sprawie zbycia nieruchomości.  
 
Ad.18 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego NOWY TARG 15, przyjętego Uchwałą Nr 3/IV/03 Rady Miasta Nowego 
Targu z dnia 28 stycznia 2003r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 45, poz.604 z dnia 7 marca 
2003r.) przedstawił Z-ca Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha. Plan obejmuje 
tereny byłego NZPS. Został on uchwalony w 2003r., a zmiana ma na celu, dla terenów 
będących w większości własnością miasta, wyznaczenia terenów przemysłowych  
i usługowych, które obecnie w planie są wskazane jako tereny zieleni urządzonej. Plan 
przeszedł całą procedurę, a na etapie wyłożenia wpłynęła tylko jedna uwaga, która została 
uwzględniona przez Burmistrza.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr X/81/2015 w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 
TARG 15, przyjętego Uchwałą Nr 3/IV/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 
stycznia 2003r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego nr 45, poz.604 z dnia 7 marca 2003r.) 
 
Ad.19 
Projekt uchwały w sprawie  podjęcia działań zmierzających do zaliczenia do kategorii dróg 
gminnych dróg na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przedstawił Z-ca Naczelnika Wydziału 
GNiPP Pan Wojciech Watycha. Projekt niniejszej uchwały ma charakter intencyjny i dotyczy 
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odcinka ul. Szpitalnej i ul. Kościuszki, które obecnie są drogami powiatowymi. Zgodnie z art. 
7a ustawy o drogach publicznych organy właściwe w sprawach  zaliczenia do kategorii  
i ustalenia przebiegu dróg, przekazując propozycje zaliczenia do kategorii lub propozycje 
ustalenia przebiegu dróg, wyznaczają termin do przedstawienia opinii. W myśl art. 7 ust. 2 
ww. ustawy zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy 
po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Zmiana kategorii powyższych dróg 
nastąpi odrębna uchwałą. Działania mające na celu uporządkowanie zarządzania drogami  
w Nowym Targu są podejmowane równolegle z Powiatem Nowotarskim.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr X/82/2015 w sprawie podjęcia 
działań zmierzających do zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy 
Miasto Nowy Targ.  
 
Ad.20 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont mostu na potoku Biały Dunajec w km 0+470 
w ciągu drogi powiatowej nr K1673 - ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy Targ” 
przedstawił Pan Marek Zych Z-ca Naczelnika Wydziału RiI. Podjęcie uchwały ma na celu 
upoważnienie Burmistrza do zawarcia umowy ze Starostą Powiatu Nowotarskiego w sprawie 
udzielenie przez Gminę Miasto Nowy Targ pomocy finansowej na realizację remontu mostu 
na potoku Biały Dunajec. Przedmiotowy most jest w złym stanie technicznym i Miasto Nowy 
Targ od dawana czyni starania w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Zarządzie Dróg  
o dokonanie jego remontu. W związku z możliwością pozyskania przez Powiat Nowotarski 
środków finansowych z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Powiat 
zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 
realizację powyższego zadania w 2015 roku. Miasto Nowy Targ udzieli powiatowi dotacji 
celowej w wysokości 290 000 zł.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr X/83/2015 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. 
„Remont mostu na potoku Biały Dunajec w km 0+470 w ciągu drogi powiatowej  
nr K1673 - ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy Targ”.  
 
Ad.21 
Projekt uchwały w sprawie  zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady 
Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie, jak w uzasadnieniu do 
projektu uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił   
i omówił autopoprawki, które stanowią załącznik nr 5 do protokołu.  
 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin odnośnie zwiększenia planu wydatków w rozdziale Obiekty 
sportowe pyta ilu nowych pracowników będzie zatrudnionych na stadionie 
piłkarskim?  

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że Dyrektor MCSiR wnioskował  
o utworzenie 4 etatów, jednak nie ma pewności, że Burmistrz wyrazi na to zgodę. Na 
pewno jest potrzeba zatrudnienia jednej osoby na stadionie piłkarskim oraz biorąc pod 
uwagę głosy, że należałoby większy nacisk położyć na sprawy marketingowe MCSiR 
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oraz na pozyskiwanie nowych kontrahentów istnieje potrzeba zatrudnienia dodatkowej 
osoby. Następnie Skarbnik wyjaśnił, że kilku pracowników zostało przejętych  
z ZGZiR i Dyrektor starał się obecnym stanem zatrudnienia sobie radzić, ale na 
dłuższą metę tak się nie da i konieczne jest zatrudnienie przynajmniej jednej osoby.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że na Komisji Burmistrz mówił 
co innego, bo była mowa o tym, że tym pracownikom, którzy przeszli do MCSiR  
z ZGZiR należy wypłacić wyrównanie, gdyż nie otrzymywali zgodnie  
z uregulowaniami prawnymi jednostki premii kwartalnej. Pyta czy na zwiększenie 
dotacji do MCSiR będzie przeznaczona kwota 150 000 zł? 

� Skarbnik odpowiada, że jest to kwota 150 000 zł ale z tego 20 000 zł na serwis 
systemu mrożenia lodowiska, 6 000 zł remont rolby, 6 600 zł remonty oraz wymiana 
zniszczonych band na lodowisku - łącznie ok. 40 000 zł, więc ok. 112 000 byłoby 
przeznaczone na wynagrodzenia z czego prawie 18 000 zł na regulacje wynagrodzeń, 
60 000 zł na nowe etaty oraz 16 000 zł na zatrudnienie jednej osoby odpowiedzialnej 
za sprawy marketingowe.   

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski prosi, aby Burmistrz odniósł się do tych 
informacji, bo co innego było mówione na Komisjach.  

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha informuje, że Dyrektor MCSiR przedstawił 
potrzeby o których mówi Skarbnik, ale to nie znaczy, że tak to będzie realizowane. 
Jeśli Rada przyjmie zwiększenie budżetu to wówczas będzie dokonany podział 
środków, bo nie może być tak, że dokonane zmiany wygenerują koszty na kolejne 
lata.  Potwierdza, że pewne jest to, że potrzebny jest etat na stadionie piłkarskim.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że chyba nie została zachowana 
kolejność, bo nie może być tak, że do tego co Rada uchwali zostaną dopasowane 
potrzeby. Na Komisji Komunalnej, była mowa, że nie jesteśmy w stanie sprostać 
wszystkim potrzebom i zostały one ograniczone więc teraz jest pewna niejasność ile 
tych etatów dodatkowych ma w końcu być?  

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha informuje, że potrzeby został zminimalizowane do 
konieczności zatrudnienia pracownika na stadionie, na wyrównanie wynagrodzeń 
pracownikom przejętym z ZGZiR  oraz zakupy i remonty potrzebne najpilniej.  

� Radna Bogusława Korwin stwierdza, że punkt 8 uzasadnienia w którym jasno pisze, 
że przeznacza się 150 000 zł na zwiększenie zatrudnienia w MCSiR jest po prostu 
żenujący. Dodaje, że nic tu nie pisze o innych wydatkach więc jest to wprowadzenie 
radnych w błąd.  

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha mówi, że może jedynie przeprosić za tą nieścisłość 
w uzasadnieniu, bo powinny być oczywiście wymienione konieczne wydatki.  

� Radny Andrzej Rajski w związku z tym, że na Komisji Komunalnej, było mówione co 
innego zgłasza wniosek o przerwę, aby Burmistrz ze Skarbnikiem ustalili na co i ile 
pieniędzy potrzebują.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski ogłasza 10 min. przerwy.  
 

Przerwa 
 
Po wznowieniu obrad głos zabrali: 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz informuje, że po ustaleniach z Dyrektorem MCSiR 
zgłasza autopoprawkę polegającą na ty, że kwota 150 000 zł byłaby podzielona w ten 
sposób, że 45 000 zł byłoby przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 
tym 25 000 zł na wyrównanie wynagrodzeń pracownikom, którzy przeszli do MCSiR 
z ZGZiR, a 20 000 zł na utworzenie jednego nowego etatu na stadionie piłkarskim. 
pozostała kwota 105 000 zł przeznaczona zostanie na wydatki rzeczowe w tym 
remonty pomieszczeń hali sportowej GORCE oraz remont szatni na lodowisku ok. 
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60 000 zł pozostałe środki przeznaczone zostaną na remont rolby, przegląd systemu 
chłodzenia na lodowisku, remont pomieszczeń w których siedzibę ma MMKS Podhale 
oraz wymianę band na lodowisku.  

� Radny Marek Mozdyniewicz pyta czy z tych pieniędzy nie można byłoby przeznaczyć 
jeszcze na uruchomienia agregatu, który stoi nieużywany za lodowiskiem?  

� Dyrektor MCSiR odpowiada, że agregat ten nie nadaje się już do użytkowania.  
� Radny Paweł Liszka  odnośnie opracowanej analizy finansowej przez firmę 

zewnętrzną pyta ile kosztowało opracowanie tej analizy, bo tak naprawdę nie wniosła 
ona nic nowego oprócz tego o czym wielokrotnie mówił już Skarbnik. 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że koszt opracowania analizy wynosił 
12 000 zł. Uważa, że jest to opracowanie firmy zewnętrznej, niezależnej i jest to 
świeże spojrzenie na sytuację. Dodaje, że takie opracowania stosuje się w 
samorządach i nie jest to jakaś nowość. Dodaje, że jest to wydatek jeden na kadencję.  

� Radny Gabriel Samolej pyta czy w tej kwocie zatrudniony będzie jeden dodatkowy 
pracownik w MCSiR? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że tak ustalono w trakcie przerwy i będzie 
to jeden pracownik.  

� Radny Gabriel Samolej pyta na co zostaną przeznaczone pieniądze na remont sali 
MMKS-u? 

� Dyrektor MCSiR odpowiada, że MMKS wykonał remont i teraz chodzi  
o rekompensatę kwoty jaką klub poniósł na remont korytarza prowadzącego do sali 
Vip i o jaką wystąpił.  

� Radny Andrzej Swałtek  odnośnie zadania dotyczącego budowy tarasu widokowego 
Na Skarpie mówi, że to zadanie miało być w budżecie obywatelskim z rejonu IV. 
Otrzymał pismo, od Burmistrza, że projekt ten nie przejdzie dlatego skoro Urząd 
Lotnictwa Cywilnego nie wyraził zgody to proponuje, aby z tego rejonu weszło 
kolejne zadanie z największą ilością punktów, bo rejon ten będzie pokrzywdzony. 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha mówi, że trzeba było zrezygnować z tego zdania  
w związku z brakiem zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nie było dokonanej 
analizy projektu, który otrzymał kolejno największa ilość głosów. Dodaje, że należy to 
sprawdzić. 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy w ogóle regulamin dopuszcza 
taką możliwość, aby wprowadzić kolejne zadanie z listy? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha mówi, że to będzie już raczej kwestia 
pozaregulaminowa czy zostanie extra wprowadzone do budżetu inne zadanie.  

 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka proponuje, aby następnym razem zanim się zleci wykonanie 
analizy zastanowić czy nie można tego wykonać w Urzędzie. Uważa, że 12 000 zł 
to zbyt duża kwota za takie opracowanie, a Skarbnik posiada taka samą wiedzę.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zwraca uwagę, że takie pytania 
trzeba było zadawać w punkcie, który dotyczył analizy finansowej, a nie teraz.  

� Radny Paweł Liszka uważa, że uwaga ta dotyczy budżetu miasta. Następnie mówi, 
że trzeba byłoby przygotować na następną Sesję kolejne zadanie z IV rejonu, bo 
jest to duży rejon i będzie pokrzywdzony.  

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski w związku z powyższym prosi, aby 
Burmistrz przeprowadził analizę regulaminu, aby sprawdzić czy można wprowadzić 
do budżetu inne zadanie z tego rejonu?  

� Radny Włodzimierz Zapiórkowski stwierdza, że skoro MCSiR potrzebuje 
dodatkowych środków to należy im je przyznać, aby obiekty funkcjonowały tak jak 
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trzeba, żeby społeczeństwo za jakiś czas nie miało pretensji, że obiekty te wyglądają 
tak jak obecnie wygląda MHL.  

 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 16  głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących 
się podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę Nr X/84/2015 w sprawie zmian Uchwały 
Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015r. 
oraz zmian w budżecie miasta.  
 
Ad.22 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Nowy 
Targ na lata 2015-2024 przedstawił, jak w uzasadnieniu do projektu uchwały Skarbnik Miasta 
Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na: 

• wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji  
w powietrzu spowodowanej spalaniem paliw w indywidualnych źródłach ciepła na 
terenie Gminy Miasta Nowy Targ” z limitem wydatków w kwocie 2 038 238 zł.  

• skreśleniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Norwida” - zgodnie z zadaniem 
zrealizowanym w całości w 2015r., a nie jak pierwotnie planowano w latach 2015-
2016. jest to możliwe dzięki dotacji w kwocie  739 469 zł pozyskanej z budżetu 
państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015.  

 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka pyta skąd wzięła się propozycja wykonania dokumentacji 
projektowej na os. Bohaterów Tobruku skoro gdy w styczniu proponował wykonanie 
dokumentacji projektowej na drogę na os. Niwa otrzymał odpowiedź, że  nie ma sensu 
tworzyć dokumentacji, lecz trzeba poczekać aż będzie weryfikacja inwestycji. 
Weryfikacji tej podjął się Przewodniczący Komisji Komunalnej i jest ona już prawie 
gotowa. Mówiono wówczas, że Rada mając tą weryfikację będzie wspólnie 
decydować, co jest najpilniejsze do zrobienia więc skąd nagle ta propozycja teraz? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że wszyscy pamiętają, jaki konflikt na 
os. Bohaterów Tobruku wywołała budowa hali która miała być przeznaczona na 
montaż mebli dziecinnych. Wówczas ustalono, że dojazd będzie się odbywał do tej 
inwestycji bezpośrednio z Zakopianki, nałożyło się na to jeszcze projektowanie 
ścieżki rowerowej, która wychodząc spod mostu na rzece Czarny Dunajec biegnie 
wzdłuż Zakopianki.  Na tym odcinku od zjazdu z Zakopianki do skrętu w os. 
Bohaterów Tobruku jest potrzeba zaprojektowania drogi ze ścieżką rowerową i 
chodnikiem, aby dokonać podziału prywatnych działek leżących wzdłuż drogi. 
Inwestorzy również deklarowali, że oddadzą część terenu pod poszerzenie drogi.  

� Radny Paweł Liszka zgłosił wniosek formalny, aby zmodyfikować zapis w uchwale  
i wpisać, że będzie to kwota przeznaczona na dofinansowanie przyszłych inwestycji 
bez wskazywania konkretnie czego dotyczy.  

� Radny Andrzej Rajski przypomina, że był wniosek o wykonanie tam oświetlenia, ale 
trudno robić oświetlenie gdy nie ma projektu drogi.  Zaprojektowanie drogi wiąże się 
z tym, że będzie można zaplanować gdzie ma być zrobione oświetlenie.  

� Radny Grzegorz Grzegorczyk mówi, że równolegle do os. Bohaterów Tobruku 
biegnie ul. Schumana, która jest dziurawa i błotnista dlatego pyta czy nie powinien 
być wykonany projekt właśnie tej drogi? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że ul. Schumana jest teraz 
zabudowywana i nawet dziś pracują tam koparki i robione są przyłącza, więc na razie 
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taki remont polegający na podsypaniu powinien tam wystarczyć, bo cały czas trwają 
budowy.  Dodaje, że ubytki będą na bieżąco podsypywane.  

 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka mówi, że koncepcja wystarczy, aby wykonać oświetlenie,  
a została ona już zlecona w związku z tym podtrzymuje swój wniosek.   

 
Głosowanie wniosku formalnego radnego Pawła Liszki, aby w uzasadnieniu zmodyfikować 
zapis i wykreślić „ drogi z infrastrukturą na os. Bohaterów Tobruku” a zostawić ogólny zapis 
zlecenie dokumentacji projektowej bez wskazywania konkretnie czego dotyczy.  
Wynik głosowania: 
Za- 7 głosów 
Przeciw - 8 głosów 
Wstrzymujących się - 6 głosów 
W związku z powyższym wniosek nie został przyjęty.  
 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa 
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 16 głosów „za” przy 3 głosach przeciw  
i 2 głosach wstrzymujących się podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę Nr X/85/2015 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Nowy Targ na 
lata 2015-2024. 
 
Ad.23 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2014 przedstawił Przewodniczący 
Rady Pan Janusz Tarnowski. Przedłożone sprawozdanie stanowi załącznik  nr 6 do protokołu.  
Następnie Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski poinformował o pozytywnej opinii RIO  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2014.  
 
W ramach dyskusji głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka mówi, że omawiając miniony rok należy wspomnieć  
o poprzedniej władzy wykonawczej czyli poprzednich Burmistrzach, bo tak na 
prawdę to co będzie głosowane za moment to ich ocena. Na koniec pogratulował 
Skarbnikowi wykonania budżetu za rok 2014.  

� Przewodniczący rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy ewentualne postępowania, które 
mogą się pojawić np. sądowe mają wpływ na prezentowane wartości? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz informuje, że  nie będzie to miało wpływu na te 
wartości natomiast liczy na to, że nie będzie potrzeby zwracania podatku na rzecz 
Urzędu Skarbowego jednak gdyby do tego doszło to taka pozycja będzie się musiała 
pojawić w danym roku jako wydatek.  

� Radny Andrzej Rajski pyta czy w kwocie długu miasta uwzględnione są już 
obligacje? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że kwota długu uwzględnia łącznie 
obligacje, kredyty pożyczki.  

� Radna Danuta Wojdyła jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 
Komisja wnikliwie badała sprawozdanie za rok 2014 i jednogłośnie 7 głosów za 
wydała pozytywną opinie.  

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr X/86/2015 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2014. 
 
Ad.24 
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2014 
przedstawił Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski. Na wstępie poinformował, że  
w związku ze zmianami kadencji jest to absolutorium w dużej mierze dla poprzedniego 
Burmistrza, ale z formalnych względów proceduje się to tak jakby to była kontynuacja. 
Następnie poinformował, że w dniu 26 maja Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2013 wraz z opinią. Wniosek i opinia 
zostały przesłane do RIO, które wydało pozytywną opinię  o przedmiotowym wniosku. 
Opinia ta została radnym odczytana. 
 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka stwierdza, że absolutorium jest udzielenie konkretnie dla 
Burmistrza Grzegorza Watychy. Dodaje, że trudno kogoś oceniać po trzech 
tygodniach pracy dlatego ocena jest przy głosowaniu wstrzyma się od głosu.   

� Radna Danuta Wojdyła stwierdza, że osobą odpowiedzialną w większości za 
wykonanie budżetu jest poprzedni Burmistrz, ale i obecnemu Burmistrzowi za ten 
krótki czas należy się absolutorium.   

 
Rada w głosowaniu 18  głosów „za” przy 3 głosach wstrzymuj ących się podjęła Uchwałę 
Nr X/87/2015 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2014.  
 
Ad.25 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 
 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na piśmie zostaną udzielone na piśmie.  
 
Ad.2c) Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska informuje, że podjęte zostały już 
działania dyscyplinujące konsorcjum firm, która nie dostarczyła jeszcze worków na 
bioodpady.  
Ad.10 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odnośnie reorganizacji czasu pracy muzeum  
w Ratuszu odpowiada, że takie rozmowy będą prowadzone z Panią Dyrektor MOK, w ramach 
którego prowadzone jest to muzeum.  
Ad. 4b) odnośnie obsługi w MCIT Burmistrz odpowiada, że faktycznie pracownik przebywał 
na urlopie wypoczynkowym, najpierw został wyznaczony pracownik na zastępstwo, ale 
potem został przesunięty do innych zadań, ale po tym incydencie zastępstwo zostało 
ponownie uruchomione. W tym punkcie zatrudnione były dwie osoby, jedna z nich przebywa 
na urlopie macierzyńskim, i w ramach oszczędności nie zatrudniono nikogo na zastępstwo.  
Ad.3c) odnośnie zamieszczania na stronie urzędu planów i obszernych dokumentów do 
wglądu podczas konsultacji Burmistrz informuje, że będzie tak robione, a ten  plan założeń 
zaopatrzenia w ciepło wówczas nie był jeszcze w całości zredagowany  dlatego nie był 
udostępniony. Na przyszłość takie dokumenty w ramach konsultacji będą do pobrania ze 
strony Urzędu Miasta.  
Ad.4c) odnośnie oznakowania zakazu wjazdu rowerami na kładkę koło lodowiska dla 
rowerzystów Burmistrz informuje, że oznakowanie będzie poprawione, a kładka w projekcie 
była wyłączona ze ścieżki rowerowej  gdyż jej szerokość jest niewystarczająca, aby był tam 
ruch pieszo-rowerowy.  
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Ad.7 odnośnie wysypywania ziemi z wykopów na brzeg lotniska za restauracją Ranczo 
Burmistrz informuje, że jeśli skala tego działania jest aż tak duża to wyśle tam pracowników, 
aby sprawdzili czy faktycznie wykracza to poza działkę inwestora.  
Ad.9a) odnośnie zakazu wprowadzania psów na ścieżki rowerowe Burmistrz informuje, że 
jest to kwestia zachowania porządku, bo przecież jest oznakowanie, że jest to ścieżka 
rowerowa, a ludzie tam biegają  i spacerują z psami. Jeśli zdarzają się zgłoszenia 
wprowadzania psów to Straż Miejska interweniuje.  
Ad.9b) odnośnie koszenia wałów radny Jan Łapsa informuje, że podczas przerwy uzyskał 
odpowiedź na to pytanie.  
Ad.9c) odnośnie sytuacji związanej z przejęciem Prewentorium Burmistrz informuje, że 
podejmie kolejną interwencje u Marszałka poprzez radnego Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, aby złożył on interpelację, że miasto chce przejąć ten budynek. 
Ad.13a) odnośnie wykonania remontu drogi na ul. Jana Pawła II Z-ca Burmistrza Pan 
Waldemar Wojtaszek informuje, że trwają prace przygotowawcze o złożenie wniosku do 
programu tzw. schetynówek.  Jeśli będzie dofinansowanie z tego programu to realizacja 
nastąpi w 2016r. 
Radny Grzegorz Grzegorczyk mówi, że Pan Knurowski kierował pismo o wykonanie 
chodnika przed jego posesja, ale nie otrzymał odpowiedzi. 
Z-ca Burmistrza prosi, aby radny dostarczył to pismo aby mógł się z nim  zapoznać.   
Odnośnie ścieki rowerowej  radny Grzegorczyk pyta czy miasto zapewni alternatywną drogę 
dojazdową do pól mieszkańcom czy mogą oni przejeżdżać przez ścieżkę. 
Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiada, że jedynie można udać się tam na 
wizję i jeśli będzie potrzeba to podsypać i utwardzić wyjazd na ścieżkę rowerową, aby 
jeżdżący do pól jej nie uszkodzili.  
 
Ad.26 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski odczytał pismo Przewodniczącego 
Zarządu Głównego Krajowej Rady Sędziów Społecznych  dotyczące możliwości 
przeprowadzenia przez Radę Gminy jak najlepszej selekcji kandydatów na ławników.  

 Następnie poinformował o: 
• piśmie z MUW dotyczącym interwencji podejmowanych w sprawie uchwały dot. 

zawarcia przez Miasto porozumienia z GDDKiA. MUW nie stwierdził nieważności 
przedmiotowej uchwały uznając, że uchybienia wskazane w piśmie nie są 
wystarczające do stwierdzenia nieważności uchwały; 

• harmonogramie Sesji na II półrocze, który został radnym rozdany.; 
• rezygnacji radnej Bogusławy Korwin z członkostwa w klubie radnych Nasze 

Miasto.  
� Radny Krzysztof Sroka zwraca się z prośbą do Burmistrza, aby wpłynąć na to, że na 

basenie między zatrudnionymi osobami jest pewna niesprawiedliwość, bo panie 
sprzątające zatrudnione są na  umowy śmieciowe i nie mają prawa do świadczeń. 
Uważa, że nie słuszne jest, aby miasto tworzyło podziały. Dodaje, że podpisując 
umowę  z firmą sprzątającą można byłoby wskazać, aby panie te miały normalne 
umowy o pracę.   

� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że wskazywanie właścicielowi 
firmy na jakich zasadach ma zatrudniać swoich pracowników jest niezgodne  
z prawem. 

� Dyrektor MCSiR Pan Bartosz Ścisłowicz informuje, że pracownicy firmy sprzątającej 
nie są pracownikami MCSiR i on nie ma wpływu na to jakie mają umowy.  

� Radny Krzysztof Sroka mówi, że w przetargu można wpisać, że osoby, które będą 
pracowały powinny mieć umowę o pracę. 
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� Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że nie można ingerować w to na 
jakich zasadach właściciel firmy zatrudnia osoby, bo u niego zamawia się usługę,  
a nie osoby sprzątające.  

� Radny Andrzej Rajski prosi, aby w Rynku pod znakiem zakazu zatrzymywania się 
dopisać, że nie dotyczy niedziel, aby ludzie mogli zatrzymać się na lody i nie byli 
karani mandatem. Prosi również aby przed parkingiem w Rynku na tablicy wskazać, 
że parking jest w niedzielę bezpłatny.  

� Radny Jan Łapsa mówi, że podczas Komisji Mieszkaniowej w Szaflarach mieszkańcy 
budynku komunalnego prosili o podsypanie granulatem drogi przed tym budynkiem. 
Jeśli dostarczy się im granulat to sami go rozsypią. Następnie mówi, że za 
absolutorium należy podziękować nie tylko Burmistrzowi, ale i pracownikom bo sam 
Burmistrz nie wykonałby budżetu dlatego dziękuje pracownikom.   

� Radny Gabriel Samolej pyta czy poprzedni Burmistrzowie dalej przebywają na 
chorobowym? 

� Burmistrz Miasta Pan Grzegorz Watycha informuje, że obydwaj Z-cy Pan 
Zajączkowski i Pan Kolasa wykorzystali półroczny okres chorobowego i po jego 
zakończeniu otrzymali trzymiesięczne wypowiedzenia dlatego można powiedzieć, że 
obecnie płaci się czterem zastępcom. Odnośnie organizacji ruchu w Rynku informuje, 
że będą zamieszczone zmiany obowiązywania tego parkingu w Rynku. Następnie 
podziękował Radzie za udzielone absolutorium, które jak podkreślił jest 
potwierdzeniem dla Burmistrza dobrego wykonania budżetu, a ponieważ nie ma 
upoważnienia od poprzedniego Burmistrza to dziękuje od siebie wszystkim radnym. 
Na koniec poinformował, w celu zapewnienia toalet publicznych w okolicy Rynku  
wynajęto część pomieszczeń w budynku przy ul. Harcerskiej i podpisano w dniu 
dzisiejszym umowę z podnajemcą, który te toalety będzie obsługiwał i niebawem 
zostaną one uruchomione.    

 
Ad.27 

O godzinie 19:00 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął X Sesję Rady 
Miasta Nowy Targ. 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
Protokołowała: 
Renata Chmielak 
               mgr Janusz Tarnowski 


