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P r o t o k ó ł Nr 14/2015
z XIV Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 19 października 2015r.

Ad.1
Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz.

1515) Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski otworzył obrady XIV 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 21 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 XIII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń

majątkowych za rok 2014.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy

oświadczeń majątkowych za rok 2014.
7. Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
8. Powołania Nowotarskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
9. Powołania Kapituły Honorowej Miasta Nowy Targ.
10. Uznania skargi Pani Agaty Widomskiej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

w Nowym Targu za zasadną.
11. Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy

Miasto Nowy Targ.
12. Przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonego uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010r.

13. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
14. Zmiany uchwały Nr XXVIII/229/2013 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na

okres powyżej 3 lat.
15. Wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania na terenie miasta Nowy Targ.
16. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
17. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2015-

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

26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.
19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.
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Ad.2
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali:
 Radna Bogusława Korwin, w związku z ustaleniami na Komisji Budżetowej, zgłosiła

wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 15 dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie: wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania na terenie miasta Nowy
Targ (punkt ten został również zdjęty z porządku posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 16.10.2015r.)

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski zgłosił wniosek o wprowadzenie w punkcie
8 porządku obrad punktu „wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu”;

Przewodniczący poinformował, że po sprawozdaniu Burmistrz nastąpi wręczenie dyplomów
i nagród dla osób nagrodzonych w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

Rada w głosowaniu 20 „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała wniosek
o zdjęcie z porządku obrad punktu 15 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie:
wysokości opłaty targowej i zasad jej pobierania na terenie miasta Nowy Targ.
Rada w głosowaniu 20 „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała wniosek
o wprowadzenie w punkcie 8 porządku obrad punktu: Wystąpienie mieszkańców
zapisanych do głosu”

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała
porządek obrad z uwzględnieniem powyższych zmian.

Porządek obrad po przegłosowanych zmianach:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń

majątkowych za rok 2014.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy

oświadczeń majątkowych za rok 2014.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
9. Powołania Nowotarskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
10. Powołania Kapituły Honorowej Miasta Nowy Targ.
11. Uznania skargi Pani Agaty Widomskiej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

w Nowym Targu za zasadną.
12. Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy

Miasto Nowy Targ.
13. Przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonego uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010r.

14. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.
15. Zmiany uchwały Nr XXVIII/229/2013 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na

okres powyżej 3 lat.
16. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
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17. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2015-
2024.

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

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.

Ad.3
Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przyjęła protokół
z XIII Sesji Rady Miasta.

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 września 2015 r. do 19 października
2015r. w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz
Watycha.
W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali:
 Radny Andrzej Swałtek zwrócił uwagę, że podczas remontu Al. Solidarności

pozostawiono nie naprawiony niewielki odcinek tuż przed wjazdem do kościoła
dlatego pyta czy odcinek ten zostanie naprawiony?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha podkreślił, że remont ul Podtatrzańskiej do Al.
Solidarności to było trudne zadanie, bo w ramach jednego przetargu była
wykonywana ścieżka rowerowa następnie inna firma, która wygrała przetarg robiła
nawierzchnię asfaltową drogi. Ten fragment, o którym mówi radny zostanie
wykonany w ramach remontów bieżących;

 Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski prosił o podanie terminu zakończenia robót
przy moście na ul. Waksmundzkiej;

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że założenie jest takie, aby prace,
które umożliwią otwarcie mostu zostały wykonane do końca listopada, a później będą
prowadzone jeszcze w niewielkim zakresie jeśli będzie taka potrzeba, inwestycja ta
musi być zakończona i rozliczona do końca roku;

 Radny Paweł Liszka odnośnie artykułu w jednej z gazet dotyczącego gwałtownego
wzrostu cen za ogrzewanie mieszkań pyta czy Burmistrz faktycznie nie wiedział o tej
podwyżce i ile ona w rzeczywistości będzie wynosić?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że gdy dziennikarz z Gazety
Krakowskiej pytał go o podwyżki to faktycznie jeszcze o nich nie wiedział. Dodał, że
szczegółowych informacji co do wielości cen może udzielić Prezes MPEC Pan
Andrzej Temecki. Dodał że szczegółowa informacja co do wysokości cen będzie
mogła być podana gdy taryfy zostaną zatwierdzone przez Urząd Energetyki;

 Prezes Temecki poinformował, że nie wie skąd redaktor miał takie informacje. Prawo
jasno określa tworzenie taryf i po zatwierdzeniu stosownego dokumentu musi on być
opublikowany i po 14 dniach od opublikowania wejdzie w życie. Podwyżka będzie się
kształtowała w granicach od 2-4% w zależności od grupy odbiorców. Dodał, że ceny
oferowane przez MPEC nie odbiegają znacząco od średnich cen w Polsce. Wszystko
zależy też jaka będzie zima, bo od tego zależy ile dany odbiorca pobierze ciepła.

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski pytał gdzie są zdjęcia żołnierzy radzieckich, które
zostały zdjęte podczas renowacji kwatery żołnierzy radzieckich na cmentarzu?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że renowację tej kwatery prowadziła
Ambasada Radziecka i Urząd Miasta nie ingerował w działania przez nich
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prowadzone dlatego nie jest w stanie odpowiedzieć gdzie są teraz te zdjęcia. Miasto
wyraziło tylko zgodę na wejście w teren.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Burmistrz Miasta wraz
z Przewodniczącym Rady wręczyli uczniom nagrodzonym w ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj trzeźwy umysł” dyplomy oraz nagrody.

Ad.5
Informację w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2014
przedstawił Burmistrz Miasta Pan Grzegorz Watycha. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.

Ad.6
Informację w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok
2014 przedstawił Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski. Informacja ta stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.7
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawach:
a) możliwości zastosowania na nowym cmentarzu rozwiązania pochówków takiego jak
zastosowano na nowym cmentarzu w Mszanie Dolnej (w załączeniu do interpelacji zdjęcia
przedstawiające metodę zastosowaną w Mszanie Dolnej);
b) pobierania opłaty targowej od osób handlujących i jej realnego wpływu do budżetu miasta
oraz potrzeby przygotowania przez Burmistrza nowej uchwały o wysokości opłaty targowej
i zasad jej pobierania na terenie miasta Nowy Targ (przedstawił wyliczenia i wskazał na
różnice między oszacowanym dochodem z tytułu pobierania opłaty targowej, a jej realnym
wpływem do budżetu miasta)
2. Radny Gabriel Samolej złożył interpelacje w sprawach:
a) uzupełnienia odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej Sesji w sprawie parkowania na
płycie Rynku;
b) możliwości usprawnienia ruchu samochodowego, który jest utrudniony w związku z
remontem mostu na ul. Waksmundziej;
c) możliwości doprowadzenia wody miejskiej do domów przy ul. Brzozowej, podpisania
umów z tymi mieszkańcami oraz wykonania przyłączy do ich domów.
d) pytał również kto jest właścicielem terenu, na którym znajduje się pomnik Ofiar Katynia?
3. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelację w sprawie odrzucenia projektu, złożonego
do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców, pn. Oświetlenie ścieżki spacerowej na
wałach Czarnego Dunajca” stanowczo protestując przeciwko bezdusznej i arbitralnej
interpretacji regulaminu budżetu obywatelskiego. Wnioskował o wykonanie tego zadania w
ramach budżetu miasta na 2016r. w ramach środków przesuniętych z oszczędności z budżetu
obywatelskiego.
4. Radny Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie:
a) zamontowania ławek na dwóch przystankach autobusowych na os. Niwa;
b) oraz zapytanie w związku z odpowiedzią na interpelacje z poprzedniej Sesji w sprawie
zabezpieczenia skarpy na os. Niwa pytając czy jeszcze w tym roku jest możliwość jej
zabezpieczenia?
5. Radny Andrzej Swałtek złożył interpelację w sprawie rozwiązania problemu jazdy tzw.
„Elek” w obrębie SP Nr 11 i Gimnazjum Nr 2 przy pl. Evry w czasie szczytu dowożenia
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dzieci na zajęcia szkolne ok. godz. 7:30-9:00.  Prosi o interwencję Burmistrza w M.O.R.D.
w celu wyeliminowania niepożądanych kursów nauki jazdy w obrębie szkoły.
6. Radny Grzegorz Grzegorczyk złożył interpelację, w której prosi o udostępnienie mu
dokumentacji związanej z procedurą zamknięcia zjazdów i miejsc do nawracania na drodze
szybkiego ruchu tzw. Zakopiance;
7. Radna Danuta Wojdyła pytała o:
a) przebudowę ul. Józefczaka, czy to zadanie zostanie umieszczone w budżecie na rok 2016?

Jeśli nie ma na to środków to czy Pan Burmistrz byłby skłonny porozmawiać ze Starostą
 i kierownikiem M.O.R.D., aby wspólnie to zadanie zrealizować?

b) czy dziury na ul. Wojska Polskiego, na wysokości wejścia do Zespołu Szkół
Technicznych, których potrzebę załatania zgłaszała do Referatu ds. DiT, zostały już
poprawione?

c) możliwość zobligowania właścicieli terenów przy domu handlowym GORCE oraz przy
ul. K. Jadwigi między pizzerią Jaga, a Urzędem Celnym do posprzątania swoich posesji,
bo ciągle jest tam dużo śmieci;

8. Radny Włodzimierz Zapiórkowski pytał o:
a) możliwość zmiany taryf opłat za wywóz śmieci z domów jednorodzinnych z 8,50

zł na 7,50 zł za frakcję suchą;
b) możliwości zmiany taryfy za wywożenie śmieci z bloków na podstawie zużycia

wody na m3 ;
9. Radny Andrzej Rajski w formie uzupełnienia do interpelacji złożonej przez radnego
Swałtka zwrócił się z prośbą, aby Burmistrz podjął interwencję dotyczącą instruktorów nauki
jazdy, aby na ulice wyjeżdżali z kursantami, którzy są wcześniej przygotowani na placu
manewrowym, bo potem okazuje się, że na ulicy dopiero uczą się np. ruszać z miejsca, czy z
ręcznego pod górkę, a to powoduje jeszcze większe korki na mieście;
10. Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski dołączając się do zapytania radnej Danuty
Wojdyła w sprawie zobligowania właścicieli do sprzątania swoich posesji mówi, ze ktoś
powinien właścicieli nieruchomości zobligować do posprzątania swoich nieruchomości
z przeróżnego rodzaju śmieci. Taki teren zaśmiecony znajduje się za wiaduktem na
Al. Tysiąclecia, a także przy domu handlowym GORCE, jest na mieście również wiele
zarastających chwastami posesji, które ktoś powinien wykosić. Prosi, aby Burmistrz
zobligował swoje służby do działania w tym zakresie, a jeśli teren należy do kogoś innego to
wystąpił do odpowiedniego podmiotu w tej sprawie.

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

Ad.8
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 5 do
protokołu):

 Pan Mieczysław Gottfrid poruszył kilka tematów w tym:
 kosztów wykonania ścieżek rowerowych, które są faktycznie bardzo duże;
 własności terenu Boru na Czerwonym, czy są to tereny prywatne czy miejskie;
 darmowych przejazdów komunikacją miejską, aby to brać pod uwagę;
 nauki pływania dla dzieci organizowanej na basenie;
 budynku przy domu handlowym GORCE, który „straszy” swym widokiem prosił,

aby coś z tym zrobić i aby ten plac został uporządkowany;
 niezamieszkanego budynku przy ul. Na Równi, aby rozmawiać z właścicielem

w sprawie jego rozbiórki;
 Pani Jadwiga Nieckarz pytała o:
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 modernizację schodów na cmentarz, czemu są tak strome i czemu wybrano
projekt nie uwzględniający podjazdów dla wózków dziecięcych i wózków
inwalidów?

Odpowiadając Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że wybrany
projekt został sporządzony zgodnie ze sztuką budowlaną i przy obecnym układzie
terenu, kątach nachylenia nie ma możliwości wykonania tam podjazdu dla
wózków.
 stan chodników przy działkach na których są prowadzone inwestycje - kto

odpowiada za stan tych chodników?
Odpowiadając Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że za stan
chodników odpowiada zarządca drogi, a jeśli urząd wydaje zezwolenie na prace to
pracownicy wydziału odbierają teren i sprawdzają stan chodników, bo na
wykonawcę robót nałożony jest obowiązek utrzymania chodników w należytym
porządku;
 przeniesienie tablicy informacyjnej przy ul. Orkana?
Odpowiadając Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że tablica została
przeniesiona i nie on decydował o jej przeniesieniu, ale poniżej tego parkingu przy
ul. Orkana zostanie zamontowana druga tablica informacyjna jeśli jest taka
potrzeba.

 Pan Poseł Edward Siarka podziękował Przewodniczącemu Rady za zaproszenia na
sesje Miasta Nowy Targ. Podkreślił, że w swoim biurze poselskim jest dostępny dla
mieszkańców codziennie poza dniami gdy wyjeżdża do Warszawy. Poinformował, że
w jego biurze udzielanych jest bardzo dużo porad w różnych kwestiach szczególnie
dotyczących: spraw komunikacyjnych, spraw związanych z opieką społeczną, spraw
komunalnych.

 Pan Stanisław Barnaś (kierownik M.O.R.D.) odnośnie interpelacji złożonej przez
Radnego Andrzej Swałtka poinformował, że jeżdżące tam „Elki” to raczej nie
egzaminujący lecz uczący jeździć dlatego dobrym rozwiązaniem byłoby postawienie
tam znaku zakazu ruchu w obrębie szkoły właśnie dla tzw. „Elek”. Poinformował, że
codziennie ośrodek egzaminuje ok. 160 osób i w związku z tym dni gdy odbywa się
jarmark czyli czwartek i sobota są dniami wolnymi i wówczas nie ma egzaminów na
mieście, aby nie utrudniać dodatkowo ruchu.

Przerwa

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie powołania Nowotarskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
przedstawił Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski.
Ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.
2013 poz. 1318) ustawodawca wprowadził możliwość tworzenia w gminach tzw. gminnych
rad seniorów. Przedmiotowa nowelizacja unormowała dotychczas nie sankcjonowaną
prawnie możliwość tworzenia w samorządach gminnych rad seniorów i tym samym
stworzyła jasne podstawy prawne umożliwiające praktyczne popularyzowanie idei
przedstawicielstwa osób starszych przy organach samorządu terytorialnego. Rady te mają
reprezentować interesy i potrzeby środowiska seniorów wobec władz samorządowych oraz
formułować opinie dotyczące strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy.
Gminne rady seniorów zgodnie z zapisami ustawowymi mają charakter konsultacyjny,
doradczy i inicjatywny - nie mają kompetencji decyzyjnych. Powołanie Nowotarskiej Rady
Seniorów oraz określenie celów i zadań polityki społecznej wobec seniorów daje szansę
wyrażania woli korzystania z ich opinii i postulatów, a tym samym stanowi szansę
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aktywnego udziału w życiu społecznym tej grupy mieszkańców. Powołanie Nowotarskiej
Rady Seniorów daje możliwość nie tylko zwiększenia udziału ludzi starszych w życiu
społecznym naszego miasta, ale umożliwi władzom miasta lepiej zrozumieć i dostrzegać ich
potrzeby i oczekiwania. Istotnym zadaniem Rady Seniorów będzie też podejmowanie
działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się.
W dniu 11 czerwca 2015 roku na ręce Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło pismo w tej
sprawie podpisane przez osoby reprezentujące instytucje i środowiska seniorów.
W odpowiedzi na powyższe wystąpienie w dniach 23 września i 1 października 2015 roku
odbyły się w Urzędzie Miasta spotkania z udziałem przedstawicieli władz miasta i środowisk
senioralnych, podczas których została ostatecznie wypracowana treść projektu statutu
Nowotarskiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały.
Przewodniczący dodał, że był osobiście zaangażowany w przygotowanie treści statutu,
uczestniczył w rozmowach z przedstawicielami różnych środowisk i doszedł do wniosku, że
głos tej grupy społecznej może być przydatny dla samorządu.

Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/119/2015 w sprawie
powołania Nowotarskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.

Ad.10
Projekt uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej Miasta Nowy Targ przedstawił
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na
aktualizacji składu osobowego przestawionego w projekcie uchwały poprzez wykreślenie
jednej osoby, która z uwagi na liczne obowiązki zawodowe nie zdecydowała się na pracę
w Kapitule. Ostateczny, proponowany skład Kapituły Honorowej to:
1. Przewodniczący Rady Miasta, który jest Przewodniczącym Kapituły
2. Borowicz Czesław
3. Borowicz Józef
4. Giełczyński Bogusław
5. Pawluśkiewicz Maria
6. Szado-Kudasik Wanda
7. Szpytma Adolf

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Miasta Nowy Targ na Sesji w dniu
23 czerwca 2014r. podjęła Uchwałę Nr XLIV/379/2015 w sprawie ustanowienia wyróżnień
za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu i powołania Kapituły Honorowej. Zgodnie
z § 3 ust. 1 w/w uchwały Rada Miasta powołuje bezwzględną większością ustawowego
składu Rady Miasta Kapitułę Honorową Miasta Nowy Targ w składzie:
1) Przewodniczący Rady Miasta, który jest Przewodniczącym Kapituły,
2) od pięciu do siedmiu członków spoza Rady Miasta.
Określenie składu osobowego Kapituły Honorowej, zgodnie z § 3 ust. 2 w/w uchwały,
wymaga podjęcia przez Radę Miasta odrębnej uchwały. W związku z powyższym
przedłożenie przedmiotowego projektu uchwały jest zasadne.

W dyskusji głos zabrał Radny Paweł Liszka, który zaproponował, aby Przewodniczący Rady
w formie autopoprawki zgłosił zmianę polegającą na dopisaniu w tytule uchwały słowa
„składu” całość otrzymuje brzmienie: „ w sprawie: powołania składu kapituły Honorowej
Miasta Nowy Targ”. Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie, że chodzi tutaj właśnie
o powołanie składu osobowego, bo zasady działania Kapituły Honorowej zostały określone
w uchwale Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie:
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ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu i powołania
Kapituły Honorowej.
Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski zgłosił autopoprawkę polegająca na doprecyzowaniu
tytułu uchwały poprzez dodanie słowa ”składu”. Tytuł po autopoprawce otrzymuje brzmienie:
„ w sprawie: powołania składu Kapituły Honorowej Miasta Nowy Targ”.

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 18  głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących
się podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr XIV/120/2015 w sprawie powołania
składu Kapituły Honorowej Miasta Nowy Targ.

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pani Agaty Widomskiej na Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Kultury w Nowym Targu za zasadną przedstawił Przewodniczący Rady Janusz
Tarnowski. Najpierw przedstawił treść uchwały wraz z uzasadnieniem o treści jak niżej.
W dniu 24 sierpnia 2015r. Pani Agata Widomska wniosła skargę w sprawie niedopełnienia
obowiązków przez p. Barbarę Pachniowską - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Targu po zdarzeniu, w wyniku którego doszło do zniszczenia karuzeli podczas XV
Jarmarku Podhalańskiego. Burmistrz Miasta, powołując się na artykuł 229 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego przesłał w/w skargę do Przewodniczącego Rady Miasta
w dniu 31 sierpnia 2015r. w celu rozpatrzenia skargi przez Radę Miasta. W tym samym dniu
Przewodniczący Rady skierował pismo do Pani Dyrektor dołączając protokół z ustnego
wniesienia skargi, z prośbą o przedstawienie wyjaśnień w sprawie. Pani Dyrektor przesłała
odpowiedź na w/w pismo, która wpłynęła do Rady Miasta w dniu 4 września 2015r.
Całość korespondencji wraz protokołem z ustnego wniesienia skargi została przekazana
Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Kultury w celu wydania opinii w sprawie zarzutów
podniesionych w skardze na niedopełnienie obowiązków przez Panią Barbarę Pachniowską –
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.
W dniu 14 września 2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury, podczas
którego członkowie komisji zapoznali się z otrzymaną dokumentacją, jak i też wysłuchano
obu stron tj. Pani Agaty Widomskiej i Pana Frantiska Bednara – wnoszących skargę oraz Pani
Barbary Pachniowskiej – Dyrektora MOK odpowiedzialnego za organizację imprezy.
Komisja nie wydała opinii w sprawie, gdyż jak stwierdził Przewodniczący Komisji Pan
Leszek Pustówka w wiadomości przesłanej do Przewodniczącego Rady Miasta, wyjaśnienia
i tłumaczenie Pani Dyrektor okoliczności całej sprawy były nieprecyzyjne, a na większość
pytań ze strony radnych Pani Dyrektor zasłaniała się niepamięcią.
Pani Widomska na posiedzeniu komisji potwierdziła, że Pani Dyrektor zareagowała
oburzeniem i w nieelegancki sposób zbyła ją, mówiąc, że nie jest to jej sprawa, gdy ta
próbowała zgłosić w niedzielę fakt zniszczenia karuzeli. Jak i też podtrzymała swoje zarzuty,
że nie uzyskała wówczas od Pani Dyrektor żadnej pomocy i odpowiedzi na pytania: czy
sprawa zniszczenia karuzeli została zgłoszona Policji oraz jakie będzie dalsze postępowanie
w tej sprawie i czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania.
Pani Dyrektor również w udzielonej pisemnej odpowiedzi do Przewodniczącego Rady Miasta
nie odniosła się w żaden sposób do istoty skargi, tj. zarzutów na sposób, w jaki została
potraktowana Pani Widomska zgłaszając zniszczenie karuzeli. Podobnie wyglądały
wyjaśnienia Pani Dyrektor w trakcie posiedzenia komisji, kiedy nie odpowiadała wprost na
pytania, a najczęściej w odpowiedzi stwierdzała, że nie pamięta pewnych faktów.
W tych okolicznościach nie sposób dać wiarę wyjaśnieniom Pani Dyrektor, ale również
stwierdza się, że w całym postępowaniu, nazajutrz po zniszczeniu karuzeli, zabrakło
profesjonalizmu, należytego potraktowania osoby zgłaszającej sprawę i zdecydowanego
działania ze strony organizatora Jarmarku, szczególnie, że właścicielem zniszczonej karuzeli



9

był zaproszony na Jarmark Podhalański wystawca - artysta ze Słowacji. W związku
z powyższym skargę należy uznać za zasadną.

Po odczytaniu uzasadnienia Przewodniczący Rady przedstawił jeszcze dodatkowe
wyjaśnienia wynikające z faktu, że jak się okazuje brakuje zrozumienia istoty przedmiotowej
sprawy. Podkreśli, że jako Przewodniczący Rady był zobligowany do przeprowadzenia
postępowania w sprawie skargi jaka wpłynęła. Tak jak czynione jest to w każdym przypadku
gdy wpływa do Rady Miasta skarga, bo wynika to z przepisów. Ten tryb niczym nie rożni się
od rozpatrywania innych skarg. Podkreślił, że nie jest to ocena całej działalności Pani
Dyrektor MOK lecz stwierdzenie czy złożona skarga na konkretne zachowanie Pani Dyrektor
jest zasadna czy nie. Skarga wpłynęła do Sekretariatu Burmistrza już na drugi dzień po
zakończeniu jarmarku. Podkreślił, że nie chodzi w tej sprawie o zniszczenie karuzeli, bo to
mogło się zdarzyć, lecz o zachowanie Pani Dyrektor i potraktowanie przez nią osób, które
w efekcie tego złożyły skargę. Na zwołanej w celu rozpatrzenia skargi Komisji Oświaty
i Kultury osoba, która złożyła skargę podtrzymała ją, a Pani Dyrektor nie odpowiadała na
pytania zasłaniając się niepamięcią. Do dzisiaj, mimo prośby Przewodniczącego Rady nie
złożyła dodatkowych wyjaśnień. Z uwagi na oczekiwanie na złożenie tych wyjaśnień skarga
nie była rozpatrywana na sesji w dniu 28 września 2015r. i Przewodniczący Rady musiał
poinformować stronę wnoszącą skargę, że miesięczny termin rozpatrzenia skargi nie zostanie
dotrzymany i że skarga zostanie rozpatrzona na posiedzeniu Rady w dniu 19 października
2015r. Przewodniczący Rady stwierdził, że zasłanianie się przez Panią Dyrektor niepamięcią,
oraz brak spójności jej wypowiedzi spowodował, że zmuszony był przygotować projekt
uchwały w przedstawionym brzmieniu. Dodał również, że Pani Dyrektor na posiedzeniu
komisji dała nadzieje poszkodowanemu, że otrzyma odszkodowanie, a okazuje się, że firma
ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty odszkodowania. Następnie poinformował, że na tym
samym posiedzeniu komisji Pani Dyrektor uznała, że jest to nauczka i doświadczenie na
przyszłość czego nie robić, a później wyszła z osobami, które złożyły skargę
i Przewodniczący Rady stwierdził, że ma nadzieję, że wówczas osoby te zostały przeproszone
i poinformowane o dalszym sposobie postępowania.
Przewodniczący Rady pytał również Panią Dyrektor jakiej treści umowa została zawarta
z firmą ochroniarską, że ona teraz nie czuje się odpowiedzialna, i dlaczego zapłacono fakturę
za źle wykonaną usługę? Zaznaczył, że mimo jego sugestii, aby nie wypłacać należności
firmie ochraniarskiej, skoro nie wywiązała się ze swoich obowiązków, wypłacono im
należność. Na koniec apelował, aby radni skupili się na istocie sprawy, bo to nie
Przewodniczący ani nie pojedynczy Radni decydują o zasadności skargi lecz cała Rada
Miasta, która w trybie głosowania stosownej uchwały, rozstrzyga w tej sprawie, co wynika
z przepisów.

Następnie po zapytaniu radnego Andrzeja Swałtka czy Pani Dyrektor Barbara Pachniowska
może odnieść się do zarzutów udzielono głosu Pani Dyrektor.
Poinformowała ona na wstępie, że w ramach zgłoszeń na Jarmark Podhalański, już po
terminie i na prośbę Pani Wiceburmistrz MOK otrzymał zgłoszenia od trzech twórców
ludowych. Zdaniem Pani Dyrektor Ci państwo byli na szczególnych zasadach: przyjęci po
terminie, mieli nowe warunki, czyli pełne wyżywienie i nocleg - na co nie mogli liczyć
pozostali twórcy. Drewniana karuzela, jednego z tych trzech twórców, zainteresowała
organizatorów jarmarku, ale zwrócili oni uwagę Pani Wiceburmistrz, że jej lokalizacja przy
Ratuszu jest niestosowna, gdyż jest tam mało miejsca i sprawy zabezpieczenia takiej karuzeli
są pod znakiem zapytania i dobrze byłoby gdyby karuzela znalazła się na Placu Słowackiego,
bo tam jest więcej miejsca i są lepsze warunki nawet pod względem bezpieczeństwa dla
dzieci bo jest tam trawa a w Rynku kostka brukowa.  Karuzela nie wchodziła by tam również
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w ciąg pieszy. Pani Wiceburmistrz dwukrotnie odmówiła propozycji tej lokalizacji
stwierdzając, że karuzela będzie bardziej widoczna na Rynku. Pani Dyrektor przypomniała,
że za stoiska na Jarmarku Podhalańskim odpowiadają ich właściciele. Handlowcy mają to
wpisane w kartę zgłoszenia. Jeśli coś zostawiają na placu to jest to ich decyzja. Tylko ta
karuzela została w tym roku zniszczona co świadczy o tym, że wszyscy właściciele sprzątali
swoje stoiska i nie zostawiali niczego na noc. Odnosząc się do firmy ochroniarskiej
tłumaczyła, że w godzinach nocnych nie ma już tak ostrych przepisów co do ilości
ochroniarzy i pozostawało ich pięciu. Dwóch pilnowało sceny, a pozostali w ramach patrolu
mieli obchód. Podkreśliła, że w latach 2006-2014 nie doszło podczas jarmarków do żadnych
zniszczeń stoisk. Nie dlatego, że firma ich strzegła lepiej czy że Opatrzność Boska nad nimi
czuwała tylko dlatego, że wystawcy stosowali się do zaleceń organizatorów Jarmarku
Podhalańskiego, czyli sprzątali stoiska. Odnośnie ubezpieczenia Pani Dyrektor
poinformowała, że umowę z firmą ubezpieczeniową podpisało Miasto Nowy Targ. Wszystkie
jednostki mają wspólną polisę i mają wspólne OC. Więc to nie MOK decydował. Umowa
zawarta z firmą ochroniarską nie różni się od innych i jest standardowa. Dodała, że
ubezpieczyciel stara się, aby nie wypłacić odszkodowania, ale to już sprawa MOK-u aby to
załatwić, a z budżetu MOK-u wypłaciła odszkodowanie Panu Bednarowi tak jak obiecała.

Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski odnosząc się do wystąpienia Pani Dyrektor
poinformował, że wcześniej na komisjach nie było mowy na ten temat. A skoro zgłoszenia
wpłynęły po terminie to trzeba było ich nie przyjmować tylko odmówić Pani Wiceburmistrz.
Następnie dodał, że nie prowadził żadnego śledztwa tylko chciał zebrać rzetelnie potrzebne
informacje, aby Rada mogła stwierdzić czy miało miejsce nieeleganckie zachowanie czy nie.
Uznał że dalsza polemika na sesji jest niepotrzebna, bo nie jest przyjemna ani dla Pani
Dyrektor ani też dla Rady Miasta.

W dalszej dyskusji głos zabrali:
 Radny Lesław Mikołajski uznał, że właściciel karuzeli, Słowak, może w ogóle nie

wiedział co podpisuje, bo gdy był na Komisji Oświaty to był zdziwiony, że taki szum
się wywiązał wokół tej sprawy, pytał również kim jest Pani Widomska w stosunku do
Pana Bednara czy jego pełnomocnikiem?

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski odpowiedział, że Pan Bednar jest Słowakiem
i mógł się czuć nie pewnie tutaj, dlatego Pani Widomska go tutaj wspomagała; Pani
Widomska jest w skardze podana jako osoba wnosząca skargę, a podpisali ją wraz
z Panem Bednarem. Pani Widomska nie rości sobie odszkodowania jako p. Widomska
tylko zadbała o interes Pana Bednara.

 Radna Danuta Wojdyła stwierdziła, że sprawa jest trudna i bardzo delikatna, ale to nie
może być lincz publiczny nad Panią Dyrektor, bo jest to niestosowne. Dodała, że
będzie głosować przeciwko tej uchwale.

 Radny Andrzej Swałtek stwierdził, że on również ma takie odczucie, że Słowak
faktycznie mógł nie wiedzieć co podpisuje, skoro nie miał tego przetłumaczonego na
swój język.

 Radny Marcin Kudasik pytał czy rekompensata za zniszczoną karuzelę została
Słowakowi wypłacona?

 Dyrektor MOK odpowiedziała, że wypłacono p. Bednarowi 700 Euro;
 Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda pytał z jakich pieniędzy wypłacono tą

kwotę?
 Dyrektor MOK odpowiedziała, że wypłacono to z budżetu MOK-u; obecnie trwają

próby odzyskania pieniędzy od ubezpieczyciela i firmy ochraniarskiej.
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 Radny Marcin Kudasik pytał czy jeśli skargę podpisuje obcokrajowiec to czy nie
powinien mu jej treści przetłumaczyć tłumacz - biegły sądowy?

 Radca prawny Pani Teresa Ludzia poinformowała, że w tej sytuacji jeśli Pani Agata
Widomska przedstawiała się jako opiekun Słowaka to powinna do skargi dołączyć
pełnomocnictwo jej udzielone;

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski stwierdził, że gdyby iść takim tokiem
myślenia, że nie było przetłumaczenia skargi i pełnomocnictwa i sama skarga jest
nieuzasadniona to teraz trzeba byłoby zapytać na jakiej podstawie wypłacono w takiej
sytuacji Słowakowi odszkodowanie.

 Radny Leszek Pustówka jako Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury
poinformował, że faktycznie posiedzenie komisji w dniu 14.09.2015r. zakończył się
tym, że Przewodniczący Rady zwrócił się do Pani Dyrektor o złożenie dodatkowych
wyjaśnień. Do dzisiaj Pani Dyrektor nie złożyła tych wyjaśnień. Uznał, że błędem
Pani Dyrektor było to, że nie zgłosiła rano w dniu 23 sierpnia 2015r. faktu zniszczenia
karuzeli na Policję. Następnie stanowczo podkreślił, że mimo plotek nie jest
zainteresowany objęciem stanowiska Dyrektor MOK-u, gdyż był już jego Dyrektorem
i miał swój czas, a teraz nie po to został radnym, aby załatwiać swoje prywatne
sprawy. Odniósł się do felietonu Pani Sabiny Palki, która według niego powołuje się
na plotki, co niezbyt dobrze świadczy o niej jako dziennikarzu.

 Radny Paweł Liszka wyraził swoje wątpliwości czy faktycznie Rada powinna
głosować nad tą uchwałą, bo nie wiadomo czy Pan Bednar wiedział co podpisuje i czy
w tym momencie ta skarga jest zasadna. dodał, że jeśli dojdzie do głosowania to
będzie głosował przeciw tej uchwale.

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

 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski stwierdził, że nie ma sensu dalszego
kompromitowania się, bo skarga złożona została przez Panią Agatę Widomską, która
jest wpisana jako wnosząca skargę i mimo próby manipulacji nie ma sensu dalsza
dyskusja. Jeszcze raz podkreślił, że jako wnosząca skargę podana jest p. Widomska
i jej dane personalne i z nią w sprawie skargi miał obowiązek kontaktować się on jako
Przewodniczący. Stwierdził, że sytuacji tej nie byłoby gdyby osoby te zostały
odpowiednio potraktowane i poinformowane o podejmowanych działaniach. Na
koniec dodał, że z tego co mu wiadomo, to pierwotnie Policja nawet nie przyjęła tego
zgłoszenia jako wniosku do podjęcia postępowania, a Pan Bednar na drugi dzień po
złożeniu skargi stawił się na Policji co chyba świadczy o tym, że wiedział o co chodzi
w tej sprawie.

 Radny Andrzej Swałtek odnosząc się do słów o manipulacji stwierdził, że nikt tu nie
manipuluje i nie życzy sobie takich stwierdzeń. Dodał, że radni są od głosowania, ale
żeby głosować to muszą mieć wiedzę na ten temat. Teraz poznali szczegóły i pewna
wiedza w tej sprawie się radnym poszerzyła. Apelował, aby nie insynuować, że
niektórzy radni manipulują.

 Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski złożył wniosek formalny
o zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania.

Rada w głosowaniu 18 za przy 3 głosach wstrzymujących się przegłosowała wniosek
o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 1 za, przy 16 głosach przeciw i 4 głosach
wstrzymujących się odrzuciła wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego.
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Rada w głosowaniu 10  głosów „za” przy 8 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących
się podjęła Uchwałę Nr XIV/121/2015 w sprawie uznania skargi Pani Agaty Widomskiej
na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu za zasadną.

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ według informacji Naczelnika Wydziału RiU
Pan Wojciecha Watychy przedstawili autorzy tego projektu. Wcześniej wprowadzając do
tematu Naczelnik Watycha poinformował, że dokument był opiniowany zgodnie z przepisami
prawa w Zarządzie Województwa Małopolskiego, ponadto podlegał opinii niezależnego
eksperta jak również opinię wyraziło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Nowym Targu. Był on wyłożony do wglądu publicznego na 21 dni i wpłynęła do niego
1 uwaga Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Temat ten był szczegółowo omawiany na
posiedzeniu Komisji Komunalnej w czerwcu br. wówczas projekt tej uchwały został zdjęty
z porządku obrad. Na tym spotkaniu NSM złożyła obszerne wystąpienie, które potraktowane
zostało jako uszczegółowienie wcześniej złożonych uwag. Część z tych uszczegółowionych
uwag zostało przez Burmistrza uwzględnionych o czym świadczą zapisy w zał. nr 2 do
uchwały, który zawiera wykaz uwag i rozstrzygnięć. Uwzględnienie części uwag nie
wymagało ponowienia procedury uzgadniania.
P. Walski autor projektu wyjaśnił, że jest to dokument o charakterze poglądowym, który daje
miastu możliwość podejmowania decyzji w zakresie przyszłości energetycznej Miasta Nowy
Targ. Następnie przedstawił radnym informacje i dane jak w  prezentacji, która stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Grzegorz Grzegorczyk pytał o możliwość wykorzystania starego wysypiska

śmieci w Nowym Targu jako źródła energii (produkcji biogazu);
 Pan Walski autor projektu poinformował, że w opracowaniu jest mowa

o alternatywnych źródłach energii i to się w tym zawiera;
 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiedział, że wysypisko to jest

już zrekultywowane i gaz jest uwalniany do atmosfery;
 Radny Grzegorz Grzegorczyk stwierdza, że jest on tylko uwalniany do atmosfery, ale

nie jest wykorzystywany;
 Pan Walski autor projektu poinformował, że w przyjętym Programie Niskiej Emisji

dla Miasta Nowy Targ został uwzględniony sposób utylizacji tego gazu.
W dyskusji głos zabrał Prezes MPEC Pan Andrzej Temecki poinformował, że brał udział
w pierwszym spotkaniu w sprawie tego projektu i złożył wówczas uwagi. Dodał, że na pewno
będą potrzebne jeszcze w przyszłości spotkania w tym temacie.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
propozycję rozpatrzenia uwag złożonych do dokumentu (7 głosów za, 2 wstrzymujące
się).
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 16 głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących
się przegłosowała rozpatrzenie uwag złożonych do dokumentu zgodnie z załącznikiem
nr 2 do projektu uchwały.
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Rada w głosowaniu 16  głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XIV/122/2015 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ.

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonego uchwałą
Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010r. przedstawił Naczelnik
Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Wyjaśnił, że temat jest znany od co najmniej 2 lat. Już
na etapie opracowywania planu miejscowego NOWY TARG 25 (Kowaniec – Kokoszków)
składano szereg wniosków o poszerzenie terenów budowlanych. Są to tereny w okolicy
ul. Kokoszków Boczna i tzw. drogi do Sięki. Na etapie opracowywania planu miejscowego
z uwagi na niezgodność ze studium nie można było uwzględnić tych wniosków. Mieszkańcy
składając wnioski o zmianę studium otrzymywali odpowiedź, że wnioski te rozpatrywane
będą przy zmianie całościowej Studium, która planowana jest na 2016 r. Jednak z uwagi na
fakt, że wpłynęła grupa wniosków dla tego terenu Burmistrz wychodząc naprzeciw
właścicielom zdecydował przygotować projekt uchwały, który będzie dotyczył zmiany tylko
i wyłącznie dla tego terenu.

W ramach pytań głos zabrał Radny Andrzej Swałtek, który pytał czy tereny powyżej
własności p. Wojasa będą brane kiedyś pod uwagę, aby były terenami budowlanymi?
Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiedział, że pojedyncze wnioski będą
rozpatrywane przy zmianie całościowej Studium, teraz mając na względzie skoncentrowaną
liczbę wniosków w jednym terenie uchwała dotyczy tylko tego terenu. W przyszłym roku
planowane jest przystąpienie do zmiany całego Studium i wówczas pojedyncze wnioski
w tym o poszerzenie terenów budowlanych będą szczegółowo analizowane.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/123/2015 w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Nowy Targ zatwierdzonego uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010r.

Ad.14
Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat
przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały przewiduje
oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat nieruchomości o pow. 50m2  stanowiącej
cześć terenu w Parku przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu. W ramach
przeprowadzonego we wrześniu przetargu ofertowego nieograniczonego na dzierżawę tego
terenu celem uruchomienia punktu gastronomicznego, Komisja Przetargowa zamknęła
przetarg nie wybierając żadnej z dwóch ofert. Nie spełniały one warunków organizatora
przetargu. Podczas przeprowadzonych rozmów oferenci wskazali na potrzebę dłuższego
okresu dzierżawy. Oddanie w dzierżawę terenu na okres powyżej 3 lat i zwiększenie pow.
dzierżawy do 50m2 podniesie atrakcyjność oferty zaproponowanej przez miasto i pozwoli
dzierżawcy na zainwestowanie większych środków finansowych, tym samym zwiększą się
szanse na powstanie estetycznego punktu gastronomicznego z zagospodarowaniem otoczenia
na potrzeby użytkowników Parku przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu.
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Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/124/2015 w sprawie
oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

Ad.15
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/229/2013 w sprawie oddania
w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan
Janusz Jakobiszyn. Uchwała Nr XXVIII/229/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 stycznia
2013r. była podstawą do zawarcia w dniu 27 listopada 2014r. wieloletniej umowy dzierżawy,
na podstawie której dzierżawca tworzy nową targowicę. Uchwała Nr X/77/2015 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015r. dała możliwość poszerzenia przedmiotowej dzierżawy
o inne gminne działki niezbędne dla prowadzenia i właściwego funkcjonowania urządzanej
targowicy. Sporządzony został aneks do umowy dzierżawy uwzględniający nowe działki
i porządkujący numerację działek objętych dzierżawą. Przedmiotowy projekt uchwały
wprowadza aktualną numerację działek po dokonanych podziałach na drogę oraz włącza
działki ujęte w uchwale z 2013r., które znalazły się poza planem zagospodarowania
przestrzennego nowej targowicy, co pozwala na uporządkowanie numeracji działek
faktycznie oddanych w dzierżawę.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/125/2015 w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVIII/229/2013 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na
okres powyżej 3 lat przedstawił.

Ad.16
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawił Skarbnik Pan
Łukasz Dłubacz. Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z art. 89 ustawy
o finansach publicznych. W uchwale Budżetowej na 2015r. zaplanowano zaciągniecie
niniejszego kredytu, jednak sam zapis w Uchwale Budżetowej nie jest wystarczający
i niezbędne jest podjecie dodatkowej uchwały. Podjecie tej uchwały nie ma wpływu na wynik
budżetowy, w tym w szczególności nie powoduje zwiększenia deficytu budżetowego. Kredyt
w kwocie 8 000 000 zł zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i
pożyczek. Zaplanowano 2-letnią karencje spłaty kredytu oraz spłatę rat kredytu w latach
2017-2024, tj. w okresie 7 lat. Okres spłaty dostosowany został do możliwości finansowych
miasta wynikających z przyjętej prognozy kwoty długu na lata 2015-2024. Wybór banku
nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego, planowany termin ogłoszenia przetargu to
październik br.

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIV/126/2015 w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Ad.17
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy
Targ na lata 2015-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. W uchwale z dnia 26
stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata
2015-2024 w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się następujących
zmian:
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 zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia o kwotę 36 000 zł do kwoty
336 000 zł;

 zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 25 000 zł do kwoty 125 000 zł;
 zwiększa się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 11 000 zł do kwoty 211 000 zł.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 18  głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XIV/127/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2015-2024.

Ad.18
Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta przedstawił
Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Główną zmianą jest przeniesienie kwoty 85 000 zł
z zadania dotyczącego budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym na zadanie Remont
przepustu na potoku Kowaniec na os. Oleksówki w celu zabezpieczenia wkładu własnego.
Druga zmiana polega na zwiększeniu wpływów, z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
o 20 000 zł. Zgodnie z przepisami prawa środki te zostają przeznaczone na działania związane
z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 18  głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XIV/128/2015 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr V/19/2015 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.

Ad.19
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na piśmie zostaną udzielone w formie
pisemnej.
Ad.2d) Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że teren na którym
znajduje się Pomnik Ofiar Katynia jest własnością parafii;
Ad.4b) Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg odnośnie zabezpieczenia skarpy na
os. Niwa poinformował, że na ten moment nie ma oszczędności w budżecie z których można
byłoby wykonać to zadanie (kosztorys wykonany ok. 10 lat temu pokazał, że jest to koszt ok.
30 tyś. zł);
Ad.7a) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że na ten moment analizowane są
wszystkie wnioski składane przez wydziały i jednostki do budżetu na 2016r. Odnośnie
ul. Józefczaka planowane do tej pory było wykonanie w 2016r. dokumentacji projektowej
przebudowy tej drogi; na ten moment nie można odpowiedzieć czy będzie wystarczająca ilość
środków finansowych, aby taką dokumentację opracować. Wystąpienie do powiatu jako
organu prowadzącego szkołę w tamtym rejonie jest jak najbardziej zasadne w chwili gdy
będzie już projekt i będą znane koszty.
Ad.7b) Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg poinformował, że naprawa dróg
prowadzona jest sukcesywnie i dziury na ul. Wojska Polskiego też będą w najbliższym czasie
załatane, jeśli pogoda pozwoli to do końca bieżącego tygodnia;
Ad.7c) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że właścicielem terenu przy domu
handlowym GORCE i przy Urzędzie Celnym jest ta sama osoba i były już do niego
kierowane upomnienia, aby posprzątał swoją nieruchomość. Dodał, że trudno jest zmusić
prywatnych właścicieli nieruchomości do dbania o nie. Stan utrzymania nieruchomości
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świadczy poniekąd o ich właścicielu. Obowiązujące prawo nie daje możliwości ukarania
kogoś za taki stan rzeczy czy zmuszenia go do jest należytego utrzymania. Na koniec
poinformował, że ponowione zostanie upomnienie do tego właściciela, aby uporządkował
swoje działki.

Na pytanie do sprawozdania Radnego Andrzej Swałtka odnośnie poprawienia
niedokończonego odcinka drogi na Al. Solidarności Z-ca Burmistrza Pan Waldemar
Wojtaszek poinformował, że w tym roku jest jeszcze kilka zadań do wykonania w ramach
remontów bieżących i jest dylemat, które zadania wybrać. Dodał, że tam zakres projektu jest
zrealizowany, a asfalt na skrzyżowaniu był położony na prośbę Proboszcza tamtejszej parafii.
Informuje, że powiat przymierza się do przejęcia ul. Szaflarskiej i jej przebudowy.
Dokończenie tego odcinka będzie brane pod uwagę do wykonania w ramach remontów
bieżących.

Ad.20
W wolnych wnioskach głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski przypomniał radnym o zaproszeniu na

koncert noworoczny w MOK-u i o możliwości rezerwacji biletów;
 Radny Andrzej Rajski odnośnie pytania Pani Jadwigi Nieckarz zapisanej do głosu

w sprawie schodów na cmentarz i  braku budowy podjazdu na wózki poinformował,
że jest to teren stromy i musiało być tyle schodów, a ze względu na uwarunkowanie
terenu nie ma możliwości wykonania tam podjazdu. Zaproponował, aby w związku
z tym zamieścić tam tablicę z informacją, że podjazd znajduj się od strony ul. Norwida
albo od strony kaplicy;

 Radny Gabriel Samolej pytał Przewodniczącego Rady czy jest możliwość, aby punkt
„Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu” na stałe umieścić w porządku obrad
- Przewodniczący Rady poinformował, że rozważy taką możliwość;

 Radny Grzegorz Grzegorczyk prosił, aby przed Świętem Wszystkich Świętych
zamieciony został piasek na kostce na wjeździe na cmentarz od ul. Norwida, bo jest
tam dosyć stromo i przez ten piasek dodatkowo jest ślisko;

 Radny Paweł Liszka zwrócił się z prośbą, aby Burmistrz wystąpił do Komendanta
Policji z prośbą, żeby w dniu Wszystkich Świętych Policja nie karała mandatami
mieszkańców, którzy z uwagi na brak miejsc zaparkują na zakazie. Uważa, że w tym
jednym dniu Policja mogłaby poprzestać na pouczeniu - w tej kwestii Burmistrz Pan
Grzegorz Watycha odpowiedział, że przede wszystkim trzeba zachęcać mieszkańców
do korzystania w tym dniu z komunikacji miejskiej, bo będę uruchomiane dotykowe
linie, Ci którzy przyjadą samochodami mogą je zostawić na parkingu przy lodowisku
i przejść przez kładkę, albo skorzystać z parkingu przy szpitalu, bo w tej sprawie
wystąpiono do Dyrektora szpitala o wyrażenie na to zgody;

 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak podziękowała Burmistrzowi za zamontowanie
koszy na śmieci na cmentarzu;

 Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski stwierdził, że z uwagi na brak miejsc
parkingowych przy cmentarzu trzeba się zastanowić nad powrotem do tematu wykupu
gruntów pod poszerzenie cmentarza, aby tam można było zrobić parking.

Ad.21
O godzinie 19:40 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął XIV Sesję Rady
Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak

       mgr Janusz Tarnowski


