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P r o t o k ó ł Nr 11/2015
z XI Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 20 lipca 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 XI Sesji Rady
Miasta w Nowym Targu o godzinie 1500.

Powitał  Wysoką Radę, Burmistrza Pana Grzegorza Watychę, Zastępców Burmistrza
Panią Joannę Iskrzyńską-Steg i Pana Waldemara Wojtaszka. Przybyłych na Sesję gości
w tym: Senatora Pana Stanisława Hodorowicza, Posła Pana Andrzeja Guta-Mostowego,
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Pana Mariusza Łaciaka oraz Naczelnika Wydziału
Prewencji Policji Pana Roberta Siemka. Następnie przywitał 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 X Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
6. Rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Targu.
7. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec-

Kokoszków).
8. Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

NOWY TARG 32 (Ludźmierska I).
9. Zbycia nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Nowym Targu.
10. Zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa na remont Grobowca Powstańców

i Legionistów położonego na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.
11. Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
12. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.
13. Zmiany Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów
obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy
Targ.

14. Zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

15. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji.

16. Upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej - Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Nowym Targu, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej.
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17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Ad.2
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski,
który zgłosił następujące wnioski:
 o wprowadzenie w punkcie 6 porządku obrad punktu „wystąpienie osób zapisanych do

głosu”;
 o wprowadzenie w punkcie 18 porządku obrad projektu uchwały w sprawie:

wyrażenia opinii do projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Bór na Czerwonem”.

 o wprowadzenie w punkcie 19 porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przyjęcia
darowizny nieruchomości ( w związku z pismem Burmistrza z dnia 17 lipca 2015r.).

 o wprowadzenie w punkcie 20 porządku obrad projektu 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 miasta.

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała
wniosek o wprowadzenie w punkcie 6 porządku obrad punktu: wystąpienie osób
zapisanych do głosu.
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie
18 porządku obrad projektu uchwały w sprawie: wyrażenia opinii do projektu
Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie
ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”.
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie
19 porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości.
Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się
przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 20 porządku obrad projektu 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 miasta.

Rada w glosowaniu 17 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się
przegłosowała porządek obrad z uwzględnieniem powyższych zmian.

Porządek obrad po przegłosowanych zmianach:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wystąpienie osób zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Targu.
8. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec-

Kokoszków).
9. Przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

NOWY TARG 32 (Ludźmierska I).
10. Zbycia nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Nowym Targu.
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11. Zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa na remont Grobowca Powstańców
i Legionistów położonego na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

12. Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
13. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.
14. Zmiany Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 marca 2015 roku

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów
obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy
Targ.

15. Zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

16. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji.

17. Upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej - Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Nowym Targu, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej.

18. Wyrażenia opinii do projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bór na
Czerwonem”.

19. Przyjęcia darowizny nieruchomości.
20. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26

stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie miasta.

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad.

Ad.3
Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół
z X Sesji Rady Miasta.

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 30 czerwca 2015 r. do 20 lipca 2015r.
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz Watycha.
W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Grzegorz Grzegorczyk pyta czy był już przetarg na wykonanie mostu na

ul. Waksmundzkiej?
 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że przetarg już jest zakończony,

a prowadził go Powiatowy Zarząd Dróg. W dniu 21 lipca nastąpi przekazanie placu
budowy.

 Radny Lesław Mikołajski odnośnie informacji o wysokiej pozycji Miasta Nowy Targ
w Rankingu Samorządów 2015 (9 miejsce) organizowanym przez Redakcję Dziennika
Rzeczypospolitej pyta czy jest możliwość, zamieszczenia na stronie Urzędu Miasta
tabeli z wynikami, która była zamieszczona w gazecie. Na koniec przypomniał, że jest
to ranking za tamtą kadencję 2010-2014 i trudno będzie osiągnąć taki wynik
w najbliższych latach.

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że jeśli taka tabela będzie do
ściągnięcia ze strony internetowej Dziennika to zostanie zamieszczona na stronie
Urzędu Miasta. Następnie Burmistrz potwierdza, że faktycznie taki wynik będzie
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trudny do osiągnięcia, bo w najbliższych latach trzeba będzie spłacać zaciągnięte
zobowiązania.

Ad.5
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Gabriel Samolej:
a) złożył interpelację w sprawie naprawienia dużej dziury na skrzyżowaniu ulicy Orkana
i Krasińskiego zamalowanej obecnie jednym pasem poziomego znaku przejścia dla pieszych;
b) złożył interpelację w sprawie zajęcia się zniszczeniem Barszczu Sosnowskiego oraz innych
chwastów rosnących przy ul. Po Wale od strony Dunajca  pomiędzy obydwoma mostami na
Dunajcu;
c) złożył interpelację w sprawie opracowania systemu delegowania przedstawicieli Miasta na
uroczystości, które nie mają uczestników z pośród Władz Miasta;
d) złożył interpelację w sprawie przebywania na chorobowym przez poprzednich Z-ców
Burmistrza;
e) złożył interpelację w sprawie wyczyszczenia chodnika pieszego wzdłuż Al. Tysiąclecia po
stronie Dworca Dekada od wiaduktu do byłego Klubu Muzycznego DUDEK.
f) złożył interpelację w sprawie zajęcia się pielęgnacją i organizacją „lasu” jaki powstał
w zakolu zjazdu z Zakopianki na Al. Tysiąclecia po prawej stronie jak i w zakolu wyjazdu na
Zakopiankę.
2. Radny Paweł Liszka:
a) zgłosił fakt nielegalnego zrzutu ścieków na os. Niwa z prośbą o interwencję w tym
zakresie,
b) złożył interpelację w sprawie przygotowania projektu nowelizacji uchwały dotyczącej
opłat za śmieci podkreślając, że opłaty za śmieci w rodzinach wielodzietnych stanowią
znaczący wydatek w budżecie domowym.;
3. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie
zabezpieczenia koryta potoku, modernizacji mostu i naprawy nawierzchni drogi dojazdowej
na os. Nowym.
4. Radni Klubu Nasze Miasto złożyli interpelację w sprawie przygotowania danych
finansowych odnośnie kosztów ponoszonych przez Miasto w związku z funkcjonowaniem
obiektów sportowych.
5. Radna Danuta Szokalska-Stefaniak złożyła interpelację w sprawie budowy nowego
skrzyżowania na ul. Grel i ul. Św. Anny w miejsce istniejącego, bardzo kolizyjnego.
6. Radny Andrzej Swałtek złożył interpelację w sprawie doprowadzeniem punktu poboru
wody na teren poszerzonego cmentarza komunalnego w stronę północną do ul. Norwida.
7. Radny Grzegorz Grzegorczyk:
a) złożył interpelację w sprawie otworzenia drogi Krakowskiej na turystów korzystając

z okazji przebudowy drogi na os. Bohaterów Tobruku;
b) złożył interpelację w sprawie terminu łatania wyrw na chodnikach na ul. Jana Pawła II;
c) złożył interpelacje w sprawie zamieszczenia na stronach Urzędu Miasta i lokalnej prasie

informacji o objazdach i zmianie organizacji ruchu w związku z remontem mostu na
ul. Waksmundzkiej;

d) złożył interpelację w sprawie sytuowania koszy na rondzie im. Ofiar Katynia.
e) złożył interpelację w sprawie przywrócenia kursu autobusu w niedzielę o godz. 9:00

z ul. Waksmundzkiej, Jana Pawła II i Konfederacji Tatrzańskiej w celu umożliwienia
dotarcia mieszkańcom na Mszę do Kościoła pw. NSPJ - godzina powrotu 10:30 z centrum
Miasta.
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8. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelację w sprawie remontu chodników przed
blokiem nr 13 na os. Suskiego, a także pomiędzy blokiem nr 8 przy Al. Kopernika
i blokiem nr 7 na os. Powstańców Śląskich.
9.Wiceprzewodniczacy Rady Jacenty Rajski złożył interpelację z prośbą o wycinkę
suchego drzewa (skrzyżowanie ul. Szaflarskiej i Bolesława Wstydliwego). Istniejący stan
zagraża zdrowi i mieniu mieszkańców.
10. Radny Leszek Pustówka złożył interpelację z prośbą o interwencję w sprawie wypłaty
dotacji z funduszu socjalnego dla nauczycieli Gimnazjum Nr 1;
11. Radny Krzysztof Sroka złożył interpelację z prośbą o zamieszczenia informacji o dalszej
części ścieżki rowerowej, która biegnie od parku w kierunku mostu kolejowego.

Ad.6
Wystąpienie osób zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 3 do protokołu):
 Pan Józef Żarnecki apeluje do radnych o czujność przy uchwalaniu planu NT 25

w obrębie ul. Gorczańskiej, Zielonej i Willowej. Stwierdził, że nie uwzględniono go
w tym, aby otrzymał działkę w zamian za tą którą mu zabrano, a inni mieszkańcy
otrzymali po kilka działek. Mówi, że najpierw była mowa o drodze osiedlowej
w tamtym terenie, później o łączniku, a teraz o przejściu pieszo-jezdnym.

 Pani Joanna Dziedzic-Zubek apelowała do radnych o przyjęcie uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NT 25. Podkreśliła, że plany
wielu mieszkańców „leżą w gruzach” przez brak uchwalenia tego planu.

 Pan Maciej Downar Zapolski poruszył sprawę świąt państwowych w tym
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia, o której nie ma mowy
na stronie Urzędu Miasta i w gazetce parafialnej pn. Opoka, a jest w niej informacja
o innych imprezach w tym dniu. Stwierdził, że wszystkie uroczystości są na Podhalu
rozpropagowane, a ważne święta w tym święto obchodzone 1 sierpnia jest jakoś
pomijane.  Zwraca się z prośbą, aby uzgadniać z nimi inne imprezy w dniu święta, aby
nie dochodziło do  sytuacji, że ważne święta państwowe pokrywają się z innymi
imprezami. Następnie nawiązał do zakończenia roku szkolnego, które odbyło się
w MOK-u uważa, że o nich też powinno się pamiętać, bo szkoły noszą imiona
patronów AK i oni jako działacze instytucji pozarządowych też chcieliby wręczyć im
jakieś dyplomy, a zostali pominięci. Prosi, aby pamiętać o nich i zapraszać ich  na
uroczystości. Prosi również, aby organizacja wszystkich imprez była skonsolidowana.
Odnośnie święta obchodzonego 15 sierpnia  mówi, że na miejscu w Nowym Targu też
powinny się odbywać te uroczystości, bo nie każdy ma siły i zdrowie, aby udać się do
Ludźmierza. Prosi również, aby odnowić tablicę pamięci, bo jest nieczytelna.

 Pani Maria Pawluśkiewicz uważa, że poprzednia władza atakuje obecnych
Burmistrzów i według niej powinno się to skończyć i powinni się pogodzić
z przegraną, bo nowa władza ich nie rozlicza za ich nieudolne decyzje jak np.
zlikwidowanie toalet w Rynku. Pani Pawluśkiewicz wnioskuje, aby te toalety
przywrócić, aby były tak jak dawno przy Ratuszu. Nieudolną, według Pani
Pawluśkiewicz, rewitalizację stadionu Piłsudskiego, złe położenie chodnika na
ul. Kazimierza Wielkiego, duże zadłużenie miasta. Uważa, że zaniedbana została
również współpraca z kilkoma miastami partnerskimi z zagranicy. Dodaje, że miasto
partnerskie można również znaleźć w Polsce. Stwierdza, że należy zacząć rozliczać,
za nieudolność poprzedniej władzy. Uważa, że nie można również tolerować
półrocznego chorobowego poprzednich Burmistrzów i dopiero teraz wręczać im
wypowiedzenia z pracy.

 Pan Mariusz Wcisło (przedstawiciel Stowarzyszenia Wolnościowe Podhale)
poinformował, że przed Sesją rozdany został radnym projekt Statutu Młodzieżowej
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Rady Miasta, aby radni się z nim zapoznali i może znajdzie się radny, który podjąłby
się utworzenia tego organu w Nowym Targu, jeśli tak to prosi o kontakt.

 Pan Gabriel Jędrol (przedstawiciel Stowarzyszenia Wolnościowe Podhale)
przypomniał, że to nie obywatel jest dla władzy lecz władza dla obywatela.
Przypomniał, że to już rok jak Wolnościowe Podhale zainicjowało akcję likwidacji
Straży Miejskiej, a za jej likwidacją w konsultacjach społecznych opowiedziało się
prawie tyle samo mieszkańców co za wyborem nowego Burmistrza. Dodał, że od roku
powtarzane są argumenty za likwidacją więc nie będzie ich przedstawiał, a jeśli
dojdzie do likwidacji to rozwiązania zastępcze są gotowe i nie trzeba się martwić, bo
Burmistrz może zadania Straży powierzyć urzędnikom. Na koniec zwrócił się
z prośbą, aby któryś radny zgłosił wniosek o głosowanie imienne nad tą uchwałą, bo
oni nie mogą takiego wniosku zgłosić.

 Pan Tomasz Węglarczyk podkreślając, że kwestiami bezpieczeństwa zajmuje się
ponad 20 lat, stwierdził, że trzeba sobie zdawać sprawę co oznacza likwidacja
kolejnych służb mundurowych. Uważa, że bezpieczeństwo w mieście jest
najważniejsze. Dodał, że kiedyś zlikwidowano zasadniczą służbę wojskową i już
mamy tego efekt, gdy dojdzie do likwidacji Straży Miejskiej to również miasto
odczuje tego efekty, bo kto będzie np. obsługiwał monitoring? Stwierdził, że Straży
Miejskiej nie powinno się likwidować lecz dokonać jej reorganizacji. Następnie
poruszył sprawę szkolenia grup młodzieżowych z MMKS-u. Stwierdził, że należy na
to przeznaczać pieniądze, aby młodzież miała zajęcie, a nie sięgała po używki.

 Pani Jolanta Bakalarz przedstawiła zebranym problem jaki w ostatnim czasie nasilił
się a jest nim spożywanie dopalaczy przez dzieci i młodzież. Apelowała, aby
nagłaśniać sprawę niebezpiecznych używek tak, aby przestrzec jak największą ilość
osób przed niebezpieczeństwem jakie niesie ze sobą spożywanie nieznanych
substancji, na których skutki nawet lekarze nie mają antidotum.

Ad.7
Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Nowym Targu przedstawił
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski. Na wstępie odczytał stanowisko Małopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej
w Nowym Targu, które jest negatywne. Dodał, że wychodząc na przeciw oczekiwaniom
większości mieszkańców, którzy brali udział w konsultacjach społecznych przygotował
uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały o treści jak poniżej:
„Straż Miejska w Nowym Targu została powołana Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/82/91
z dnia 27 marca 1991r. Straż Miejska funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta
na zasadach wydziału. Od dłuższego czasu pracy Straży Miejskiej, jej działaniom i sposobie
reagowania na różne zdarzenia przyglądają się mieszkańcy Miasta Nowego Targu. Opinia
większości mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, które miały
miejsce przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich jest wyraźna i wskazuje na likwidację
tej formacji w Nowym Targu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji uzyskano ponad 70%
głosów za likwidacją Straży Miejskiej przy frekwencji wynoszącej blisko 40%. Ogółem, za
likwidacją straży opowiedziało się 7124 mieszkańców, przeciw było 2860 osób. Na uwagę
zasługuje też fakt, że w dwudziestu na dwadzieścia jeden okręgach wyborczych za likwidacją
opowiedziało się ponad 65%, z tego w trzynastu okręgach wielkość ta przekroczyła 70%.
Tylko w jednym okręgu liczba oddanych głosów za likwidacją Straży Miejskiej była poniżej
60% (53,1%). Wielu mieszkańców miasta jest zdania, że Straż Miejska nie spełnia swojej roli
i nie dba we właściwy sposób o ich bezpieczeństwo oraz ład i porządek w mieście.
Mieszkańcy ci uważają, że środki publiczne pochodzące na utrzymanie Straży Miejskiej
z budżetu miasta, czyli w znacznej mierze z podatków pobieranych od nich samych, mogą
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być lepiej spożytkowane. Stoją na stanowisku, że dalsze utrzymywanie Straży Miejskiej jest
nieuzasadnione ekonomicznie, organizacyjnie i zadaniowo. Wyrażane są nierzadko poglądy,
że zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz w ruchu drogowym na terenie miasta
lepiej i skuteczniej jest w stanie realizować Policja. Policja posiada zarówno odpowiednie
predyspozycje i przeszkolenie, którego brakuje funkcjonariuszom Straży Miejskiej, jak i też
działa na warunkach skuteczniejszego prawa. Zdecydowana część nowotarskiego
społeczeństwa uważa, że koszty ponoszone na utrzymanie Straży Miejskiej w Nowym Targu
są niewspółmierne do osiąganych efektów. Dlatego mając na uwadze tak zdecydowaną opinię
mieszkańców naszego miasta wyrażoną w przeprowadzonych konsultacjach społecznych,
uzasadnione jest przedłożenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej pod
rozstrzygnięcie Rady Miasta”.
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski dodał, że ma nadzieję, że decyzja, którą
podejmie Rada okaże się w przyszłości decyzją słuszną, a jeśli dojdzie do likwidacji Straży to
Burmistrz przy pomocy swoich służb zapewni prawidłowe wykonywanie części tych zadań,
które wykonuje obecnie Straż Miejska.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zgłosił autopoprawkę polegającą na
zmianie terminu zakończenia likwidacji Straży Miejskiej z 31 października 2015r. na 30
listopada 2015r.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Paweł Liszka pyta ile będzie kosztowała likwidacja Straży Miejskiej?
 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że będą to głównie koszty odpraw dla

strażników, dwóch strażników jest w okresie ochronnym dlatego nie będzie
możliwości ich zwolnienia. Koszty odpraw szacuje się na kwotę 135 503 zł. Do
końca listopada strażnicy będą pobierać również wynagrodzenie, które było
planowane w budżecie. Koszty związane z archiwizacją, przejęciem środków trwałych
będą odbywały się w ramach urzędu więc nie dolicza się tu kosztów.

 Radny Andrzej Swatek pyta jaka jest koncepcja zastąpienia Straży Miejskiej?
 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że Straż Miejska wykonuje swoje

zadania określone ustawami i w 100% urzędnicy nie zastąpią strażników. Część
obowiązków będzie musiała przejąć Policja, co będzie związane ze wzrostem
obciążenia funkcjonariuszy Policji. Konieczne będzie na pewno zapewnienie osób do
obsługi monitoringu.

 Radny Paweł Liszka pyta czy Burmistrz podtrzymuje stanowisko, że Straż Miejska
jest potrzebna w Mieście?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że podtrzymuje to co mówił przed
konsultacjami społecznymi. Dodaje, że wystąpił w mediach i przedstawił swoje
stanowisko, ale nikt wówczas nie poparł znacząco tego stanowiska. Apelował do
mieszkańców, aby jeszcze zastanowili się nad postawionym w konsultacjach
pytaniem. Wynik konsultacji dał odpowiedź na pytanie czy mieszkańcy chcą, aby
w Nowym Targu działała Straż Miejska. Stwierdza, że nie można tylko patrzeć na
koszty, bo one całkowicie nie znikną, bo zadania muszą być realizowane.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski wyjaśnił potrzebę wprowadzenia
autopoprawki, która wynika z tego, że uchwała wejdzie w życie w sierpniu więc
trzymiesięczny okres wypowiedzenia przypada na koniec listopada, a nie na koniec
października, więc aby nie podejmować uchwały niemożliwej do wykonania zgodnie
z terminami zaproponował autopoprawkę.

 Radny Lesław Mikołajski pyta czy ta autopoprawka to nie obawa przed tym, że
w dniu 1 listopada nie będzie Straży Miejskiej i to święto będzie bardzo utrudnione
w zakresie organizacji ruchu bez udziału strażników?
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 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski informuje, że taki argument nie był
w ogóle brany pod uwagę, chodzi tylko i wyłącznie o zachowanie terminów zgodnych
z prawem. Dodaje, że informował na Komisjach i Burmistrz po otrzymaniu projektu
uchwały do zaopiniowała zauważył, że termin wpisany jest nie możliwy do realizacji.

 Radna Danuta Wojdyła pyta czy po likwidacji Straży Miejskiej nie okaże się czasem,
że koszty przejęcia tych wszystkich zadań okażą się droższe niż do tej pory? Dodaje,
że jest przeciwna likwidacji  Straży, gdyż uważa że powinno się wprowadzić działania
naprawcze.

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że po stronie urzędu na pewno nie będą
to wyższe koszty gdyż część zadań będzie realizowane w ramach urzędu. Dodaje, że
rozmawiał już z komendantem Policji i będzie oferta dodatkowych płatnych służb
Policji. Na ten moment jest to trudne do oszacowania.

 Radna Danuta Wojdyła pyta kto zajmie się konwojowaniem pieniędzy z kasy do
Banku oraz wyłapywaniem bezpańskich psów na mieście?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że konwojowaniem może się zająć
firma zewnętrzna na zlecenie. Odnośnie zwierząt informuje, że do tej pory zgłaszano
ten fakt do Straży, a oni zgłaszali do schroniska teraz trzeba będzie zgłaszać do
wyznaczonego pracownika urzędu, który będzie zgłaszał do schroniska. Gorzej będzie
już z upominaniem właścicieli psów, którzy wprowadzają je np. do parku gdzie
przebywają dzieci.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Gabriel Samolej stwierdził, że trzeba szanować wolę wyborców, bo 70%

mieszkańców przy 40% frekwencji opowiedziało się za likwidacją Straży Miejskiej.
Dodaje, że on również będzie głosował dzisiaj za jej likwidacją.

 Radny Lesław Mikołajski mówi, że będzie głosował przeciwko likwidacji Straży
Miejskiej. Następnie odnośnie uwag na Komisji Komunalnej, że straż mało
interweniowała w zakresie gospodarki wodno ściekowej poinformował, że w 2013r.
były to ponad 300  kontroli, a w 2014r. prawie 900 kontroli. Dodaje, że będzie
głosował przeciw ponieważ w ciągu 3 lat straż przeprowadziła ok 6 000 interwencji.
Dodaje, że sytuacja wygląda tak, że najpierw nakazuje się straży działania represyjne,
przez co są uciążliwi dla mieszkańców, a później pyta się w konsultacjach
społecznych tych samych mieszkańców czy są za likwidacją, więc wiadomym było że
opowiedzą się za jej likwidacją. Nigdzie na świecie straże mundurowe nie są lubiane
przez mieszkańców i wyniki konsultacji są do przewidzenia. Ponad 2200 posesji
mocno dymiących zamyka się przed kontrolami straży, ale od listopada, jeśli dojdzie
do rozwiązania straży, już nie będą musieli się przejmować kontrolą. Następnie
poinformował, że na ul. Podtatrzańskiej gdy kierowca zaparkował na trawniku,
a przejeżdżająca straż go upomniała to ich zwyzywał i podobno powiedział,
że w listopadzie już straży nie będzie i będzie spokój w tym mieście. Na koniec dodał,
że dwóch Panów z grupy inicjatywnej, która zbierała podpisy pod wnioskiem
o likwidację Straży Miejskiej, jeszcze za nim zaczęli zbierać te podpisy, zostało
ukaranych mandatami przez Straż Miejską za picie alkoholu w miejscu publicznym.
Nie wskazał tych Panów z imienia i nazwiska, ale podkreślił, że takie są fakty.

 Radny Andrzej Rajski mówi, że na Komisji Komunalnej chodziło mu o kontrolę
w zakresie spalania odpadów, a dane przytoczone przez przedmówcę dotyczą
gospodarki wodno-ściekowej. Dodał, że skoro jest zakład taki jak MZWiK to
wiadomo kto ma podpisane umowy więc straż powinna chodzić do tych co nie mają
podpisanych umów, a nie do wszystkich i stąd brała się ilość interwencji. Na koniec
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dodał, że pół roku minęło od grudnia i nie zrobiono nic, aby zmienić sposób działania
straży dlatego będzie głosował za jej rozwiązaniem.

 Radna Danuta Wojdyła uważa, że Straż Miejska jest potrzebna, głównie w poczuciu
bezpieczeństwa. Dodała, że w Polsce ogólnie rozpętała się nagonka na Straże Miejskie
co powoduje negatywne nastawienie do tej formacji. Uważa, że mieszkańcom trzeba
wytłumaczyć pewne działania straży, bo ludzie nie do końca zdają sobie sprawę co
strażnicy robią. Stwierdza, że zniszczyć jest bardzo łatwo, ale odbudować już dużo,
dużo trudniej. Dodaje, że odnośnie NTvK też były obiekcje, ale nie od razu
przystąpiono np. do jej sprzedaży lecz podjęto kroki w kierunku usprawnienia jej
działania i takie same działania należałoby podjąć w stosunku do Straży Miejskiej.

 Radny Paweł Liszka mówi, że punkt omawiany powinien dotyczyć reorganizacji
Straży Miejskiej, a nie jej likwidacji. Zaznaczył, że to iż bez straży będzie taniej to
tylko pozory, bo ich zadania będzie musiał ktoś wykonywać. Dodaje, że jeśli ktoś
został ukarany mandatem przez straż to było wiadome, że zagłosuje za likwidacją
straży. Uważa, że jeśli nie będzie ścisłej kontroli to nagminnie będą się zdarzać zrzuty
ścieków, nielegalne wysypiska śmieci itp. Na koniec podkreślił, że 70% mieszkańców
o których mowa to 70% z tych którzy głosowali, a nie z wszystkich mieszkańców
miasta;

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha informuje, że na obecną chwilę wizerunek Straży
Miejskiej jest zły, strażnicy są wyzywani podczas interwencji dlatego w tym
przypadku nie ma już chyba odwrotu od decyzji o likwidacji. Na ten moment nie
możliwa jest likwidacja poprzez reorganizację, ale może po jakimś czasie okaże się,
że sami mieszkańcy będą wnioskować o przywrócenie Straży Miejskiej.

 Radna Danuta Wojdyła uważa, że straże po reorganizacji zyskują i warto takie
działania przeprowadzać.

 Radny Gabriel Samolej zgłosił wniosek o głosowanie imienne nad tym projektem
uchwały.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że to czy zadania przejęte przez
urząd i Policję mogą być lepiej wykonane okaże się za jakiś czas. Dodaje, że będzie
głosował za likwidacją straży gdyż nie wierzy w jej reorganizację w obecnym
składzie. Uważa, że radni również muszą służyć Burmistrzowi pomocą, aby te
przejęte zadania były realizowane na najwyższym poziomie.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji negatywnie zaopiniowała
projekt uchwały (5 głosów za, 6 głosów przeciw). Komisja Mieszkaniowa, Opieki
Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego nie wydała opinii (3 głosy za i 3 głosy
przeciw).

Głosowanie wniosku radnego Gabriela Samoleja o przeprowadzenie głosowania
imiennego:
za –  11 głosów
przeciw – 1 głos
wstrzymujących się – 7 głosów
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Głosowanie imienne:
1. Grzegorczyk Grzegorz - za
2. Korwin Bogusława - za
3. Kudasik Marcin - za
4. Liszka Paweł - przeciw
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5. Luberda Grzegorz - za
6. Łapsa Jan - przeciw
7. Mikołajski Lesław - przeciw
8. Mozdyniewicz Marek - za
9. Pustówka Leszek - za
10. Pysz Arkadiusz - nieobecny na Sesji
11. Rajski Andrzej - za
12. Rajski Jacenty - za
13. Samolej Gabriel - za
14. Sokół Danuta - za
15. Sroka Krzysztof - przeciw
16. Swałtek Andrzej - przeciw
17. Szokalska-Stefaniak Danuta - za
18. Tarnowski Janusz - za
19. Waligórski Jakub - przeciw
20. Wojdyła Danuta - przeciw
21. Zapiórkowski Włodzimierz - za

Rada w głosowaniu 13  głosów „za” przy 7 głosach przeciw podjęła wraz
z autopoprawką Uchwałę Nr XI/88/2015 w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej
w Nowym Targu.

Ad.8
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY
TARG 25 (Kowaniec-Kokoszków) przedstawiły projektantki Pani Maria Modzelewska i Pani
Katarzyna Salabura.
Obszar objęty niniejszą uchwałą o powierzchni ok. 747 ha obejmuje północną i wschodnią
część Nowego Targu. Obszar ten jest ograniczony od zachodu ul. Kowaniec i os. Robów, od
północy granicami lasów i najdalej wysuniętymi zabudowaniami, od wschodu - granicą mpzp
NOWY TARG 20 Oleksówki-Dziubasówki i granicą miasta, od południa potokiem Czarny
Dunajec i rzeką Dunajec. Plan miejscowy uchwala Rada Miasta Nowy Targ po stwierdzeniu
zgodności ustaleń planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Nowy Targ. Przyjęte w Studium uwarunkowań zasady i kierunki
zagospodarowania przestrzennego w wydzielonych obszarach i terenach, zostały w pełni
uwzględnione w projekcie planu i w tym zakresie plan jest zgodny z ustaleniami Studium.
Projekt planu uzyskał wymagane przepisami prawa opinie i uzgodnienia.
Projekt planu został wyłożony do wglądu publicznego 4 razy, z czego dwa razy był
wykładany cały obszar objęty projektem planu, a 2 razy wyłożenie obejmowało tylko
zmienione fragmenty rysunku projektu planu wraz z tekstem. Przed opracowaniem projektu
w 2010 r. została opracowana koncepcja planu która została poddana konsultacjom
społecznym.
Autorka projektu planu P. Salabura omówiła uwagi złożone do poszczególnych wyłożeń
planu do wglądu publicznego. Omówiła główne zmiany jakie zachodziły po poszczególnych
wyłożeniach projektu planu oraz tereny, gdzie było najwięcej konfliktowych sytuacji.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
rozstrzygnięcie  uwag złożonych do projektu planu zgodnie z załącznikiem nr 3 do
uchwały.

Głosowanie:
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za - 5
przeciw - 1
wstrzymało się - 4

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały po warunkiem przystąpienia do zmiany ww. planu, po
jego uprawomocnieniu się, w części dotyczącej ciągu pieszo – jezdnego w rejonie
ul. Gorczańskiej.
Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu
uchwały.
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XI/89/2015 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 25 (Kowaniec-
Kokoszków).

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 32 (Ludźmierska I) przedstawił Z-ca
Naczelnika Wydziału GNiPP Pan Wojciech Watycha.
Obszar objęty niniejszą uchwałą dotyczy terenu przyległego do ul. Ludźmierskiej w Nowym
Targu pomiędzy byłą zajezdnią PKS, a torami kolejowymi. Na terenie tym zlokalizowane są
obiekty handlowe, stacja paliw, zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz tereny
niezabudowane. Z wnioskiem o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu wystąpił inwestor będący użytkownikiem wieczystym części
ww. terenu – CH „Stopiak”. Zgodnie z wnioskiem dla tego terenu proponowane jest
wyznaczenie terenów usług z dopuszczeniem obiektów o powierzchni sprzedaży ponad
2000m2. Z uwagi na drogę klasy L, która została pokazana w Studium uwarunkowań
zasadnym jest objęcie planem miejscowym większego obszaru niż we wniosku inwestora, aby
zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną wszystkich terenów położonych pomiędzy
ul. Ludźmierską, a torami kolejowymi. W Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ, w terenie objętym niniejszą uchwałą
wyznaczono kierunki zagospodarowania przestrzennego o symbolu UC.1 – tereny lokalizacji
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz PW/UC – tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o wysokiej intensywności i tereny usług
komercyjnych. W Studium uwarunkowań teren ten przecina droga klasy L, która zostanie
w planie miejscowym pokazana jako droga do obsługi tych terenów.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19  głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XI/90/2015 w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY TARG 32 (Ludźmierska I).
Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.

Ad.10
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Nowym Targu
przedstawił Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Przedmiotem zbycia jest
nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 0,3752 ha, położona w Nowym Targu przy
ul. Polnej, stanowiąca własność Gminy Miasta Nowy Targ. W bezpośrednim sąsiedztwie
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nieruchomości znajduje się SAG. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce
nieruchomościami, zbycie następuje w drodze przetargu, a w tym przepadku przetargu
licytacyjnego.
W ramach pytań głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski, który pyta czy
przetarg będzie ogłoszony na całość, czyli wszystkie działki łącznie?
Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że przetarg będzie ogłoszony
na całość.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 16  głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XI/91/2015 w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Nowym
Targu.
Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa na remont Grobowca
Powstańców i Legionistów położonego na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu
przedstawił Naczelnik Wydziału GKiD Pan Marian Twaróg. Na terenie Cmentarza
Komunalnego w Nowym Targu, znajduje się Grobowiec Powstańców i Legionistów. Mając
na uwadze, że Grobowiec ten stanowi cenną pamiątkę historyczną, w ubiegłym roku
wykonany został Program Konserwatorski Grobowca Powstańców i Legionistów
i wystąpiono do Rady ochrony pamięci Walk i Męczeństwa z wnioskiem o dofinansowanie
przeprowadzenia jego konserwacji. W odpowiedzi na wniosek Rada podjęła decyzję
o przyznaniu na ten cel kwoty 19 800 zł brutto. Do realizacji tego zadania niezbędne jest
upoważnienie Burmistrza Miasta do zawarcia porozumienia.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, Komisja Budżetowa oraz
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XI/92/2015 w sprawie zawarcia
porozumienia ze Skarbem Państwa na remont Grobowca Powstańców i Legionistów
położonego na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.
Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin
Jagła. W dniu 8 czerwca 2015r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Targu zwrócił się do Burmistrza Miasta Nowy Targ z prośbą o sfinansowanie
zakupu miernika wielogazowego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nowym Targu.
Zakup tego urządzenia znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta
Nowy Targ i usprawni ono realizację działań związanych z rozpoznaniem i usuwaniem
zagrożenia ze strony substancji niebezpiecznych. Dofinansowanie będzie udzielone w kwocie
2 000 zł.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XI/93/2015 w sprawie
przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.
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Ad.13
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta
Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła.
Stosownie do art. 12 ust. 4 kodeksu Wyborczego odrębny obwód glosowania tworzy się
w zakładzie opieki zdrowotnej w przypadku gdy w dniu wyborów w zakładzie tym
przebywać będzie co najmniej 15 osób. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że na terenie
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu w trakcie poprzednich wyborów
przebywało ok. 350 pacjentów w związku z powyższym przedłożenie niniejszej uchwały jej
uzasadnione.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19  głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XI/94/2015 w sprawie
utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.
Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.

Ad.14
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
23 marca 2015 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic,
numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście
Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła.
Załącznik do Uchwały Nr VII/38/2015 należy zaktualizować z uwagi na:
1. zmianę najemcy lokalu (a w związku z tym zmianę nazwy znajdującego się w lokalu
przedszkola), w którym wyznaczono siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15;
2. brak budynku nr 14 znajdującego się przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w obwodzie nr
17.
Naczelnik zgłosił autopoprawkę polegającą na uwzględnieniu w projekcie uchwały ul. Grel.
Autopoprawka otrzymuje brzmienie:

„3) w wierszu określającym granice obwodu głosowania nr 1, w rubryce „Granice obwodu”
treść „ GREL (od wiaduktu do końca - numery parzyste od 28 do 60f, oraz wszystkie od
numeru 63 do końca)", zastępuje się treścią „ GREL (od wiaduktu do końca - numery
parzyste od 28 do 62, oraz wszystkie od numeru 63 do końca)"”.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19  głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę
Nr XI/95/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania,
ustalenia ich granic, numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych w mieście Nowy Targ.
Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.

Ad.15
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. W Uchwale
Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w sposób zawężający
zdefiniowano pojęcie przedszkola ale równocześnie wskazano z nazwy funkcjonujące
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przedszkola, co spowodowało zróżnicowanie sytuacji prawnej potencjalnych usługobiorców
tego rodzaju usług oświatowych w Nowym Targu.
W istniejącym stanie prawnym rodzice dzieci oddziałów „0” w przedszkolach muszą uiszczać
opłatę w  kwocie 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka ponad godziny, które dla wszystkich
są nieodpłatne (ponad 5h), a rodzice dziecka tożsamego oddziału, ale w szkole,
korzystającego ze świetlicy szkolnej są z tego obowiązku zwolnieni. Korzystanie w szkołach
z usługi polegającej na pobycie dzieci w  wieku przedszkolnym na wyodrębnionych dla nich
świetlic nie jest zjawiskiem powszechnym ale ma miejsce. Niniejszy projekt usuwa istniejącą
nierówność traktowania rodzin w powyższym zakresie. Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych funkcjonować będą do 31 sierpnia 2016r. kiedy to z mocy prawa
przekształcone zostaną w przedszkola i wejdą w sposób już praktyczny w  skład zespołów
szkolno - przedszkolnych.

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt
przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 18  głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XI/96/2015 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
Dwóch radnych nie obecnych na sali w momencie głosowania.

Ad.16
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty
Pan Janusz Stopka. Projekt niniejszej uchwały uwzględnia obowiązujące dotychczas
w Nowym Targu zasady dotowania publicznych jak i niepublicznych przedszkoli i szkół, oraz
wprowadza nowe regulacje, których konieczność wynika ze zmian ustawowych oraz
orzecznictwa. W Nowym Targu obecnie funkcjonują wyłącznie niepubliczne punkty
przedszkolne i przedszkola (oprócz samorządowych) oraz jedna niepubliczna szkoła
o uprawnieniach szkół publicznych. Z dyspozycji art. 80 jak i 90 wynika, iż w obowiązkach
organu stanowiącego gminy pozostaje uregulowanie w drodze aktu prawa miejscowego
następujących zagadnień: tryb udzielenia i rozliczenia dotacji; tryb i zakres kontroli
prawidłowości wykorzystania dotacji z uwzględnieniem w  szczególności podstawy
obliczenia dotacji, zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie
dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania; oraz termin i sposób rozliczenia dotacji, ale jest
także oczywistym, iż organ ten musi „zapełnić”  w formie postanowień uchwały występującą
nieprecyzyjność, (niejednoznaczność) co do wysokości stawki dotacji w ramach
poszczególnych rodzajów dotacji, poprzez jednoznaczne wskazanie tej stawki jako
obowiązującej w naszym mieście. Projekt uchwały realizuje ten obowiązek. Stawki dotacji
określono na aktualnie obowiązującym poziomie (minimalnym dopuszczonym przez
ustawodawcę) co  w szczególności wynika ze stanu finansów miasta. W ujęciu rocznym
miasto dotuje niepubliczne przedszkola kwotą ponad 3 009 000 zł, a  niepubliczne szkoły
kwotą ok. 200 000 zł.

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt
przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 18  głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XI/97/2015 w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
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Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystywania dotacji.
Dwóch radnych nie obecnych na sali w momencie głosowania.

Ad.17
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej - Miejskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu, do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej przedstawiła Pani Elżbieta Nenko Inspektor w Referacie
ds. Ochrony Środowiska. W celu umożliwienia MZWiK prawidłowego i skutecznego
wykonywania całości powierzonych zadań koniecznym jest wyposażenie Dyrektora MZWiK
w umocowanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w
szczególności dotyczących wydawania decyzji nakazujących obowiązek przyłączania
nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W ramach pytań głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski który pytał, kto do
tej pory podpisywał umowy z odbiorcami usług MZWiK?
Pani Elżbieta Nenko odpowiada, że podpisywał je Dyrektor MZWiK, teraz urząd będzie
wydawał decyzję i musi konsultować z Dyrektorem czy są wykonane przyłącza czy nie.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XI/98/2015 w sprawie
upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej - Miejskiego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Nowym Targu, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej.

Ad.18
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem” przedstawił Przewodniczący Rady Pan Janusz
Tarnowski.
W dniu 7 lipca do Rady Miasta Nowy Targ wpłynęło pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska z prośbą o zaopiniowanie przez Radę Miasta projektu zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie: ustanowienia planu ochrony dla
rezerwatu przyrody „Bór na Czerwonem”. W związku z powyższym Przewodniczący  Rady
przekazał przedmiotowy projekt zarządzenia do merytorycznych komisji oraz do Burmistrza
Miasta w celu przedłożenia ewentualnych uwag. Burmistrz swoje uwagi do zarządzenia
RDOŚ przedłożył na piśmie radnym na Komisji i po dyskusji i przedłożeniu uwag przez
Komisje został przygotowany przedmiotowy projekt uchwały uwzględniający uwagi zarówno
Burmistrza jak i Komisji zajmujących się tą sprawą. Przewodniczący zgłosił autopoprawkę
polegającą na wykreśleniu całego podpunktu c) niniejszej uchwały w § 1 ust.2.

W dyskusji głos zabrał Radny Włodzimierz Zapiórkowski, który stwierdził, że nie do końca
zgadza się z zapisami projektu zarządzenia RDOŚ, bo skoro ma to być rezerwat przyrody to
nie wie czemu autorzy piszą o eliminacji sosny oraz innej roślinności uważanej przez nich za
chwasty. Dodał, że zauważył również błędy takie jak nieaktualna podstawa prawna na którą
powołuje się RDOŚ. Podkreślił, że hurtowni kabli i ciągników już w tamtym rejonie dawno
nie ma i nikt tego nie sprawdził tylko przepisują to ponownie w przedłożonych dokumentach
dlatego będzie głosował przeciw.
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Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji wraz z Komisją
Mieszkaniową Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały z wypracowanymi uwagami.

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 11  głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 8 głosach
wstrzymujących się podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr XI/99/2015 w sprawie
wyrażenia opinii do projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody
„Bór na Czerwonem”.

Ad.19
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości przedstawił Naczelnik
Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn. Właściciele działek wchodzących w skład
ul. M. Halikowskiego wystąpili do Burmistrza z propozycją nieodpłatnego przekazania na
rzecz Gminy Miasto Nowy Targ swoich udziałów w tej nieruchomości. Na uzbrojenie drogi
składa się kanalizacja sanitarna wykonana w 2014r. przez gminę, podziemny kabel
energetyczny wykonany przez współwłaścicieli nieruchomości obecnie przekazany do
zakładu energetycznego, prywatny wodociąg zasilany z kilku prywatnych studni głębionych.
Nawierzchnia drogi jest żwirowa. Przybliżona długość ul. M. Halikowskiego wynosi 350 m.

W ramach pytań głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy oprócz kosztów notarialnych

gmina poniesie inne koszty np. z tytułu podatku dochodowego?
 Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że gmina ustawowo zwolniona jest

z podatku dochodowego.
 Radny Paweł Liszka mówi, że trzeba wziąć pod uwagę, że po przejęciu drogi pojawią

się koszty utrzymania tej drogi, a mieszkańcy na pewno wystąpią np. o położenie
asfaltu, wykonanie oświetlenia.

 Naczelnik Wydziału GNiPP Pan Janusz Jakobiszyn odpowiada, że na dzień dzisiejszy
dokonuje się przejęcia bez zobowiązań, ale na pewno takie wnioski się pojawią za
jakiś czas.

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

Rada w głosowaniu 19  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
Nr XI/100/2015 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.

Ad.20
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 miasta przedstawił, jak
w uzasadnieniu do uchwały, Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Największa zmiana po stronie
wydatków dotyczy przeznaczenia kwoty 149 500 zł na wypłatę stypendiów dla sportowców.

W dyskusji głos zabrał Radny Gabriel Samolej, który podziękował Burmistrzowi za
wygospodarowanie środków na stypendia dla sportowców.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
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Rada w glosowaniu 17  głosów „za” przy 2 głosach wstrzymującym się podjęła uchwałę
Nr XI/101/2015 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.
Jeden radny nie obecny na sali w momencie glosowania.

Ad.21
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na piśmie zostaną udzielone na piśmie.

Ad.2a Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odnośnie zrzutu ścieków na os. Niwa informuje,
że każde zgłoszenie będzie sprawdzane. Niektórzy mieszkańcy zrzucają ścieki
w sobotnie wieczory. MZWiK ma się czynnie włączyć do zadania jakim jest przyłączanie
mieszkańców do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, aby uniknąć tego typu problemów.
Niestety pojawiają się problemy polegające na tym, że rowy są przykryte na kilku metrach
i tam niektórzy nielegalnie zrzucają ścieki.

Ad.22
W wolnych wnioskach głos zabrali:
 Radny Andrzej Swałtek mówi, że na ostatniej sesji radny Mikołajski wnosił

o rozważenie możliwości likwidacji znaków zakazu wjazdu na kładkę na Czarnym
Dunajcu rowerami. Dodaje, że nie wyobraża sobie, aby rowerzyści przed kładką
schodzili i nieśli na plecach rowery. Apeluje o zdjęcie tych znaków zakazu i naprawę
nawierzchni przedmiotowej kładki.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że nie do końca się z tym zgadza,
bo miał tam sytuację, że jadący rowerzysta o mało nie wjechał w jego dziecko
z którym przechodził przez kładkę prowadząc rowery. Dodaje, że kładka jest zbyt
wąska, aby był tam ruch pieszo-jezdny.

 Radny Andrzej Swałtek mówi, że idąc tym rozumowaniem należałoby wprowadzić też
zakaz wjazdu na kładkę na Białym Dunajcu.

 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak w imieniu mieszkańców ul. Grel Boczna
podziękowała za wykonanie oświetlenia na tej ulicy co znacznie poprawiło
bezpieczeństwo. Prosi o poprawienie nawierzchni na tej ulicy;

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha informuje, że organziacja ruchu na ścieżce
rowerowej jest organizacją zatwierdzoną w dokumentacji i wszelkie zmiany też
wymagają zmian w dokumentacji. Stwierdza, że problem, o którym mowa, pojawił się
chyba w związku ze znacznym wzrostem ilości osób jeżdżących ścieżką rowerową.

 Radny Andrzej Rajski zauważa, że ogólnie wzrasta ruch rowerowy i np. na pasach
większość osób nie zatrzymuje się, aby przeprowadzić rower tylko przejeżdża. Po
parku też jeżdżą rowerzyści jak im pasuje. Stwierdza, że problemem jest tu kwestia
kultury ludzi.

 Radny Jan Łapsa dziękuje za usunięcie żwiru w obrębie Dunajca i spożytkowanie go
na os.  Szuflów. Kieruje również podziękowanie, za pośrednictwem Burmistrza, dla
RZGW za umocnienie terenu w okolicy domu dziecka.

 Radny Andrzej Swałtek mówi, że na trasie rowerowej wokół Tatr są dwa mosty i nie
wyobraża sobie, aby tam wprowadzić zakaz wjazdu rowerami i je przeprowadzać.

 Radny Grzegorz Grzegorczyk prosi o informację jakie kroki zostaną podjęte
w związku z  dojazdem do pól na os. Bohaterów Tobruku prowadzącym przez ścieżkę
rowerową?

 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiada, że jeśli RZGW wyrazi zgodę
na pogłębienie koryta Czarnego Dunajca to wybrany żwir zostanie wykorzystany
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m.in. na podsypanie i umocnienie wjazdu na ścieżkę rowerową na os. Bohaterów
Tobruku po obydwóch jej stronach.

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiadając na wystąpienie Pana Macieja
Downara-Zapolskiego odnośnie organizowania obchodów rocznic świąt państwowych
oraz innych imprez w Nowym Targu informuje, że samorządy odpowiadają za
organizację obchodów takich jak: święto 3 maja, które organizuje powiat, święto
1 września i 11 listopada, które organizuje Urząd Miasta Nowy Targ. Co do
pozostałych, równie ważnych dat, nie ma organizacji, która zajęłaby się planowaniem
z odpowiednim wyprzedzeniem obchodów poszczególnych świąt. Dodaje, że
życzyłby sobie, aby w planowaniu imprez zapanowała zgoda i wszystkie obchody
i imprezy odbywały się w porozumieniu pomiędzy stowarzyszeniami, organizacjami,
bo przecież po uzgodnieniu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w jednym dniu
odbywała się więcej niż jedna impreza. Dobrze byłoby gdyby była np. organizacja
pozarządowa, która organizowałaby obchody świat państwowych, o których
wspomniał Pan Downar-Zapolski. Burmistrz mówi, że jest w tym zakresie otwarty na
współpracę, bo chyba nie o to chodzi, aby to Miasto przejęło organizację wszystkich
rocznic państwowych.

 Radny Gabriel Smolej mówi, że do wymienionych przez Burmistrza dat należy
jeszcze dołączyć datę 17 września (rocznica sowieckiej agresji na Polskę), bo to
również bardzo ważna data, obchody tej rocznicy organizuje Powiat.

W dalszej części wolnych wniosków Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski dopuścił
do głosu Prezes MMKS Panią Agatę Michalską, która była zapisana do głosu, lecz była
nieobecna w punkcie, w którym osoby te zabierały głos.  Poinformowała ona, że klub poradził
sobie z problemami finansowymi jakie miał na przestrzeni 3 lat, ale wniosek z tego jest taki,
że potrzebny byłby plan długoletni min. na 3 lata, aby klub wiedział jakimi środkami
finansowymi będzie przez ten okres dysponował. Następnie podkreśliła wiele osiągnięć
drużyn MMKS-u. Na koniec podziękowała za kwotę przyznaną przez Burmistrza,
a zatwierdzona przez Radę Miasta na wypłatę stypendiów dla sportowców.

Ad.23
O godzinie 19:35 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął XI Sesję

Rady Miasta Nowy Targ.
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