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P r o t o k ó ł Nr 15/2015
z XV Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 9 listopada 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 XV 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 20 Radnych, zgodnie
z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu w związku z tym obrady są
prawomocne.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 30 (Podmieścisko-

Stawiska).
8. Przedłużenia umów dzierżawy.
9. Przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2016.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Ad.2
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski,
który zgłosił wnioski o:
 wprowadzenie w punkcie 7 porządku obrad punktu „wystąpienie mieszkańców

zapisanych do głosu”;
 wprowadzenie w punkcie 11  porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przyznania

Medalu Zasłużony dla Sportu.
 wprowadzenie w punkcie 12  porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przyznania

Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
 wprowadzenie w punkcie 13  porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przyznania

Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
  wprowadzenie, w związku z pismem Burmistrza Miasta z dnia 9 listopada 2015r.,

w punkcie 14 porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały
Nr V/20/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2015-2024.
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Rada w głosowaniu 20 „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 7
porządku obrad punktu: wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.
Rada w głosowaniu 20 „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 11
porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przyznania Medalu Zasłużony dla
Sportu.
Rada w głosowaniu 20 „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 12
porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przyznania Medalu za Szczególne Zasługi
dla Miasta Nowego Targu.
Rada w głosowaniu 20 „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 13
porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przyznania Medalu za Szczególne Zasługi
dla Miasta Nowego Targu.
Rada w głosowaniu 20 „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 14
porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/20/2015 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2015-2024.

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała porządek obrad z uwzględnieniem
powyższych zmian.

Porządek obrad po przegłosowanych zmianach:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
8. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 30 (Podmieścisko-

Stawiska).
9. Przedłużenia umów dzierżawy.
10. Przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2016.

11. Przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu.
12. Przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
13. Przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu.
14. Zmiany uchwały Nr V/20/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2015-
2024.

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

Ad.3
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przyjęła protokół z XIV Sesji Rady Miasta.

Doszedł radny Leszek Pustówka. Od tego momentu w obradach uczestniczy 21 radnych.
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Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 20 października 2015 r. do 9 listopada
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 podziękował Burmistrzowi za wykonanie chodnika łączącego

ul. Podhalańską z ul. Sikorskiego, następnie odnośnie budowy ścieżki rowerowej przy
Al. Solidarności pytał jak Burmistrz widzi rozwiązanie problemu jakim w tym
przypadku będzie zabranie pod ścieżkę terenu, obecnie służącego do parkowania
mieszkańcom os. Witosa? Czy będą tam faktycznie wykonane zatoczki, a jeśli tak to
kiedy?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że zaprojektowana tam ścieżka
rowerowa jest bardzo szeroka, ale nawet jej ewentualne zwężenie nie spowodowałoby,
że przy ruchu dwukierounkowym będzie tam możliwość parkowania tak jak do tej
pory. Trzeba będzie na podstawie tego projektu zaprojektować pewne zatoki
postojowe tam gdzie jest to możliwe czyli tam gdzie miasto jest właścicielem terenu,
temat ten jest obecnie analizowany. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ostatecznego
wypracowanego rozwiązania tego problemu.

 Radny Paweł Liszka prosi, aby Burmistrz jeszcze raz powiedział, które zadania
z okręgu ogólnomiejskiego będą zrealizowane?

 Burmistrz  Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że zadaniem tym jest VIII Nowotarski
Piknik Lotniczy, natomiast zadanie dotyczące instalacji monitoringu na MHL w sumie
przekracza łączną kwotę alokacji w danym okręgu, ale ponieważ są oszczędności
w innych okręgach to Burmistrz będzie chciał go realizować.

  Radny Paweł Liszka mówi, że pyta o to ponieważ zarówno w poprzedniej edycji
budżetu obywatelskiego jak i w obecnej w regulaminie jest zapis, że do realizacji
wchodzą te zadania, które uzyskały największą liczbę punktów w danym okręgu, aż
do wyczerpania środków finansowych  w budżecie przeznaczonych na dany okręg.
W takim przypadku powinny wchodzić w okręgu ogólnomiejskim kolejne zadania aż
do wyczerpania środków finansowych w tym okręgu, a ten monitoring na MHL-wej to
powinno być zadanie extra. Realizowane powinny być mniejsze zadania, które
mieszczą się w puli środków, a mają dużą ilość punktów.

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że w zarządzeniu wpisał zapis mówiący
o tym, że środki niewykorzystane w okręgach mogą zostać wykorzystane
w okręgu ogólnomiejskim. Dodał, że ilość punktów oddanych na zadanie dotyczące
instalacji monitoringu na MHL-wej pokazuje, że jest to zadanie bardzo ważne
i oczekiwane przez mieszkańców.

 Radny Paweł Liszka mówi, że realizacja tych, mniejszych zadań zaspokoiłaby
potrzeby wielu mieszkańców;

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiada, że jest to sprawa jeszcze do dyskusji,
a ostateczna decyzja będzie należeć do Rady, która będzie pracować nad budżetem na
2016r.

Ad.5
Interpelacje i zapytania:
1. Radna Bogusława Korwin złożyła:

a) interpelacje w sprawie złego stanu budynku komunalnego w Szaflarach oraz problemów
z jakimi zmagają się jego mieszkańcy;

b) zapytanie w sprawie terminu wyremontowania pomieszczeń na basenie po pożarze, jaki
miał tam miejsce oraz tego jak wygląda sprawa odszkodowania?
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2. Radni: Marek Mozdyniewicz i Marcin Kudasik złożyli interpelację w sprawie
wykonania parkingu przed budynkiem przy ul. Podhalańskiej 26 oraz 28.
3. Radny Paweł Liszka:

a) złożył interpelację w sprawie kolejności realizacji zadań z budżetu obywatelskiego
w okręgu ogólnomiejskim;

b) prosił o załatanie dziury na os. Niwa w pobliżu stacji paliw, bo jest ona wyjątkowo duża
i coraz bardziej się pogłębia.

4. Radny Marcin Kudasik złożył interpelację w sprawie uporządkowania i remontu pl. Evry;
5. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie koncepcji
rozbudowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Miasta.

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

Ad.6
Informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 przedstawił
Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do
protokołu. W informacji zawarto m. in. wyniki egzaminów szóstoklasistów i egzaminów
gimnazjalnych oraz informacje nt. przeprowadzonych w szkołach kontroli.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radna Bogusława Korwin prosi o potwierdzenie, że nikt z kadry pedagogicznej nie

został ukarany karą porządkową w tym roku;
 Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odpowiada, że przedstawione przez

niego dane dotyczą roku szkolnego 2014/2015 i wówczas nie było żadnych kar, ale
w tym roku szkolnym takie kary już były.

 Radna Bogusława Korwin zauważa, że w dwóch gimnazjach jest aż 60 osób nie
promowanych dlatego pyta jakie jest planowane rozwiązanie tej niepokojącej sytuacji?

 Dyrektor Gimnazjum Nr 2 Pan Karol Skrzypiec informuje, że grupa tych nie
promowanych osób, to osoby, które nie chcą chodzić do szkoły - są to osoby karane
przez sądy rodzinne, które do 18 roku życia muszą uczęszczać do szkoły jednak mimo
wielu wezwań tego nie robią. Nie wszyscy chcą skorzystać z zajęć dydaktycznych,
zajęć wyrównawczych i kary nie pomagają. Duże znaczenie ma tu pewnie również
podejście rodziców, którzy czasem nie mogą trafić do swoich dzieci.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pyta jaki procent stanowią osoby
niepromowane w stosunku do ogółu?

 Dyrektor Gimnazjum Nr 2 Pan Karol Skrzypiec odpowiada, że w jego gimnazjum
przy 460 uczniach jest to jakieś 6-7%.

 Radna Bogusława Korwin mówi, że analiza wydatków ogółem jak i na wynagrodzenia
pokazuje wysoką stawkę w szkołach podstawowych nr 4 i nr 6 zarówno
w przeliczeniu na ucznia jak i na oddział. Jeśli chodzi o SP Nr 4 to faktycznie ze
względu na jej wielkość wydatki bieżące mogą być duże, ale zastanawia ją  SP Nr 6 -
z czego wynika wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i bieżące? Na
koniec dodała, że jako członek Komisji Rewizyjnej będzie wnioskować w przyszłym
roku o skontrolowanie wydatków SP Nr 6.

 Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka poinformował, że na to pytanie nie
da się odpowiedzieć od razu bez przeprowadzenia i pokazania analizy dlatego
proponuje radnej spotkanie w celu wyjaśnienie przedmiotowej kwestii.

 Radna Danuta Wojdyła odnośnie dotacji celowych dla szkół podstawowych
i gimnazjów pyta czy w tych latach 2014/2015 nie było żadnych pieniędzy
przeznaczonych na doposażenie np. sal?
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 Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odpowiada, że budżet był bardzo
ograniczony i w tych dwóch latach nakłady na doposażenie były bardzo małe.

 Radna Danuta Wojdyła mówi, ze pyta o to, bo poprzedni budżet obywatelski i ten
również pokazały w jakich obszarach szkoły są zaniedbane, bo wiele projektów, które
złożyły szkoły wygrały, ale na takie zadania pieniądze powinno dawać miasto.

 Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka informuje, że miasto dawało spore
środki o czym świadczą nakłady w poprzednich 5-ciu latach.

 Radna Danuta Wojdyła pyta czy w planowanym budżecie na 2016r. są
zaproponowane zadania dla szkół podstawowych i gimnazjów?

 Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka odpowiada, że są takie zadania, ale
też nie są duże.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zauważa, że pytania te nie dotyczą już
przedłożonego sprawozdania, takie tematy można omówić na Komisji Oświaty.

Ad.7
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 4 do
protokołu):
 Pan Tomasz Węglarczyk w imieniu klubu MMKS Podhale podziękował za mocne

poparcie projektu dot. instalacji monitoringu na Miejskiej Hali Lodowej w ramach
budżetu obywatelskiego. Następnie dodał, że dobrze, że znaleźli się z tym zadaniem
na drugim miejscu, bo dzięki temu piknik lotniczy będzie mógł być zrealizowany, a
tak to pewnie by się nie odbył. Stwierdził, że nie ważne jest czy instalacja monitoringu
odbędzie z pieniędzy przeznaczonych na budżet obywatelski czy też z innych
środków, ważne aby to zadanie, które już dawno powinno być zrealizowane, w końcu
zostało wykonane. Stwierdził, że realizacja tego zadania nie doszła do skutku za
czasów poprzedniego Burmistrza i poprzedniego Przewodniczącego Rady. Dodał, że
to radni są dla mieszkańców, a nie na odwrót i to radni mają znaleźć pieniądze na ten
cel. Dodał, że ten klub to ważne wychowanie dzieci od najmłodszych lat, a radni nie
chcą dawać pieniędzy na sport. Podkreślił również zły stan budynku Miejskiej Hali
Lodowej szczególnie toalet mieszczących się tam. Stwierdził, że, powinien on być
stopniowo remontowany. Dodał, że za hokejem w Nowym Targu są nie tylko
Nowotarżanie, ale i mieszkańcy okolicznych miejscowości, a nawet osoby z Polski.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski prosi o opanowanie emocji i wzięcie pod
uwagę, że jest wola Pana Burmistrza i Rady, aby środki na realizację tego zadania się
znalazły. Prosi, aby brać pod uwagę, że w mieście jest bardzo dużo potrzeb, a budżet
jest ograniczony i nie wszystkie zadania mogą być od razu realizowane. Odnośnie
pikniku lotniczego stwierdza, że nawet gdyby to zadanie nie wygrało to byłby on
realizowany, bo był czas, że środków na ten piknik było jeszcze mniej, a udało sie go
zrealizować.

 Pan Tomasz Węglarczyk jeszcze raz podkreślił, że hokej w Nowym Targu od wielu lat
boryka się z wieloma problemami, a jak ostatnio się okazało to nikt nie chce tu
przyjeżdżać z uwagi szczególnie na stan toalet w MHL-wej. Stwierdził, że nigdzie nie
ma takich toalet jak w Nowym Targu.

Drugą osobą zapisaną do głosu jest Pan Mieczysław Gottfrid, który poruszył sprawy:
 rozwiązania problemu dowozu dzieci do SP na os. Niwa;
 stanu otoczenia budynków mieszczących się  przy ul. Na Równi oraz w okolicach

DH „Gorce” - prosi o rozmowę z właścicielami, aby uprzątnęli ten teren, bo
szpeci to miasto;

 ścieżek rowerowych na terenie Nowego Targu.
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Z uwagi na rozbieżność miedzy przedstawianymi tematami, a tematem jaki został
wpisany na listę zapisanych do głosu Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski
zwrócił uwagę Panu Gottfridowi, że głos należy zabierać w sprawie jaka została podana
na liście gdyż to ułatwia prowadzenie obrad i planowanie czasu na poszczególne
wystąpienia.

Radny Paweł Liszka prosił o udzielenie głosu, aby mógł się odnieść do uwag skierowanych
przez Pana Tomasza Węglarczyka pod jego adresem.
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski chcąc uniknąć polemiki i przegadywania się
w tym punkcie zaproponował, aby Radny Paweł Liszka w wolnych wnioskach odniósł się do
wypowiedzi p. Węglarczyka.

Przerwa 10min.
Wznowienie obrad:

Ad.8
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ
30 (Podmieścisko-Stawiska) przedstawił jego autor planu Pan Bartłomiej Stawarz. Obszar
objęty niniejszą uchwałą obejmuje teren pomiędzy ul. Waksmundzką od północy, potokiem
Czerwonka od wschodu, Al. Tysiąclecia od południa i potokiem Biały Dunajec od zachodu.
Przyjęte w Studium uwarunkowań zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego
w wydzielonych obszarach i terenach, zostały w pełni uwzględnione w projekcie planu
i w tym zakresie plan jest zgodny z ustaleniami Studium. Projekt planu uzyskał wymagane
przepisami prawa opinie i uzgodnienia. Projekt planu został wyłożony do wglądu publicznego
4 razy, z czego dwa razy był wykładany cały obszar objęty projektem planu, a 2 razy
wyłożenie obejmowało tylko zmienione fragmenty rysunku projektu planu wraz z tekstem.
Przed opracowaniem projektu w 2012 r. została opracowana koncepcja planu, która również
została poddana konsultacjom społecznym. Co istotne, przedkładany projekt planu
miejscowego wskazuje dla tej części miasta bardzo dużą część obszaru dotychczas
użytkowanego rolniczo do zabudowy mieszkaniowej. Z uwagi na uwarunkowania
własnościowe i istniejącą konfiguracje działek, aby teren ten został zagospodarowany zgodnie
z ustaleniami projektu planu w znacznej części będzie konieczne porozumienie się właścicieli
nieruchomości i dokonanie wtórnych podziałów działek, aby powstały działki korzystne do
zabudowy. Do projektu planu sporządzono także prognozę oddziaływania na środowisko,
której wymagany zakres i stopień szczegółowości informacji w niej zawartych został
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na
środowisko dla projektu planu miejscowego zgodnie z wymogami ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko. Ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
wynika, iż nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania tak na środowisko jak i na
obszary Natura 2000. Opracowano także prognozę skutków finansowych uchwalenia projektu
planu. Projekt planu miejscowego został opracowany zgodnie procedurą, wymaganymi
przepisami oraz jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowy Targ. Uzyskał również pozytywną opinię Miejskiej Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej w Nowym Targu.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Andrzej Swałtek odnośnie terenów od potoku Czerwonka w stronę

Waksmundu pyta czy nie było możliwości, aby ten teren włączyć również do
przedmiotowego planu?
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 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiada, że ten teren o którym
mówi radny objęty jest planem Nowy Targ 17. Z uwagi na dużą skarpę przy potoku
Czerwonka trudne jest połączenie drogą terenów obu planów dlatego potraktowane są
one jako dwa odrębne plany, które różnią się także formą przeznaczenia terenu.

 Radny Grzegorz Grzegorczyk pyta czy zieleniec zaprojektowany wzdłuż
Al. Tysiąclecia nie mógł zostać od razu ujęty jako droga dojazdowa?

  Pan Bartłomiej Stawarz odpowiada, że działki, które tam są, mają przewidzianą
obsługę z innej drogi, ale nie ma przeszkód, aby tam została wydzielona droga co
zgodnie z planem mogą zrobić właściciele działek.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
propozycję rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała rozpatrzenie uwag złożonych do
dokumentu zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XV/129/2015 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 30 (Podmieścisko-
Stawiska).

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy przedstawił Naczelnik Wydziału
GN Pan Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na okres nie dłuższy niż
trzy lata umów dzierżawy ujętych w niniejszej uchwale z dotychczasowymi dzierżawcami,
którzy są zainteresowani przedłużeniem umów. Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenie
w Ratuszu gdzie zlokalizowana jest stacja transformatorowa zaopatrująca w energię
elektryczną centrum miasta, grunty  przy ul. Szaflarskiej i ul. Podtatrzańskiej stanowiące
niewielki fragment terenu jako dojazd do działek siedliskowych, działka przy ul. Szaflarskiej
pod kioskiem ruchu oraz teren przy ul. Gorczańskiej i teren przy os. Bednarskiego, który jest
poszerzeniem istniejących działek siedliskowych.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XV/130/2015 w sprawie
przedłużenia umów dzierżawy.

Ad.10
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 przedstawiła Naczelnik
Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put.
Program Współpracy Miasta Nowego Targu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania na zasadzie partnerstwa
oraz określa reguły współpracy i zakres zadań merytorycznych.
Obszary współpracy Samorządu Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami to zadania ze sfery wymienionej w art. 4 ust. 1. w/w ustawy uznane
za szczególnie istotne w tym :

1) pomoc społeczna,
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2) ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki
i przeciwdziałania problemom alkoholowym,
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
5) turystyka, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
8) ekologia  i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
9) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
10) ratownictwo i ochrona ludności,
11) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony praw dziecka,
12) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
13) promocja i organizacja wolontariatu.

Komisja Mieszkaniowa Opieki Społecznej Zdrowia i porządku Publicznego, Komisja
Oświaty i Kultury oraz Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowały
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XV/131/2015 w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2016.

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Pani Agacie Michalskiej
przedstawił Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski.
Poinformował, że w dniu 5 listopada 2015r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta
wniosek Burmistrza Miasta o przyznanie Medalu Zasłużony dla Sportu Pani Agacie
Michalskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23
czerwca 2014r. w sprawie: ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego
Targu oraz powołania Kapituły Honorowej przedmiotowy wniosek został przedłożony do
zaopiniowania Kapitule Honorowej Miasta Nowy Targ, która na posiedzeniu w dniu 5
listopada 2015r. rozpatrzyła przedłożony wniosek i w wyniku przeprowadzonego głosowania
podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie przyznania wnioskowanego wyróżnienia
wymienionemu na wstępie kandydatowi. Następnie Przewodniczący, zgodnie z
uzasadnieniem do uchwały, zaprezentował sylwetkę kandydatury. Podczas referowania
Przewodniczący zgłosił autopoprawkę w uzasadnieniu polegającą na wpisaniu poprawnej
nazwy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.
Na wniosek radnego Arkadiusza Pysza w formie autopoprawki Przewodniczący zgłosił
w uzasadnieniu zmiany polegające na wpisaniu poprawnego wieku dwóch synów
p. Michalskiej oraz na poprawieniu nazwy miejsca zdobycia złotego medalu
w unihokeju przez drużynę seniorek w Mistrzostwach Polski Seniorek i udział tej drużyny
w Finale Pucharu Europy z Norwegii na Łotwę.

Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę
Nr XV/132/2015 w sprawie przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu.

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego
Targu Towarzystwu Bursy Gimnazjalnej im. dr. Jana Bednarskiego w Nowym Targu
przedstawił Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski.
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W dniu 5 listopada 2015r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta wniosek Burmistrza
Miasta o przyznanie Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Towarzystwu
Bursy Gimnazjalnej im. dr. Jana Bednarskiego w Nowym Targu.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r.
w sprawie: ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz
powołania Kapituły Honorowej przedmiotowy wniosek został przedłożony do zaopiniowania
Kapitule Honorowej Miasta Nowy Targ, która na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2015r.
rozpatrzyła przedłożony wniosek i w wyniku przeprowadzonego głosowania podjęła
jednogłośnie uchwałę w sprawie przyznania wnioskowanego wyróżnienia wymienionemu na
wstępie kandydatowi. Następnie Przewodniczący przedstawił, zgodnie z uzasadnieniem do
uchwały, opis kandydatury.

Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XV/133/2015 w sprawie
przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu (Towarzystwo
Bursy Gimnazjalnej).

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego
Targu Polskiemu Towarzystwu Historycznemu Oddział w Nowym Targu przedstawił
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski.
W dniu 5 listopada 2015r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta wniosek Burmistrza
Miasta o przyznanie Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Polskiemu
Towarzystwu Historycznemu Oddział w Nowym Targu.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r.
w sprawie: ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz
powołania Kapituły Honorowej przedmiotowy wniosek został przedłożony do zaopiniowania
Kapitule Honorowej Miasta Nowy Targ, która na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2015r.
rozpatrzyła przedłożony wniosek i w wyniku przeprowadzonego głosowania podjęła
jednogłośnie uchwałę w sprawie przyznania wnioskowanego wyróżnienia wymienionemu na
wstępie kandydatowi. Następnie Przewodniczący przedstawił, zgodnie z uzasadnieniem do
uchwały, opis kandydatury.

Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XV/134/2015 w sprawie
przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu (PTH).

Ad.14
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26
stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na
lata 2015-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę
polegającą na zamianie szyku zdania w § 1 - treść pozostaje ta sama. Proponowane
w projekcie zmiany polegają na tym, że w Uchwale nr V/20/2015 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na
lata 2015-2024 w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się  zmian, które
po uwzględnieniu autopoprawki otrzymują następujące brzmienie:
„1) w pozycji 1.3.2.4 "Dokumentacja przyszłych inwestycji" zwiększa się łączne nakłady
finansowe przedsięwzięcia o kwotę 100 000 zł do kwoty 436 000 zł oraz zwiększa się limit
wydatków na rok 2016 o kwotę 100 000 zł do kwoty 311 000 zł,
2) dodaje się pozycję 1.3.1.8 „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Miasta Nowy
Targ” z limitem nakładów i zobowiązań w 2016 r. w kwocie 100.000 zł”.

W ramach pytań głos zabrał:



10

 Radny Paweł Liszka pytał, czemu mimo wcześniejszych informacji o terminach
najbliższych Sesji uchwała ta przedkładana jest w trybie tzw. wrzutki?

 Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że czasem tematy pojawiają się
z dnia na dzień, a tutaj nie ma jakichś niejasności i zależy na tym, aby jak najszybciej
zlecić wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Grel;

W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Swałtek, który zwrócił się z prośbą, aby przy
opracowywaniu projektu przebudowy ul. Grel zaprojektować odpowiednią zajezdnię dla
autobusów, aby kierowcy nie musieli tam cofać i nawracać tak jak ma to miejsce teraz.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały w zakresie, jaki został
przedstawiony na wymienionych komisjach czyli w zakresie kwoty przeznaczonej na
wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Grel.

Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę
Nr XV/135/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2015 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto
Nowy Targ na lata 2015-2024.

Ad.15
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na piśmie zostaną udzielone w formie
pisemnej.
Odnośnie prośby radnego Pawła Liszki o załatanie dużej dziury na os. Niwa, w pobliżu stacji
paliw, Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg potwierdza, że zostanie ona załatana.

Ad.16
W wolnych wnioskach głos zabrali:
 Radny Paweł Liszka najpierw przypomniał, że minął już termin udzielania odp. na

interpelacje, a on nadal nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje dot. opłat targowych.
Następnie odnosząc się do wypowiedzi Pana Tomasza Węglarczyka stwierdził, że
takie wypowiedzi, że władze miasta nie przekazują pieniędzy na hokej są krzywdzące
gdyż patrząc w budżet poprzednich lat widać jak duże pieniądze były już przekazane
na MHL-wą. Następnie podkreślił, że Przewodniczący Rady, zgodnie ze statutem
organizuje i kieruje pracą Rady. Sam nie uchwala budżetu miasta, ani żadnej innej
uchwały, bo to uchwala cała Rada Miasta;

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha przeprosił za niedotrzymanie terminu udzielenia
odp. na interpelację i zapewnił, że odpowiedź ta zostanie niezwłocznie radnemu
udzielona;

 Radny Andrzej Swałtek przypomniał, że miała być zorganizowana Komisja
Komunalna w terenie i po objeździe sporządzona miała zostać lista z ulicami, które
będą w pierwszej kolejności remontowane jednak to nie zostało wykonane, a budżet
na 2016r. zostanie przedłożony Radnym już 15 listopada br. i teraz nie ma juz na to
czasu. Dodał, że nie robił listy z poparciem mieszkańców dla remontów pewnych
dróg, bo wierzył, że Komisja taką listę stworzy. Następnie stwierdza, że gdyby radni
otrzymali informację od Burmistrza, o tym ile pieniędzy miasto przeznacza na
MMKS, a ile na lodowisko, o którą proszono na jednej z Komisji Komunalnych, to
można byłoby dzisiaj od razu odpowiedzieć na wystąpienie p. Węglarczyka. Pyta
kiedy ta informacja zostanie radnym przekazana? Następnie mówi, że zadanie
zgłoszone przez niego do budżetu obywatelskiego dot. wykonania tarasu widokowego
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nie zostało zrealizowane, pieniądze zostały przekazane na co innego dlatego czuje się
pokrzywdzony, że nie zrealizowano innego zadania w tym okręgu. Stwierdza, że
można było się dogadać ze spółdzielnią i któreś zadanie z okręgu nr 4 zrealizować.

 Radny Andrzej Rajski informuje, że przygotował wykaż inwestycji koniecznych do
zrealizowania, okazało się że jest to kwota ok. 100 mln zł. Miał zamiar zorganizować
w tym temacie dyskusję, ale biorąc pod uwagę środki w budżecie przeznaczone na
inwestycje oraz informację jaką uzyskał, że oprócz budowy drogi przez targowicę
planowanej od 8 lat będą mogły być realizowane tylko te inwestycje drogowe, które
będą mogły uzyskać dofinansowanie. Dlatego trudno było robić mieszkańcom
nadzieję, że uda się te inwestycje zrealizować.

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odnośnie kosztów utrzymania obiektów sportowych
informuje, że w lipcu była składana interpelacja w tej sprawie, na którą udzielił
odpowiedzi i jest ona dostępna na stronie internetowej dlatego nie udzielał odrębnej
informacji. Odnośnie budżetu obywatelskiego poinformował, że zadanie, o którym
mówił radny Swałtek nie zostało przyjęte do realizacji, ale wykonano np. chodnik
łączący ul. Podhalańską z ul. Sikorskiego, przygotowano również wniosek na
dofinansowanie wykonania remontu ul. Sikorskiego, ul. Podtatrzańskiej, ul. Ku
Studzionkom więc jeśli wniosek przejdzie to w przyszłym roku w tym okręgu będą
realizowane spore inwestycje.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski informuje, że kilka dni temu rozmawiał
z p. Węglarczykiem, ale trudno jest rozmawiać z kimś kto stoi na stanowisku, że to
problem miasta czyli Burmistrza i Rady. Dodaje, że przekazał mu informację o ilości
środków przekazanych na hokej do tej pory. Na koniec podsumował, że zadań
i potrzeb jest wiele, ale niestety budżet jest ograniczony i Rada musi wybierać co
w pierwszej kolejności ma być realizowane. Podkreślił, że MHL to problem szerszy
i znany od dawna.

 Radny Paweł Liszka zwrócił się z prośbą, aby jednak Pan Burmistrz przekazał radnym
informację na temat środków przekazywanych na MMKS i utrzymanie MHL-wej.
Była o tych środkach mowa na posiedzeniu jednej z komisji, na której omawiano
wysokość przyznawanych stypendiów.

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha mówi, że faktycznie była taka dyskusja, ale później
pojawiła się interpelacja w tej sprawie i dlatego nie przygotowywał odrębnej
informacji, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką informację przekazać
radnym i zostanie to zrobione.

 Radny Lesław Mikołajski przedstawił oświadczenie, w którym przeprosił członków
Stowarzyszenia „Wolnościowe Podhale” za swoją wypowiedź podczas sesji w dniu 20
lipca br. w czasie dyskusji nad rozwiązaniem Straży Miejskiej odnośnie tego, że
dwóch członków tego stowarzyszenia zostało ukaranych mandatami przez Straż
Miejską za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Poinformował, że otrzymał
taką informację od funkcjonariusza Straży Miejskiej, co później nie otrzymało
potwierdzenia w faktach i dokumentach dlatego został wprowadzony w błąd.

 Radny Andrzej Swałtek zwrócił się do Przewodniczącego Rady z prośbą, aby
reagował na osobiste ataki ze strony wypowiadających się mieszkańców pod adresem
konkretnych radnych i aby wtedy przywołany radny miał możliwość odniesienia się
do uwag czy pewnych zarzutów, bo gdy radni wypowiadają się w wolnych wnioskach
to raczej nie ma już osób, które wcześniej zabierały głos.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski odpowiedział, że będzie o tym pamiętał,
chociaż stara się unikać i nie dopuszczać do konfrontacji radnych z mieszkańcami, bo
rola radnych jest nieco inna. Następnie zaprosił wszystkich do wzięcia udziału
w obchodach Święta Nieodległości w dniu 10 i 11 listopada br.
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Ad.17
O godzinie 19:05 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął XV Sesję Rady
Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak

       mgr Janusz Tarnowski


