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P r o t o k ó ł Nr 13/2015
z XIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 28 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 XIII Sesji
Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1530.

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 19 Radnych, zgodnie
z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu w związku z tym obrady są
prawomocne.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
6. Wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r.
7. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).
8. Porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem Państwa - Generalnym

Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.
9. Zaliczenia odcinka ul. Szpitalnej i ul. Kościuszki w Nowym Targu do kategorii dróg

gminnych.
10. Przedłużenia umowy najmu i umowy dzierżawy.
11. Zmiany uchwały Nr IX/63/2015 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres

powyżej 3 lat.
12. Wyrażenia zgody na ustanowienie preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego  dla

infrastruktury telekomunikacyjnej.
13. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia

26 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie miasta.

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

Ad.2
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski,
który zgłosił wniosek: o wprowadzenie w punkcie 6 porządku obrad punktu „wystąpienie
mieszkańców zapisanych do głosu”;

Rada w głosowaniu 19 „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie
6 porządku obrad punktu: Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu”
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Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała porządek obrad z uwzględnieniem
powyższej zmiany.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosów.
Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r.
8. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).
9. Porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Skarbem Państwa - Generalnym

Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.
10. Zaliczenia odcinka ul. Szpitalnej i ul. Kościuszki w Nowym Targu do kategorii dróg

gminnych.
11. Przedłużenia umowy najmu i umowy dzierżawy.
12. Zmiany uchwały Nr IX/63/2015 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres

powyżej 3 lat.
13. Wyrażenia zgody na ustanowienie preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego  dla

infrastruktury telekomunikacyjnej.
14. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia

26 stycznia 2015r. oraz zmian w budżecie miasta.

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

Ad.3
Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przyjęła protokół z XII Sesji Rady Miasta.

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 8 września czerwca 2015 r. do 28
września 2015r. w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan
Grzegorz Watycha.
W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Andrzej Swałtek pyta kiedy zostanie dokończony odcinek ścieżki rowerowej

od wiaduktu na dwupasmówce w stronę Ibisoru?
 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że ten odcinek został wyłączony

z asfaltowania na wniosek właścicieli prowadzących w tym rejonie działalność
gospodarczą. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa, należy wyznaczyć tam
pas drogowy i określić ile terenu jest potrzebne pod drogę, a ile pod chodnik i pod
ścieżkę rowerową, aby to ze sobą nie kolidowało. Na ten moment trudno było to
asfaltować i stawiać znak że jest to ścieka rowerowa, bo znak ten byłby nagminnie
łamany przez jeżdżących do pól oraz przez właścicieli działalności gospodarczej,
lepiej żeby dojazd ten był od strony Zakopianki, a nie przez os. Bohaterów Tobruku.

 Radna Danuta Wojdyła pyta czy zakończył się przetarg na punkt gastronomiczny przy
ul. Wojska Polskiego?
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 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że na przetarg wpłynęły dwie oferty, ale
nie został on rozstrzygnięty ponieważ w odpowiedzi na proponowany okres dzierżawy
3 lat oferenci zaproponowali przyczepy gastronomiczne, a w tak ładnym miejscu taka
przyczepa nie wyglądałaby elegancko dlatego na kolejną Sesje zaproponuje projekt
uchwały w sprawie dzierżawy wieloletniej, aby powstał tam obiekt adekwatny do
otoczenia.

 Radny Leszek Pustówka pyta jak Urząd rozwiąże problem ścieżki rowerowej wzdłuż
Dunajca, która jest zabrudzana przez przeganiane tam owce?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, bacowie byli już w tej kwestii
upominani jednak trzeba wiedzieć, że budowa takich obiektów jak ścieżki będzie też
wymagała ich utrzymania - ZGZiR będzie ten teren utrzymywał. Dodaje, że bacowie
również będą mobilizowani, aby sprzątali za owcami.

 Radny Marek Mozdyniewicz pyta czy w przetargu na hale GORCE wpłynęła jakaś
oferta?

 Dyrektor MCSiR Pan Bartosz Ścisłowicz odpowiada, że nie wpłynęła żadna oferta.

W trakcie odczytywania sprawozdania doszedł radny Paweł Liszka i w tym momencie
w obradach sesji Rady Miasta uczestniczy 20 Radnych.

Ad.5.
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Leszek Pustówka pyta czy prowadzone są jakieś działania względem firmy
mieszczącej się przy ul. Ludźmierskiej, która dokonuje nielegalnych zrzutów ścieków do
kanalizacji? W dniach 16 i 17 września br. o godz. 20:30 były kolejne zrzuty.
2. Radny Jakub Waligórski złożył interpelację w sprawie rozbudowy wodociągu na
ul. Willowej.
3. Radny Jan Łapsa złożył interpelację w sprawie aktualnej sytuacji związanej z przejęciem
przez Miasto byłego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu.
4. Radna Danuta Szokalska-Stefaniak złożyła w imieniu mieszkańców interpelację
w sprawie modernizacji ul. Kasprowicza;
5. Radny Włodzimierz Zapiórkowski pytał:

a) co dalej z pomnikiem Olimpijczyka czyli realizacją uchwały w tej sprawie z dnia
5 września 2014r.?

b) czy nie lepiej byłoby wprowadzić bezpłatną komunikację miejską biorąc pod
uwagę takie sprawy jak: brak kosztów produkcji i dystrybucji biletów, obsługa
i naprawa biletomatów i kasowników, zewnętrzna firma kontrolująca, która
nalicza opłaty, oszczędności dla osób dojeżdżających, ekologia w centrum miasta,
oraz Nowy Targ jako miasto turystyczne.

6. Radny Gabriel Samolej złożył interpelację w sprawie:
a) problemu związanego z parkowaniem przez niektóre osoby na płycie Rynku, dlaczego

nie ma tam odpowiedniego zabezpieczenia, aby nie wjeżdżano na płytę samochodami?
b) przebudowy drogi wewnętrznej dojazdowej do działek przeznaczonych pod usługi

wielokpowierzchniowe i połączenia jej z dwupasmówką;
c) terminu budowy ronda u zbiegu ul. Szaflarskiej do dwupasmówki oraz połączenia

tego ronda z drogą wewnętrzną na teren pod budownictwo wielkopowierzchniowe?
7. Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski złożył interpelację w sprawie korekty
odprowadzania wód opadowych z ul. J. Kazimierza.
8. Radny Paweł Liszka pyta od ilu osób handlujących na obecnej targowicy pobierane są
opłaty (średnio miesięcznie)? Prosi o przedstawienie tej ilości z podziałem na okres letni i
zimowy.
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9. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelację w sprawie pisma Wojewody
Małopolskiego dotyczącego możliwości przyjęcia uchodźców przez Miasto Nowy Targ oraz
udzielonej na nie odpowiedzi;
10. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda:

a) złożył interpelację w sprawie koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej w północnej
części Miasta.

b) pytał o termin demontażu progu zwalniającego na os. Niwa, zabezpieczenie skarpy na
os. Niwa, na jakim etapie są prace związane z utworzeniem Gimnazjum przy SP na
os. Niwa - kiedy będzie projekt uchwały w tej sprawie?, możliwość przyłączania się
mieszkańców jeszcze w tym roku do kanalizacji sanitarnej od Zakopianki do
ul. Klikuszówka?

11. Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pytał czy wywożenie gruzu za ogródki
działkowe, przez właściciela jednej ze zlokalizowanych tam nieruchomości, jest zgodne
z przepisami ustawy o ochronie środowiska? Czy w świetle przepisów ustawy prawo
budowlane zmiana ukształtowania ternu w tym przypadku wymaga zezwolenia?

Ad.6
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 3 do
protokołu):
Do głosu zapisał się Pan Mieczysław Gottfrid, który poruszył kilka tematów dotyczących:
 możliwości ufundowania w Nowym Targu popiersia Kazimierza Wielkiego z okazji

obchodów rocznicy lokacji miasta.
 możliwości organizacji nauki pływania dla większej ilości dzieci z nowotarskich

szkół;
 możliwości przeniesienia lodowiska z Rynku na teren przy SP Nr 11 - wtedy dzieci

miałyby lepszy dostęp do niego;
 małej ilości osób uczestniczących w obchodach 76 rocznicy napaści ZSRR na Polskę;
 zbyt wąskiej drogi w rejonie lotniska prowadzącej w stronę Boru na Czerwonem

i możliwości wyasfaltowania poboczy, aby ją poszerzyć dla bezpieczeństwa
poruszania się rowerami;

 spraw przedszkoli nr 1, 5 i 7, które według niego nie powinny być przedmiotem
przetargu lecz Miasto powinno było je przejąć i finansować w ramach własnych
kosztów;

 dublowania według niego funkcji Wojewody przez Marszała w poszczególnych
województwach;

Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski wyjaśnił, że Wojewoda jest reprezentantem
w terenie władzy centralnej, a Marszałek i Urząd Marszałkowski reprezentuje i realizuje
zadania samorządu województwa i nie można stwierdzać, że te organy władzy się dublują.

Ad.7
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r. przedstawił
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła. Art. 163 § 2 ustawy - Prawo
o ustroju sądów powszechnych stanowi, że przed przystąpieniem do wyboru Rada Gminy
powołuje zespół, który przedstawia na sesji opinię o zgłoszonych kandydatach
w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.
Powołany uchwałą nr XII/103/2015 z dnia 7 września 2015r. zespół dokonał przeglądu
zgłoszonych kandydatur stwierdzając, że wszystkie osoby aplikujące spełniają wymogi
określone w ustawie. Protokół z weryfikacji kandydatów został przekazany do Biura Rady.
Limit ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (brak kandydatów), wynosi: 3 w tym
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2 ławników do Sądu Pracy, do Sądu Rejonowego w Nowym Targu wynosi: 12 ławników
w tym 6 do Sądu Pracy. Na ławników do Sądu Rejonowego zgłoszone zostały następujące
osoby: Burdyn Grażyna, Leja Janusz, Słowik Maria, Pszczoła Zdzisława, Sztur Jacek.  Na
ławników do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłoszone
zostały następujące osoby: Antos Krzysztof, Batkiewicz Anna, Ptaszek Maria, Różańska
Barbara, Kazimiera Ruchała.

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

Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski poinformował, że w związku z tym, że
głosowanie kandydatur na ławników w świetle przepisów odbywa się w trybie tajnym
istnieje konieczność powołania Komisji Skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Kandydatury do Komisji Skrutacyjnej:
 Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda zgłosił kandydaturę radnego

Włodzimierza Zapiórkowskiego. Radny Włodzimierz Zapiórkowski wyraził zgodę.
 Radny Arkadiusz Pysz zgłosił swoją osobę. Nikt z radnych nie wyraził sprzeciwu.
 Radna Danuta Wojdyła zgłosiła kandydaturę Radnej Danuty Szokalskiej-Stefaniak.

Radna Danuta Szokalska-Stefaniak nie wyraziła zgody. Zaproponowała Radną Danutę
Wojdyłę, która w związku z tym, że w międzyczasie Radny Gabriel Samolej zgłosił
kandydaturę Radnego Marka Mozdyniewicza nie wyraziła zgody. Radny Marek
Mozdyniewicz wyraził zgodę.

Rada w głosowaniu jednogłośnie 20  głosów „za” przegłosowała skład Komisji
Skrutacyjnej w osobach: Radny Włodzimierz Zapiórkowski, Radny Arkadiusz Pysz
i Radny Marek Mozdyniewicz.

Przerwa

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Włodzimierz Zapiórkowski
odczytał protokół z ukonstytuowania się Komisji (załącznik nr 4 do protokołu). Później
wyjaśnił zasady głosowania, kandydatura przechodzi zwykłą większością głosów.
Następnie przystąpiono do przeprowadzenia tajnego głosowania - radni wyczytywani kolejno
według listy obecności podchodzili i wrzucali karty do urny.

Przerwa

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Włodzimierz
Zapiórkowski poinformował, że po głosowaniu karty zostały przeliczone, włożone do koperty
i odpowiednio zabezpieczone. Następnie odczytał protokoły z przeprowadzonych głosowań.
Na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Targu zostali wybrani: Burdyn Grażyna, Leja
Janusz, Słowik Maria, Pszczoła Zdzisława, Sztur Jacek (protokół Komisji Skrutacyjnej z tego
głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Na ławników do Sądu Pracy
w Nowym Targu  wybrani zostali Antos Krzysztof, Batkiewicz Anna, Ptaszek Maria,
Różańska Barbara, Kazimiera Ruchała (protokół Komisji Skrutacyjnej  z tego głosowania
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). Protokoły zostały podpisane przez
członków Komisji Skrutacyjnej.
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Rada w wyniku tajnego głosowania podjęła Uchwałę Nr XIII/111/2015 w sprawie
wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r.

Ad.8
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska) przedstawił
Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska został uchwalony przez Radę Miasta
w dniu 29 sierpnia 2013r. Pierwsza zmiana tego planu została przyjęta Uchwałą
Nr XII/105/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2015 roku. O nową zmianę tego
planu wystąpił właściciel działek położonych w terenie o symbolu 7UC, przy granicy
z Szaflarami. Zmiana planu ma dotyczyć zwiększenia wysokości budynków oraz zwiększenia
parametrów dotyczących reklam min. zwiększenia powierzchni i wysokości wolnostojącej
reklamy czy pylonu reklamowego oraz możliwości realizacji tzw. totemu reklamowego.
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w części pozytywnie zaopiniowała ten
wniosek w zakresie zwiększenia wysokości budynków oraz możliwości lokalizacji tzw.
totemu reklamowego o wysokości do 16m.

W ramach pytań głos zabrał:
 Radny Paweł Liszka pytał kto jest inwestorem, który wystąpił o zmianę planu?
 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiada, że inwestorem tym jest

Nowotarska Sp. z o.o., która ma budować rondo przy Szaflarach?
 Radny Paweł Liszka mówi, że w uzasadnieniu zaznaczono, że Komisja Urbanistyczna

częściowo zaopiniowała pozytywnie wniosek, a częściowo negatywnie dlatego
chciałby wiedzieć co było pozytywnie zaopiniowane, a co negatywnie?

 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiada, że pierwszy wniosek
o zmianę planu wpłynął już we wrześniu ubiegłego roku i był on bardzo obszerny.
Wtedy Komisja Urbanistyczna z szeregu postulatów, które wniósł wnioskodawca
tylko dwa zaopiniowała pozytywnie tj. zmiana wysokości budynków i totem
reklamowy, który został zmniejszony z 25 m do 16m. W związku z tym właściciel
terenu ponowił wniosek i napisał o tych dwóch parametrach o których mowa wyżej.

 Radny Paweł Liszka pyta jaki będzie przewidywany koszt zmiany tego planu?
 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiada, że ostatecznie pokaże to

zamówienie publiczne, ale szacunkowo będzie to ok. 20 000 zł.
 Radny Paweł Liszka pyta kto będzie pokrywał koszty zmiany planu? Czy zostanie

zachowana ta zasada, która była, że koszty ponosi po uzgodnieniu inwestor, który
wnioskował o zmianę planu?

 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha, poinformował, że jest zapewnienie
ustne ze strony inwestora, że będzie pokrywał koszty. Oczywiście będzie jeszcze
spotkanie Burmistrza z inwestorem przed podpisaniem umowy.

 Radny Andrzej Swałtek pyta czy totemy reklamowe o których mowa nie przysłonią
widoku Tatr, jeśli właściciele sklepów jakie zostaną otwarte w galerii zechcą je sobie
postawić?

 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha, że chodzi tutaj o jeden totem
reklamowy reklamujący galerię. Na razie jest to uchwała intencyjna wszystko się
okaże gdy plan skierowany zostanie do uzgodnień i ważne będzie stanowisko
konserwatora zabytków.

 Radny Paweł Liszka pyta kiedy będą rozmowy Burmistrza z inwestorem?
 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiada, że przed podpisaniem

umowy;
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 Radny Paweł Liszka prosi, aby Burmistrz poinformował radnych w sprawozdaniu, że
taka rozmowa się odbyła i inwestor przelał pieniądze na pokrycie kosztów związanych
ze zmianą planu na konto miasta.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 17  głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XIII/112/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska).

Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ,
a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił
Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. W związku z zamiarem realizacji
inwestycji komercyjnej w terenie oznaczonym w palnie miejscowym NOWY TARG 21
(obszar lotniska wraz z otoczeniem) symbolem UC8 - tereny usług komercyjnych, inwestor
zwrócił się do Burmistrza Miasta o zawarcie porozumienia dotyczącego przebudowy
skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową relacji Nowy Targ-Jurgów-Granica Państwa.
Konieczność przebudowy tego skrzyżowania spowodowana jest planowaną inwestycją
niedrogową pn. „Budowa stacji paliw z zapleczem handlowo-usługowo-socjalnym, myjnią
samochodową oraz infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”.

W ramach pytań głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy będzie to budowa

skrzyżowania?
 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiada, że praktycznie będzie to

budowa, ale formalnie przebudowa, bo jest tam skrzyżowanie z droga polną;
 Radny Andrzej Swałtek mówi, że przy Biedronce też w planie miejscowym

planowana jest stacja paliw więc czy to nie ten sam inwestor?
 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiada, że plan dopuszcza stacje

paliw w obydwóch tych miejscach o których mowa, a inwestorem jest kto inny.

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 XIII/113/2015 w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ,
a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.

Ad.10
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia odcinka ul. Szpitalnej i ul. Kościuszki w Nowym Targu
do kategorii dróg gminnych przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha.
W dniu 29 czerwca 2015r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła Uchwałę Nr X/82/2015 o
podjęciu działań zmierzających do zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka ul.
Szpitalnej stanowiącej drogę powiatową nr 1680K i ul. Kościuszki stanowiącej odcinek drogi
powiatowej nr 1672 w Nowym Targu. Natomiast Rada Powiatu Nowotarskiego w dniu 28
maja 2015r. podjęła Uchwałę Nr 55/VIII/2015 w sprawie podjęcia działań do zaliczenia do
kategorii dróg powiatowych odcinka ul. Szaflarskiej oraz do pozbawienia kategorii ww. dróg
powiatowych na terenie Miasta Nowy Targ.
Przedstawiony projekt uchwały jest konsekwencją podjętych działań, w związku z
powyższym realizując zasadę, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym
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nie zaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym
potrzebom, przygotowany został projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych, które równocześnie uchwałą Rady Powiatu zostaną pozbawione kategorii dróg
powiatowych. Ponadto zasięgnięto opinii Zarządu Powiatu Nowotarskiego zgodnie z art. 7
ust. 2 z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, który Uchwałą Nr
309/VIII/2015 z dnia 4 sierpnia 2015r pozytywnie zaopiniował propozycję zaliczenia ww.
dróg do kategorii dróg gminnych. Zgodnie z art.10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych
pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z
użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej
kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być dokonane później niż do końca trzeciego
kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20 głosów „za”  podjęła Uchwałę Nr XIII/114/2015 w sprawie
zaliczenia odcinka ul. Szpitalnej i ul. Kościuszki w Nowym Targu do kategorii dróg
gminnych.

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu i umowy dzierżawy przedstawił
Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na
okres nie dłuższy niż trzy lata umowy najmu i umowy dzierżawy ujętych w niniejszej
uchwale z dotychczasowym najemcą i dzierżawcą, którzy są zainteresowani przedłużeniem
umów. Punkt 1 projektu uchwały dotyczy gminnego lokalu użytkowego na os. Topolowym 8
w Nowym Targu o pow. 125,25 m2, w którym od grudnia 2012 r. prowadzona jest działalność
gastronomiczna w formie baru mlecznego. Trzyletnia umowa najmu obowiązuje do 30
listopada 2015 r. Punkt 2 projektu uchwały dotyczy nieruchomości oznaczonej jako część
działek ewid. nr nr 12267/13, 14470 i 14487, o łącznej pow. 500 m2, położonej przy ul.
Szaflarskiej w Nowym Tagu, na której od 16 listopada 2012 r. prowadzona jest działalność
gospodarcza – komis samochodowy. Aktualna umowa dzierżawy obowiązuje do 15 listopada
2015 r.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XIII/115/2015 w sprawie przedłużenia umowy najmu i umowy dzierżawy.

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/63/2015 w sprawie oddania w dzierżawę
nieruchomości na okres powyżej 3 lat przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz
Jakobiszyn. Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 maja 2015 r. dotyczy
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres powyżej trzech lat gminnych
nieruchomości na os. Konfederacji Tatrzańskiej 1a w Nowym Targu, zabudowanych głównie
obiektami magazynowymi byłej bazy RPGK.  Dotychczasowi dzierżawcy wypełniając
warunek oddania w wieloletnią dzierżawę przedstawili zakres planowanych prac
remontowych i inwestycyjnych gminnych nieruchomości. Dzierżawca nieruchomości
zabudowanej nieczynną kotłownią zaproponował rozbudowę budynku dawnej kotłowni
z wykorzystaniem aktualnie dzierżawionych działek w ramach obowiązującej umowy
dzierżawy. Zmiana uchwały polega na dopisaniu pozostałych działek będących przedmiotem
umowy nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej kotłowni. Poszerzenie obszaru
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określonego w ust. 1 § 1 uchwały pozwoli na zawarcie wieloletnich umów dzierżawy, gdzie
sąsiadujące tereny będą przedmiotem dzierżawy tego samego dzierżawcy (nieruchomość z
dawną kotłownią i nieruchomość z połową hali magazynowej), który będzie miał możliwość
realizacji proponowanych planów remontowo-inwestycyjnych podnoszących standard
gminnych nieruchomości.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się
podjęła Uchwałę Nr XIII/116/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/63/2015 w sprawie
oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie preferencyjnych stawek za
zajęcie pasa drogowego dla infrastruktury telekomunikacyjnej przedstawił kierownik Referatu
ds. Drogownictwa i Transportu Pan Marian Twaróg. W dniu 17 kwietnia 2015r. do Urzędu
Miasta Nowy Targ wpłynęło pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego
w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego, stanowiących barierę w procesie
inwestycyjnym regionalnych sieci szerokopasmowych. W dniu 27 sierpnia 2015r. wpłynęło
kolejne pismo Ministra Administracji i Cyfryzacji. W piśmie tym Minister informuje
o konkursie na budowę szybkich sieci szerokopasmowych w ramach I osi priorytetowej
Powszechny dostęp do szybkiego Internetu - Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
W związku z tym w konkursach planowanych w ramach I osi priorytetowej, preferowane
będą obszary, w których przyjęte będą stawki za zajęcie pasa drogowego na poziomie nie
wyższym niż 20 zł za 1 m2  za 1 rok i które będą obowiązywać co najmniej do 31 grudnia
2020r. Gminy, które przekażą stosowane deklaracje do ministra Administracji i Cyfryzacji
będą preferowane w konkursach organizowanych w ramach I Osi Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa.

W ramach pytań głos zabrali
 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy w uchwale nie powinien być

zapisany termin podpisania deklaracji?
 Radca Prawny Wojciech Gliściński informuje, że nie ma takiej konieczności i forma

uchwały jest poprawna.
 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy w stosunku do podmiotów

korzystających z tych stawek mogą być one różnicowane czy będzie to jedna stawka
dla nich wszystkich?

 Kierownik Referatu ds. DiT odpowiada, że stawka ta na ten moment jest jednakowa
i wynosi 20zł. Do Rady należy decyzja czy obniżyć stawkę, bo to Rada je uchwala.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta czy Burmistrz planuje jakąś
szczególna politykę ustalania stawek czy zostanie przyjęta jedna zasada dla
wszystkich?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że nie planuje zmiany stawek w tym
zakresie.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/117/2015 w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego
dla infrastruktury telekomunikacyjnej.
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Ad.14
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 projektu, Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił
autopoprawkę polegającą na aktualizacji planu dochodów przed zmianami co wynika
z otrzymanej w międzyczasie dotacji z Budżetu Państwa. Dochody przed zmianami zamykają
się kwotą 103 460 208,43 zł a wydatki przed zmianami wprowadzonymi mniejszą uchwałą
zamykają się kwotą 104 200 208,43zł.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/118/2015 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.15
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na piśmie zostaną udzielone w formie
pisemnej.
Ad.1 Odnośnie działań podjętych względem zakładu garbarskiego z ul. Ludźmierskiej
Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń informuje, że problem ten jest miastu bardzo
dobrze znany. W związku z notatką otrzymaną z Policji sprawa ta została przekazana do
Dyrektora MZWiK, który podjął pewne działania. Dodał, że prawo ochrony środowiska dzieli
kompetencje. W zakresie kontrolnym i w ramach zwykłego korzystania kompetencje posiada
Burmistrz Miasta, ale jeśli jest działalność prowadzona to kompetencje ma Wojewódzka
Inspekcja Ochrony Środowiska, jednak Miasto nie uchyla się od tego tematu. Następnie
Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek poinformował, że skierował pismo do właściciela
zakładu przy ul. Ludźmierskiej, że jeśli będzie dochodzić do kolejnych nielegalnych zrzutów
ścieków to zostanie z nimi rozwiązana umowa i zostanie zablokowane przyłącze
kanalizacyjne. Dodaje, że nie jest to już zakład garbarski tylko wielobranżowy. Właściciel
zakładu prosił, aby nie podejmować jeszcze tych radykalnych kroków, bo będzie chciał
rozmawiać z Burmistrzem i przedstawić mu jakieś rozwiązania. Faktycznie takie spotkanie
się odbyło, ale nie przedstawił konkretnych rozwiązań dlatego będą prowadzone dalsze
działania i będą mu proponować, aby przeniósł zakład do Czarnego Dunajca i dowoził ścieki
beczkowozami. Jeśli podejmowanie działania nie przyniosą skutku to pewnie zakończy się
wypowiedzeniem umowy.
Radny Leszek Pustówka pyta kiedy nastąpi zamknięcie kanału?
Dyrektor W. Kniotek odpowiada, że jest zwolennikiem załatwienia sprawy w sposób
poprawny, bo jest to też dostawca pieniędzy do budżetu. Z Czarnego Dunajca również dowozi
ścieki do oczyszczalni.
Radny Leszek Pustówka mówi, że od 20 maja miało miejsce 8 zrzutów.
Dyrektor W. Kniotek mówi, że zakład ten działa stale dlatego próbował dochodzić dlaczego
raz na 2 tygodnie czy na miesiąc dochodzi do tych zrzutów, ale na razie się to nie udało.
Dodaje, że do końca października będzie chciało tą sprawę wyjaśnić?
Radny Leszek Pustówka pyta czy MZWIK dysponuje czujnikami elektronicznymi?
Dyrektor W. Kniotek, odpowiada, że nie, ale dysponują samblerem do poboru próbek oraz
badaniem próbek w laboratorium.
Radny Leszek Pustówka mówi, że są też inne zakłady w kolejce w tym mieście do
zamknięcia im kanału.
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Burmistrz Grzegorz Watycha uzupełniająco dodaje, że rozwiązaniem w tej sprawie może być
budowa stacji przyjmowania ścieków, którą projektuje MZWiK tak aby całą dobę można było
zrzucać ścieki bez wjazdu na oczyszczalnię.
Radny Włodzimierz Zapiórkowski mówi, że nie można w ten sposób podchodzić i mówić
o zamykaniu zakładów, bo powstanie szara strefa, której nie da się kontrolować.
Radny Leszek Pustówka mówi, że się zgadza z tą wypowiedzią, ale trzeba też chronić naturę.
Ad.5a) Odnośnie budowy Pomnika Olimpijczyka Burmistrz Pan Grzegorz Watycha
informuje, że zgodnie z uchwałą większość środków na jego budowę ma pochodzić ze zbiórki
publicznej. Do tej pory nie zaktywizowała się w tym zakresie żadna grupa mieszkańców,
która byłaby skłonna prowadzić tą zbiórkę publiczną. Dodaje, że rozmawiał z Panią Agatą
Michalską, która powiedziała, że Stowarzyszenie MMKS ma już doświadczenie w tego typu
zbiórkach. Potrzeba pilnie kogoś kto się tym zajmie i pod szyldem MMKS-u można taką
zbiórkę przeprowadzić.
Ad.5b) Odnośnie bezpłatnej komunikacji miejskiej Burmistrz Pan Grzegorz Watycha
informuje, że obecnie dotacja dla MZK wynosi 1 300 000 zł . Dochody własne MZK wynoszą
2 000 000zł więc ciężko będzie znaleźć takie pieniądze w budżecie miasta, chyba, że radni
zrezygnują z jakichś inwestycji. Trzeba byłoby przeliczyć czy bez większych wydatków
z budżetu udałoby się uruchomić taką komunikację.
Radny Włodzimierz Zapiórkowski mówi, że trzeba przeliczyć koszty dystrybucji i produkcji
biletów, koszty naprawcze. Uważa, że Nowy Targ powinien mieć taką komunikację, bo np.
w Białce Tatrzańskiej w zimie turyści nie mogą się pomieścić i bezpłatną komunikacją
mogliby przyjechać do Nowego Targu i tu dać zarobić miejscowym przedsiębiorcom. Dodaje,
że w Polsce 32 miasta przeszły już na bezpłatną komunikację i sprawy dotacji z unii nie
odgrywają tutaj roli.
Ad.9 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha informuje, że wpłynęło do Urzędu pismo Wojewody,
rozsyłane do wszystkich samorządów, z zapytaniem o gotowość na przyjęcie uchodźców
i udzielił na nie odpowiedzi, że miasto Nowy Targ nie jest gotowe i nie deklaruje chęci
przyjęcia uchodźców.
Ad.10b) Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg informuje, że próg zostanie
zdemontowany w tym tygodniu, bo zostało to już zlecone. Odnośnie zabezpieczenia skarpy
przy ul. Partyzantów informuje, że muszą to z Burmistrzem przedyskutować, bo będą to spore
koszty.
Wiceprzewodniczący Grzegorz Luberda mówi, że tam było porozumienie z tym
właścicielem, że w zamian, że oddaje teren zostanie mu umocniona ta skarpa i do dzisiaj tego
nie zrobiono. Prosi o rozeznanie tej sprawy i udzielenie mu informacji.
Odnośnie utworzenia Gminazjum na os. Niwa Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz
Stopka informuje, że sam projekt uchwały to nie problem, a podstawowym aspektem jest tutaj
ocena pod względem przepisów pożarniczych i sanitarnych. Aby takie opinię uzyskać trzeba
było przygotować uproszczoną dokumentację, która została oceniona przez zawodowego
strażaka, teraz prowadzone są rozmowy z instytucjami w tym z sanepidem. Jeszcze jest trochę
czasu na podjęcie uchwały, bo gimnazjum ma być ewentualnie od września 2016r.
Odnośnie możliwości przyłączenia się jeszcze w tym roku do kanalizacji mieszkańców od
Zakopianki do ul. Klikuszówka Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek odpowiada, że będą
się mogli oni przyłączyć po dokonaniu odbioru końcowego i uzyskaniu warunków
przyłączenia w zakładzie. O warunki podłączenia mogą mieszkańcy już występować -
wnioski są do pobrania na stronie zakładu, a kanalizacja zgodnie z zawartą umową ma być
gotowa do końca roku.
Odnośnie wysypywania gruzu za ogródki działkowe przez właściciela gruntu Naczelnik
Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń informuje, że działki te objęte są planem Nowy Targ
26 i na ich utwardzenie zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie trzeba zezwolenia, ale
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było tam prowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o ochronie środowiska
ponieważ oprócz gruzu były tam składowane inne odpady. Właściciel został zdyscyplinowany
i teren od strony drogi został ogrodzony, ale teraz siatka została zdemontowana.
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski pyta czy w związku ze zmianą ukształtowania terenu
to działanie jest zgodne z prawem.
Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń informuje, że takie utwardzenie gruntu
przeznaczanego w palnie pod budownictwo wielkopowierzchniowe nie wymaga pozwolenia.
Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski mówi, że skoro miałby to być teren pod drogę to
powinno być pozwolenie na budowę drogi. W pozwoleniu na budowę domu powinno być
również pozwolenie na podwyższenie poziomu działki dlatego jest tu pewna nieścisłość
prawna.

Ad.16
 W wolnych wnioskach głos zabrali:
 Radny Andrzej Swałtek nawiązując do interpelacji złożonej na jednej

z wcześniejszych Sesji prosi, aby rozważyć możliwość uruchomienia dodatkowego
punktu poboru wody na nowo powstałym terenie cmentarza w kierunku ul. Norwida,
bo starsze osoby mają problem z noszeniem wody z tak odległego punktu. Prosi o
ewentualnie zamontowanie tymczasowego węża, który umożliwiłby pobór wody
bliżej ul. Norwida tak, aby mieszańcy mogli przed świętem Wszystkich Świętych
umyć nagrobki.

 Radny Marek Mozdyniewicz  zgłosił propozycje organizacji Komisji Komunalnej
objazdowej i zaproponował następujące obiekty do zobaczenia: inwestycje
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, stary cmentarz - schody, nowy
cmentarz, budowa drogi do nowej targowicy, przebudowa ul. Norwida i ul. Szpitalnej,
ewentualnie oczyszczalnia ścieków.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski mówi, że na najbliższej Komisji
Komunalnej trzeba byłoby ustalić termin takiej Komisji i wówczas zwrócić się do
Burmistrza o pomoc w jej zorganizowaniu i zapewnieniu transportu.

 Radna Bogusława Korwin zwróciła się do Burmistrza, aby dopilnował żeby
odpowiedzi na interpelacje były pełne i przesyłanie kompletne, bo ostatnio otrzymała
odp. bez załącznika. Prosi, aby urzędnicy dokonujący odbioru inwestycji bardziej się
do tego odbioru przykładali, bo w przypadku placu zabaw na Suskiego widać było
brak odpowiedniego umocowania rynny (brak kilku śrub) oraz wadliwie umocowaną
podporę. Efekt był taki, że w pierwszym dniu użytkowania rynna została załamana
i uszkodzone zostało podłoże.

Na koniec Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski poinformował, że po zamknięciu
sesji odbędzie się krótkie spotkanie szefów klubów oraz radnych niezrzeszonych w sprawie
powołania Kapituły Honorowej.

Ad.17
O godzinie 18:25 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął XIII Sesję

Rady Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak

       mgr Janusz Tarnowski


