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P r o t o k ó ł Nr 12/2015
z XII Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 7 września 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 XII 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. Następnie przywitał
pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
mieszkańców miasta, przedstawicieli mass mediów i publiczność.

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 18 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 XI Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Targu w zakresie:

a) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2014.
b) realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ za rok

2014.
6. Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Zbigniewa Kaczmarczyka oraz innych

osób podpisanych pod skargą, na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.
8. Powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
9. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.
10. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG

26 (Równia Szaflarska).
11. Zbycia nieruchomości.
12. Zbycia nieruchomości.
13. Zmiany uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku

w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ.
14. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2015-

2024.
15. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia

26 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie miasta.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad.

Ad.2
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski,
który zgłosił następujące wnioski:
 o wprowadzenie w punkcie 5 porządku obrad punktu „wystąpienie osób zapisanych do

głosu”;
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Rada w głosowaniu 18 „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 5
porządku obrad punktu: Wystąpienie osób zapisanych do głosu”

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przegłosowała porządek obrad z uwzględnieniem
powyższej zmiany.

Porządek obrad po przegłosowanej zmianie:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Wystąpienie osób zapisanych do głosu.
6. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Targu w zakresie:

a) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2014.
b) realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ za rok

2014.
7. Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
8. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Zbigniewa Kaczmarczyka oraz innych

osób podpisanych pod skargą, na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.
9. Powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
10. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.
11. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG

26 (Równia Szaflarska).
12. Zbycia nieruchomości.
13. Zbycia nieruchomości.
14. Zmiany uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku

w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ.
15. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2015-

2024.
16. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia

26 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie miasta.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Ad.3
Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół
z XI Sesji Rady Miasta.

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 21 lipca 2015 r. do 7 września 2015r.
w brzmieniu jak załącznik nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz Watycha.
W ramach pytań głos zabrali:
 Radna Danuta Wojdyła odnośnie wizji w terenie dotyczącej oznakowania drogowego,

w której udział brał Burmistrz Miasta, niektórzy radni i służby mundurowe mówi, że
nie otrzymała żadnej informacji, a jest osobą chętnie biorącą udział w różnych pracach
i interesującą się sprawami miasta.
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 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że spotkanie to było spotkaniem typowo
roboczym i dotyczyło stosowania przepisów ruchu drogowego dlatego
poinformowany został przewodniczący merytorycznej Komisji czyli Komisji
Gospodarki Komunalnej. Dodał, że pewne zmiany zgłaszane były przez Małopolski
Ośrodek Ruchu Drogowego i chodziło o przeglądniecie oznakowania
i zawnioskowanie do odpowiednich zarządców dróg o zmianę oznakowania.

 Radna Danuta Wojdyła prosi o przesłanie wniosków z tego spotkania na adres e-mail.
 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że notatka i protokół z tej wizji są

gotowe i udostępni je radnej.

W trakcie sprawozdania doszedł radny Andrzej Rajski w związku z tym w obradach  udział
bierze 19 radnych.

Ad.5
Wystąpienia osób zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 3 do protokołu):

Spośród osób zapisanych do głosu w sprawie przebiegu odcinka obwodnicy od
Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej głos zabrali:
 Pani Zofia Tobiarz
 Pan Marcin Siaśkiewicz

W/w osoby podkreślały, że już dawno temu zabrano im raz działki pod spółdzielnię Turbacz,
a teraz chce się im zabrać ponownie pod drogę, a przecież jest miejsce, aby ta droga szła po
nieco innym terenie. Pani Zofia Tobiarz poruszyła również sprawę przeniesienia obecnej
targowicy pytając czy może ona pozostać tutaj gdzie jest.
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zwrócił uwagę, że na liście zapisanych do głosu
podany był temat przebiegu obwodnicy, a nie przeniesienia targowicy i prosi, aby tego tematu
się trzymać.
Pani Zofia Tobiarz stwierdziła, że już raz zabrano im grunty pod targowicę koło spółdzielni
Turbacz. Teraz chodzi im o to, aby przesunąć planowaną drogę w stronę Turbacza, a nie
zabierać im kolejnych działek.
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że z informacji, które posiada wynika, że
gdy budowano spółdzielnię Turbacz nie zabierano gruntów pod targowicę ani pod drogę.
Następnie głos zabrała wydelegowana przez osoby zapisane do głosu Pani Zofia
Kaczmarczyk, która stwierdziła, że teraz wywłaszcza się im działki po raz drugi, bo raz
wywłaszczono im działki pod drogę gdy budowano spółdzielnię Turbacz. Poinformowała,
że można byłoby przy odrobinie dobrej woli przeprojektować planowany odcinek drogi, a nie
po raz drugi zabierać im działki. Poinformowała, że jeśli ich wniosek nie zostanie
uwzględniony to będą występować o zwrot nieruchomości już wywłaszczonych.

Po wystąpieniu w/w osób głos zabrał Burmistrz Pan Grzegorz Watycha, który stwierdził, że
przedstawione wnioski są przedmiotem skargi, która w dniu dzisiejszym będzie rozpatrywana
przez Radę Miasta. Wyjaśnienia na te pytania zostały przedstawione w odpowiedzi
Burmistrza do Przewodniczącego Rady Miasta gdzie wskazano m.in. że działki które były
wywłaszczane pod spółdzielnie Turbacz zostały wywłaszczane na cele spółdzielni. Teren, na
którym obecnie rozkładane są stragany w dni targowe wchodził w teren spółdzielni. Dodał, że
jeśli Państwo zabierający głos uważają że cel pod, który działki były wywłaszczane nie został
zrealizowany powinni skierować wnioski o zwrot tych nieruchomości do Starosty. Odnośnie
przebiegu drogi poinformował, że jej przebieg jest zgodny z planem zagospodarowania
przestrzennego. Droga została maksymalnie przysunięta do terenów spółdzielni Turbacz, aby
w jak najmniejszym zakresie ingerować w tereny prywatne. Dodał, że proponowana zmiana
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przeprojektowania drogi pociągnęłaby za sobą spore koszty wynikające ze zmiany projektu,
zmiany dokumentacji i roszczeń spółdzielni z uwagi na zmianę przeznaczenia terenów.
Podkreślił, że plan został uchwalony w 2010r. i jest obowiązujący.
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski informuje, że w punkcie 8 porządku obrad radni
będą procedować sprawę związaną ze skargą p. Kaczmarczyka dotyczącą przebiegu odcinka
obwodnicy. Wówczas przedstawione zostanie stanowisko Burmistrza oraz stanowisko
Komisji Gospodarki Komunalnej przedstawione po posiedzeniu Komisji i na tej podstawie
Rada będzie decydować czy skarga jest zasadna czy też nie. Dodał, że cała sprawa ciągnie się
ponad 20 lat, a plan uchwalony był w 2010r. i nikt go nie skarżył.  Zawsze gdy pojawia się
temat obwodnicy pojawiają się też glosy sprzeciwu, a przecież teraz przy remoncie mostu
widać jak ważny jest to temat i jak trudno teraz właśnie jest się poruszać po mieście.
Stwierdza, że nie można lekceważyć planu, który został uchwalony i jest obowiązujący.
Pani Zofia Kaczmarczyk stwierdza, że droga ma gdzie iść, bo jest tam spory teren zagrodzony
przez spółdzielnie Turbacz i nie ma potrzeby, aby mieszkańcom po raz drugi zabierać działki
pod drogę.
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że był czas na to, by w odpowiednim
czasie mieszkańcy zadbali o swoje interesy teraz jest plan uchwalony i trzeba postępować
zgodnie z nim. Nie można zmieniać prawa na każde zawołanie, bo tak się nie postępuje.

W dalszej kolejności głos zabrali:
 Pani Maria Godawska, która pytała o:

 wielkość zadłużenia miasta na koniec czerwca 2015r.;
 powód wysokich cen za wykup miejsca na cmentarzu;
 powód wysokich cen za wodę;
 powód zlikwidowana szaletów miejskich na Rynku;
 powód sprzedaży domu handlowego „GORCE”;
 stan drogi na Kokoszkowie i problemy związane z odśnieżaniem jezdni

i spychaniem śniegu na chodnik - kto ma to odśnieżać;
 ogranicznik zamontowany na zakręcie pod górkę na ul. Kokoszków, jaki jest

tego cel;
 słup przed wjazdem do jej posesji, chodnik został tam obniżony i w zimie

tworzy się tam lód i nie można przejść;
 dalsze działania w terenie Ibisoru, co tam będzie robione;

Ustalono, że na powyższe pytania Burmistrz udzieli Pani Marii odpowiedzi na piśmie.
 Pan Mieczysław Gottfrid przypomniał, że już dawno temu p. Rajski były Burmistrz

występował o ochronę Boru na Czerwonym jako placówki naukowej, ale od tego
czasu nic się nie zmieniło dlatego ma propozycje, aby tam uruchomić ścieżkę
rowerową w stronę południową do Szaflar. Proponuje, aby Pan Burmistrz rozmawiał
z Wójtem Szaflar o utworzeniu takiej trasy.

Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odnośnie pomysłu utworzenia ścieki rowerowej
poinformował, że w drugim etapie budowy ścieżek rowerowych Miasto Nowy Targ będzie
uczestniczyć i jest juz projektowana ścieżka rowerowa od strony wschodniej okalającą
rezerwat Bór na Czerwonym do granicy z Gminą Szaflary.

Ad.6
Sprawozdania, w kolejności jak poniżej przedstawiła Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch:
a) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2014

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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b) sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy
Targ za okres 2011-2013 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Marek Mozdyniewicz:
a) odnośnie realizowanego programu ścieżek rowerowych VeloDunajec pyta na jakim etapie
jest ten projekt, czy biorą w nim czynny udział przedstawiciele Miasta?
b) pyta czy wyjazd z placu budowy nowego budynku w rejonie Polany Szaflarskiej jest
uzgodniony z władzami miasta, bo tam samochody wyjeżdżają wprost na ścieżkę rowerową?
2. Radna Danuta Wojdyła złożyła interpelację w sprawie budowy miejsc parkingowych,
postojowych w obrębie Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Nowym Targu.
3. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelacje w sprawie:
a) łamania przepisów i zakłócania porządku publicznego przez grupę motocyklistów
i guadowców, którzy jeżdżą na odcinku tzw. wałów od mostu na Bałęzowym do mostu na
ul. Krakowskiej oraz w rejonie mostu na ul. Waksmundzkiej;
b) osiągniętego efektu ekologicznego w związku z zakończoną modernizacją oczyszczalni
ścieków;
4. Radny Paweł Liszka:
a) pyta co z terenami wydzierżawionymi w poprzedniej kadencji dla firmy Janas, które
później po okresie dzierżawy miały być udostępnione mieszkańcom? Pyta czy ten okres
dzierżawy już minął i co w tym temacie obecnie się dzieje?
Następnie złożył interpelacje w sprawie:
b) niewyrażania zgody przez administratora cmentarza na organizowanie pochówków
w godzinach popołudniowych np. o 15:30;
c) postępu działań mających na celu przejęcie terenów byłego Prewentorium Kolejowego na
Kowańcu;
d)  etapu na jakim jest opracowywanie koncepcji dotyczącej kanalizacji na os. Niwa (część
zachodnia) ujętej w planie na rok bieżący.
e) sytuacji w SP Nr 6 (burzliwego spotkania rodziców uczniów tej szkoły)
5. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w sprawie:
a) wystąpienia do komendanta Policji z zapytaniem o możliwość organizacji patroli
rowerowych przez Policję w związku z likwidacją Straży Miejskiej.
b) końcowego terminu wykonania placów zabaw finansowanych z budżetu obywatelskiego;
c) ustalenia właściciela fragmentu drogi prowadzącej do sklepu p. Rajskiego przy
ul. Kopernika. Stan tej drogi jest bardzo zły.
6. Radna Danuta Sokół złożyła interpelacje w sprawie:
a) wysokości obecnego zadłużenia najemców mieszkań komunalnych;
b) sposobu budowy chodnika prowadzącego do przedszkola na os. Bór;
c) możliwości przywrócenia drodze przy ul. Ludźmierskiej (za Żanexem) jej stanu sprzed
powodzi w 1997r.;
d) możliwości przeniesienia budynku socjalnego zlokalizowanego w dawnym budynku NZPS
przy ul. Ludźmierskiej w inne miejsce, gdyż jego mieszkańcy swoim zachowaniem stwarzają
realne zagrożenie dla mieszkańców pobliskich osiedli;
e) podejmowanych kroków prawnych w celu zlikwidowania byłego basenu na os. Na Skarpie,
który szpeci wygląd całego osiedla.
7. Radny Leszek Pustówka złożył interpelację, w której pyta czy zostały podjęte jakieś
działania wobec firmy garbarskiej mieszczącej się przy ul. Ludźmierskiej, która ponownie
zanieczyszcza tamten teren.
8. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberta złożył interpelację w sprawie:



6

a) przyspieszenia prac nad koncepcją rozbudowy kanalizacji sanitarnej w północnej części
Nowego Targu;
b) dobudowy kolektora kanalizacyjnego w związku z realizacją inwestycji na odcinku os.
Niwa - ul. Klikuszówka
9. Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski złożył interpelację w sprawie wystąpienia
przez Burmistrza do Powiatowego Zarządu Dróg z wnioskiem o doświetlenie skrzyżowania
ul. Szaflarskiej z ul. Podtatrzańską, gdzie w ostatnim czasie doszło do wypadku.

Ad.8
Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Zbigniewa
Kaczmarczyka oraz innych osób podpisanych pod skargą, na działalność Burmistrza Miasta
Nowy Targ przedstawił Przewodniczący Rady Miasta. Poinformował, że w dniu 22 lipca
2015r. wpłynęła do Rady Miasta Nowy Targ skarga Pana Zbigniewa Kaczmarczyka oraz
innych osób podpisanych pod skargą (przekazana do załatwienia według kompetencji Radzie
Miasta Nowy Targ przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu pismem
znak: SKO-Dr.-4122-72/15 z dnia 15 lipca 2015r.) dotycząca wydanej decyzji w sprawie
przebiegu odcinka obwodnicy w Nowym Targu od Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej.
W dniu 24 lipca 2015r. skarga została przekazana do Burmistrza z prośbą o przedłożenie
wyjaśnień w przedmiotowej kwestii. Wyjaśnienia Burmistrza wpłynęły do Rady Miasta
w dniu 24 sierpnia 2015r. i skarga wraz z tymi wyjaśnieniami została skierowana do Komisji
Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji w celu wydania stosownej opinii.
Wyjaśnienia przedłożone przez Burmistrza Miasta stanowią integralną część niniejszego
uzasadnienia.
Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu w uzasadnieniu po słowach:
„wyjaśnienia przedłożone przez Burmistrza” słów „oraz pisemna opinia Komisji Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji z dnia 4 września 2015r” i dalej pozostaje bez zmian
„stanowią integralną cześć niniejszego uzasadnienia”.
Przewodniczący Rady podkreśla, że skarga dotyczy przebiegu odcinka obwodnicy od
Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej. Odcinek ten w obecnym kształcie jest zgodny
z planem zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) i nie można mówić,
że doszło tutaj do naruszenia ze strony Burmistrza. Prace projektowe realizowane są przez
firmę, której zostało to zlecone i jest ona zobowiązana do stosowania zapisów w/w uchwały
z 2010r. Sprawa tej drogi jest już dosyć długo realizowana i ilekroć pojawi się ten temat
odżywają pewne uwagi ze strony mieszkańców. Dodaje, że czym  innym jest sprawa działań
w latach 80-tych, 90-tych jakimi było wywłaszczanie pod cele spółdzielni Turbacz, a czym
innym jest sprawa wykupów w późniejszym terminie pod realizację planowanej drogi. Ujęty
w skardze sprzeciw Pana Zbigniewa Kaczmarczyka co do przebiegu odcinka planowanej
drogi w ocenie Komisji Komunalnej jest nie uzasadniony gdyż plan ten był przyjmowany
w 2010r. i wówczas w pewnym zakresie uwzględnione zostały przez Burmistrza uwagi  i ten
odcinek drogi został maksymalnie przybliżony do trenów spółdzielni Turbacz. Dodaje, że
jeśli mieszkańcy chcą to mogą do Starosty skierować wniosek o zwrot nieruchomości, i on
będzie ustalał czy cel na który działki zostały wywłaszczone został zrealizowany czy też nie.
Następnie Przewodniczący odczytał opinię Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej
i Inwestycji, która stanowi załącznik do uzasadnienia do uchwały.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji była za odrzuceniem
skargi (11 głosów za, 0 przeciw).
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Rada w głosowaniu, jednogłośnie 19  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XII/102/2015 w
sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Zbigniewa Kaczmarczyka oraz
innych osób podpisanych pod skargą, na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła. W tym roku upływa
czteroletnia kadencja ławników sadowych. Zgodnie z przepisami ustawy- prawo o ustroju
sądów powszechnych, wyboru ławników dokonują Rady Gmin w głosowaniu tajnym.
Wybory odbywają się najpóźniej w miesiącu październiku roku kalendarzowego, w którym
upływa kadencja dotychczasowych ławników.
Art. 163 § 2 w/w ustawy stanowi, że przed przystąpieniem do wyboru rada gminy powołuje
zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności
w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
W skład zespołu proponuje się następujące osoby:
1. Janusz Tarnowski – Przewodniczący Rady Miasta
2. Monika Młynarczyk-Mościcka - Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Nowym Targu
3. Marcin Jagła – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda zgłosił wniosek o poszerzenie tego zespołu
o radnego Włodzimierza Zapiórkowskiego.
Radny Włodzimierz Zapiórkowski wyraził zgodę.

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała
powyższy wniosek.
W związku z powyższym skład zespołu poszerzono, dodając zgłoszoną osobę, Pana
Włodzimierza Zapiórkowskiego- Radnego Rady Miasta.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 17  głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XII/103/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników.

Ad.10
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 głosowania 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 około 350 pacjentów. Biorąc to pod uwagę należy podjąć stosowaną uchwałę.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu, jednogłośnie 19  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XII/104/2015 w
sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Nowy Targ.
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Ad.11
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska) przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech
Watycha. Opracowanie zmiany planu jest niezbędne dla prowadzenia polityki przestrzennej
miasta, dostosowanej do zmieniających się uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,
a także uwzględniającej istniejące i postulowane zagospodarowanie terenu. Obszar objęty
opracowaniem zmiany planu znajduje się w południowej części Nowego Targu, w rejonie
Równi Szaflarskiej. Jest położony na wschód od ul. Szaflarskiej i na północ od Białego
Dunajca. Od południa obszar ten graniczy z projektowaną drogą krajową główną ruchu
przyspieszonego, która stanowić będzie południową obwodnicę miasta Nowy Targ. Od
północy i wschodu sąsiaduje z terenami projektowanej zabudowy wielorodzinnej stanowiącej
uzupełnienie istniejącego osiedla polana Szaflarska. Teren ten w planie miejscowym
przewidziany jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna. W wyniku wniosków
mieszkańców Rada podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany tego
planu po to, aby w całości ten obszar przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną. Zmiany dotyczą również ustalenia lokalizacji reklam w pasach drogowych
oraz dopuszczenia w terenie 7U zabudowy w granicy - jest to akceptacja istniejącego tam
stanu. Plan został uzgodniony z wszystkimi instytucjami.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji przegłosowała
rozstrzygniecie uwag zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały ( 10 głosów za, 1
głos wstrzymujący się).
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała
rozstrzygniecie uwag zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.
Rada w głosowaniu, jednogłośnie 19  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XII/105/2015 w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG
26 (Równia Szaflarska).

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan
Janusz Jakobiszyn. Przedmiotem zbycia jest grunt o łącznej powierzchni 417 m2 oznaczony
nr ew. 4459/6, 4459/7 i 4456/14 położony w rejonie ulicy Bednarskiego. Teren ten został
przejęty pod koniec lat 70-tych przez Skarb Państwa na cele realizacji skoncentrowanego
osiedla budownictwa jednorodzinnego. Niezabudowane grunty w granicach osiedla zostały
„skomunalizowane” na rzecz Gminy Miasta Nowy Targ. Działki przeznaczone do zbycia
stanowią pozostałość po procesie reprywatyzacyjnym. Sąsiednie nieruchomości zostały
zwrócone poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom, którzy wystąpili z wnioskiem
o zakup ww. działek celem poprawy zagospodarowania posiadanych przyległych
nieruchomości.
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 24 - Dział”
proponowane do sprzedaży działki położone są w terenach o symbolu MN/U5
z podstawowym przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, mając na uwadze
przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz
możliwość jej samodzielnej zabudowy, sprzedaż powinna nastąpić w drodze przetargu.
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Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 18  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XII/106/2015 w sprawie zbycia
nieruchomości. Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan
Janusz Jakobiszyn. Przedmiotem zbycia jest grunt o łącznej powierzchni 3366 m2 oznaczony
jako działka ew. nr 9938/47, położony w terenach byłych Nowotarskich Zakładów Przemysłu
Skórzanego „Podhale”. W związku z projektami poprawy zagospodarowania sąsiedniej
nieruchomości oraz rozbudowy firmy, jej właściciele wystąpili z wnioskiem o umożliwienie
zakupu tego gruntu. W chwili obecnej teren ten jest nieużytkowany i nieuporządkowany,
porośnięty dziko rosnącymi drzewami i krzewami. Kwestia sprzedaży tej nieruchomości była
już przedmiotem dyskusji między innymi na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej,
Przestrzennej i Inwestycji w czerwcu 2014 roku. Decyzję o sprzedaży odroczono do czasu
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym wówczas planem
działka ew. nr 9938/47 położona była w terenach zieleni urządzonej. Obecnie po zmianie
planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 15” ( uchwała Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 29 czerwca 2015 roku), który wszedł w życie końcem lipca br. podstawowym
przeznaczeniem tego terenu  jest produkcja, składowanie, magazynowanie oraz usługi
z dopuszczeniem drobnej wytwórczości ( symbol planu P/U2 ).
Charakter nieruchomości zarówno w świetle zapisów miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jak i wielkości oraz możliwości zabudowy kwalifikuje ją do sprzedaży
wyłącznie w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 18  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XII/107/2015 w sprawie zbycia
nieruchomości. Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.

Ad.14
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie
miasta Nowy Targ przedstawił Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Zgodnie z art. 19 pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może zarządzić
pobór opłaty targowej w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso. W dniu 20 lutego 2006 roku Rada Miasta Nowy Targ podjęła uchwałę w sprawie
wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ. Istnieje
konieczność dodania do listy inkasentów osób wymienionych w uzasadnieniu do projektu
uchwały.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 18  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XII/108/2015 w sprawie
Zmiany uchwały Nr 22/XXXVI/06 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 lutego 2006 roku
w sprawie wysokości opłaty targowej i zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ.
Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.
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Ad.15
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Nowy
Targ na lata 2015-2024 przedstawił Skarbnik Miasta. W przedmiotowym projekcie dokonuje
się zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie dostaw energii elektrycznej”
poprzez wprowadzenie dodatkowo limitu wydatków w kwocie 4 000 000zł na rok 2017.
Zmiana ta wynika z zamiaru przystąpienia przez miasto do przetargu organizowanego
wspólnie z powiatem Nowotarskim na zakup energii w latach 2016-2017. Jak pokazują
doświadczenia, dzięki wspólnie organizowanym przetargom udaje się uzyskać niższe ceny za
zużytą energię.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 18  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XII/109/2015 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2015-2024.
Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.

Ad.16
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 Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił 3
autopoprawki:
 zmiana kwoty dochodów przed zmianami - w międzyczasie miasto otrzymało dotacje

z budżetu państwa dlatego kwota dochodów przed zmianami wzrosła i wynosi
102 602 014,43 zł odpowiednio plan dochodów po zmianach też będzie wyższy;

 zwiększenie planu wydatków przed zmianami -kwota 103 342 014,43 zł i odpowiednio
plan po zmianach również wzrasta;

 dochody z tytułu odszkodowania związanego z pożarem na basenie i kwoty wydatków
ulęgają zmianie. Po wstępnym oszacowaniu przez Dyrektora wydawało się że kwota
200 000 zł wystarczy, ale po sporządzeniu kosztorysu okazało się, że jest to zbyt mała
kwota. Limit dochodów i wydatków powinien zostać zwiększony o kwotę ponad 390 000
zł. W wyniku pożaru zniszczeniu uległa nie tylko sauna, ale i instalacje w miejskiej
pływalni i tych zniszczeń nie da się w części usunąć lecz trzeba je wymienić w pełnym
zakresie. Jest również potrzeba zainstalowania odpowiedniej instalacji ostrzegającej
o pożarze.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Włodzimierz Zapiórkowski pyta jaka jest szacunkowa wartość sauny

w kosztorysie?
 Skarbnik Pan Łuksza Dłubacz odpowiada, że była to kwota ok. 200 000 zł.
 Naczelnik Wydziału FPiI Pan Adam Sojka informuje, że trudne do ustalenia są koszty

samej sauny, bo szkody obejmowały nie tylko saunę, ale i pomieszczenia pomocnicze.
Zasięg instalacji jest też znacznie większy. Na ten moment tak to zostało wycenione,
a przetarg pokarze ostatecznie ile to będzie kosztowało. Na etapie zawierania umowy
przy odbiorze obiektu kwota ryczałtowa została podzielona przez wykonawcę
w sposób sztuczny, bo nie do końca dało się to precyzyjnie policzyć.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że przecież wszystkie elementy
da się zwymiarować i inwentaryzacja powinna wskazać jaki zakres szkód zaistniał.
Dodaje, że jego wątpliwości budzi różnica pomiędzy jedną i drugą wyceną. Ważna
będzie również skuteczność prowadzonego postępowania o odszkodowanie od firmy
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ubezpieczeniowej. Stwierdza, że po zakończeniu całego tego procesu Komisja
Rewizyjna zostanie poproszona o sprawdzenie skrupulatnie tej sprawy.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Włodzimierz Zapiórkowski mówi, że skoro kwota jest prawie 4-krotnie

wyższa niż w kosztorysie to ma nadzieję, że materiały użyte do odtworzenia tej sauny
będą dużo wyższej jakości niż pierwotnie.

 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek  informuje, że cała procedura naprawienia
powstałej po pożarze szkody jest robiona z bardzo dużą starannością. Szacunek
200 000 zł wynikał stad, że nie był gotowy jeszcze kosztorys sporządzany przez Pana
Zbigniewa Jarosa i że nie był on w stanie sam wykonać poprawnie kosztorysu
branżowego dlatego zlecił go branżystom, którzy stwierdzili, że też nie są wstanie
dokładnie ocenić  jaki zakres prac trzeba wykonać dlatego z ostrożnością założyli, że
na pewnym odcinku cała instalacja elektryczna powinna być wymieniona. Druga
rzecz to zalecenie Straży Pożarnej, aby skuć wszystkie płytki i położyć je od nowa, bo
klej w czasie pożaru mógł uleć zniszczeniu. Odnośnie drzwi, które były do tej pory,
stwierdzono, że trzeba będzie je teraz zastąpić drzwiami aluminiowymi, a jest ich
dwoje, poprzednie drzwi się nie sprawdzały gdyż puchły w wyniku wilgoci. Ważne
jest, aby to wykonać jak najszybciej, aby sauny mogły zacząć ponownie zarabiać.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że trzeba zrozumieć radnych, bo
różnica miedzy kwotą odszkodowania, a kosztorysem jest bardzo duża, bo jest to
10krotność. Dodaje, że ma nadzieję, że w stosunku do firmy ubezpieczeniowej
zostaną podjęte maksymalne działania, aby wyegzekwować całość kwoty z tytułu
zniszczeń, która przysługuje.

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski prosi, aby zwrócić również uwagę na piec do
sauny, aby był on lepszej jakości. Dodaje, że do sauny, jego zdaniem, nie powinno się
wnosić napojów, bo zakrętka, która wpadnie między obudowę drewnianą, a saunę
rozgrzaną może się stopić i ulec samozapłonowi.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 18  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr XII/110/2015 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.17
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na piśmie zostaną udzielone w formie
pisemnej.
Ad.1a) Odnośnie programu ścieżek rowerowych VeloDunajec Z-ca Burmistrz Pan Waldemar
Wojtaszek informuje, że Urząd Marszałkowski zlecił wykonanie Studium wykonalności jest
ono w trakcie przygotowania. Urząd posiada mapki, które może udostępnić radnemu do
wglądu. We współpracy z Gminą Nowy Targ Miasto stara się szczególnie o odcinek w stronę
Nowego Sącza, ale tam w niektórych miejscach pojawiają się problemy własnościowe jest
kilka działek prywatnych.
Radny Marek Mozdyniewicz pyta czy jest przewidywany termin realizacji tych fragmentów
ścieżki, które będą przebiegały w Nowym Targu?
Z-ca Burmistrz Pan Waldemar Wojtaszek odpowiada, że nie ma jeszcze ustalonych terminów.
Po przygotowaniu Studium trzeba dopilnować, aby odcinek, o którym mowa wyżej był
w pierwszej kolejności realizowany.
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Radny Grzegorz Grzegorczyk pyta czy ta ścieżka będzie przebiegać wzdłuż Dunajca po
koronie koło oczyszczalni czy wzdłuż ul. Waksmundzkiej?
Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiada, że ścieżka będzie przebiegać po wale
przeciwpowodziowym koło oczyszczalni ścieków, a dokładnie od granicy z Gminą Nowy
Targ do wału przeciwpowodziowego, następnie po tym wale aż do ul. Waksmundzkiej.
Ad.1b) Odnośnie zjazdu w rejonie budowanego nowego budynku w rejonie Polany
Szaflarskiej Z-ca Burmistrz Pan Waldemar Wojtaszek informuje, że uzgodniony został nowy
zjazd na teren przyszłego bloku i będzie on wykonany na koszt wykonawcy wraz
z przebudową tego fragmentu ścieżki rowerowej. Obecna wysepka zostanie w tamtym
miejscu zlikwidowana.
Ad.4a) Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn informuje, że na zapytanie dotyczące
wydzierżawienia terenów dla firmy Janas udzieli odpowiedź na piśmie.

Ad.18
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Przewodniczący Rady Miasta Janusz Tarnowski poinformował o:
 zaproszeniu na Uroczystości Upamiętniające 76 Rocznicę Napaści ZSRR na Polskę,

które odbędą się w dniu 17 września 2015r. Jednocześnie poprosił o wystawienie
spośród radnych delegacji do pocztu sztandarowego;

 pracach Komisji Statutowych w miesiącu wrześniu - prosi aby wziąć pod uwagę dwa
wnioski jeden o utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, a drugi o powołanie Gminnej
Rady Seniorów.

 prezentacji programu e-sesja, która odbędzie się w dniu 14 września 2015r. o godz.
16:00 w sali obrad. Zachęcił radnych do wzięcia w niej udziału i poznania tego
systemu, aby można było odstąpić od wysyłania radnym materiałów w wersji
papierowej;

 najbliższej Sesji, która na wniosek Pana Burmistrza zostanie zwołana na 28 września
2015r. o terminie kolejnej Sesji radni zostaną poinformowaniu po ustaleniu
szczegółów.

 piśmie Państwa Fryźlewiczów, którzy proszą o wytyczenie prawnej drogi dojazdowej
do ich domu przy ul. Zalewowej;

 planowanym dokończeniu sprawy związanej z powołaniem Kapituły Honorowej,
 spotkaniu po Sesji w remizie OSP na Kowańcu zorganizowanym w związku

z zakończonym remontem tego budynku.
2. Radna Danuta Wojdyła poinformowała, że na początku października Komisja Rewizyjna
przystąpi do przeprowadzania kontroli przyjętych w planie pracy na II półrocze.

Ad.19
O godzinie 18:30 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął XII Sesję

Rady Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak

       mgr Janusz Tarnowski


