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P r o t o k ó ł Nr 16/2015
z XVI Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 7 grudnia 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 XVI Sesji Rady Miasta
w Nowym Targu o godzinie 1530.

Powitał  Senatora Pana Jana Hamerskiego, byłych parlamentarzystów prof. Stanisława
Hodorowicza i Andrzej Guta-Mostowego. Następnie powitał Wysoką Radę, Burmistrza Pana
Grzegorza Watychę, Zastępców Burmistrza Panią Joannę Iskrzyńską-Steg i Pana Waldemara
Wojtaszka. Przywitał również 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.

Przed przyjęciem porządku obrad głos zabrał Senator Jan Hamerski, który podziękował za
oddane na niego głosy podczas ostatnich wyborów parlamentarnych oraz zadeklarował chęć
współpracy z samorządem nowotarskim.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Ogłoszenia roku 2016 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 670-lecia Nadania Praw Miejskich

Królewskiemu Wolnemu Miastu Nowy Targ.
8. Uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Miasta Nowy Targ”, przyjętego uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 roku.

9. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).
10. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział),

przyjętego Uchwałą Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 poz. 2863 z 22 maja 2014 r.).

11. Wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu
ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego.

12. Przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy.
13. Zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za

wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
14. Wystąpienia Gminy Miasto Nowy Targ ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

z siedzibą w Krakowie.
15. Wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta

Nowy Targ.
16. Zmiany Uchwały Nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012

roku
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w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie
Gminy Miasto Nowy Targ.

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

18. Zmiany Uchwały Nr V/20/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2015-
2024.

19. Określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości,
rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu.

20. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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

Ad.2
Do powyższego porządku obrad uwag nie wniesiono.
Rada w głosowaniu 19 „za” przyjęła porządek obrad w brzmieniu jak powyżej.

Ad.3
Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przyjęła protokół
z XV Sesji Rady Miasta.

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 listopada 2015 r. do 7 grudnia 2015r.
w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz Watycha.

W trakcie sprawozdania doszedł radny Paweł Liszka i od tego momentu w obradach bierze
udział 20 radnych.

Po sprawozdaniu nastąpiło wręczenie nagród dla dzieci z nowotarskich szkół za udział
w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Nowym Targu.
Następnie miało miejsce podziękowanie za dotychczasową współpracę parlamentarzystom:
byłemu senatorowi Panu Stanisławowi Hodorowiczowi oraz byłemu posłowi Panu
Andrzejowi Gutowi-Mostowemu. Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski kierując
podziękowania do obydwóch Panów podziękował im szczególnie za służbę dla Nowego
Targu, za pamięć o korzeniach, ziemi podhalańskiej, którą promowali oraz za wspieranie
rozwoju. Podziękował im również za ich pracę charytatywną i społeczną. Podkreślił, że ma
nadzieję, że będą oni nadal wykorzystywali swój potencjał i podkreślił, że liczy na dalszą  ich
współpracę z samorządem nowotarskim.
Zarówno Pan Stanisław Hodorowicz jak i Pan Gut-Mostowy podziękowali za słowa
wdzięczności pod ich adresem i zapewnili o dalszej możliwości współpracy i udzielania
wsparcia dla Nowego Targu.

Ad.5
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Andrzej Swałtek złożył interpelację w sprawie nadgorliwości policji w sprawie
wystawiania mandatów - chodzi o sytuację jaka miała miejsce przy ul. Generała Maczka
gdzie mieszkaniec bloku przechodząc przez ulice do boksu śmieciowego został ukarany
mandatem przez policjantkę za przechodzenie w niewłaściwym miejscu. radny zaznaczył, że
mieszkańcy od wielu, wielu lat tak przechodzą i w sytuacji gdy na tej ulicy na długości 200m
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jest jedno przejście dla pieszych wydaje się to być normalnym. Radny Apeluje o ludzkie
podejście Policji do mieszkańców w tego typu sytuacjach.
2. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w sprawie:

a) zorganizowania pracy urzędników w celu realizacji i rozwiązywania spraw związanych
z zanieczyszczaniem  środowiska, upoważnienia urzędników do kontroli zarówno
nadmiernego zadymienia powietrza jak i nielegalnego spuszczania ścieków,
odsłuchiwania nagrań zgłoszeń zanieczyszczenia środowiska i podejmowania działań
mierzących do rozwiązywania tych problemów;

b) realizacji zadań z budżetu obywatelskiego, na który przeznaczona była kwota 1 mln
złotych, a wykorzystane zostanie tylko 600 tyś. zł. więc 400 tyś zł. gdzieś przepada co
jest nie zgodne z informacjami podawanymi podczas spotkań w sprawie budżetu
obywatelskiego i niezgodne z zapisami regulaminu budżetu obywatelskiego;

3. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelacje w sprawie:
a) możliwości instalacji monitoringu skażenia atmosfery, wywołanego spalaniem niskiej

jakości węgla, drewna, ale także śmieci w obrębie tzw. Starego Miasta;
b) możliwości negocjacji z PGNiG i możliwości sprawdzenia czy w Nowym Targu

możliwe jest obniżenie ceny gazu dla indywidualnych odbiorców, stosując procedurę
zakupu grupowego poprzez jednostkę miejską np. MPEC?

4. Radny Andrzej Rajski złożył interpelacje w sprawie:
a) właściwego oznakowania wejścia na Cmentarz Komunalny oraz dojazdu do kaplicy (ul.

Skotnica) czyli postawienia tablicy z informacją, że dla osób niepełnosprawnych dojazd
jest od strony kaplicy oraz zmienić znak zakazu wjazdu znajdujący się na ul. Skotnica
np. dopisać nie dotyczy dojazdu do cmentarza;

b) podjęcia działań w celu odzyskania przez Miasto działki, która obecnie jest
w użytkowaniu wieczystym KRUS-u, umożliwiłoby to wybudowanie przez Miasto
miejsc parkingowych dla odwiedzających cmentarz komunalny.

5. Radny Paweł Liszka:
a) złożył interpelację w sprawie poprzedniej odpowiedzi jaką uzyskał na interpelacje

dotyczącą realizacji zadań z budżetu obywatelskiego. Uznał, że przekazane mu
informacje nie są do końca zgodne z prawdą dlatego prosi o uzupełnienie tej odpowiedzi
i odpowiedź na pytania: po co jest regulamin budżetu obywatelskiego skoro nie jest on
przez Burmistrza przestrzegany i po co są spotkania z mieszkańcami skoro tam było
mówione że wchodzą kolejne zadania, które mieszczą się w puli danego budżetu, a tak
nie jest. Pyta również dlaczego Pan Burmistrz nie zdecydował się na przesunięcie
kwoty, która nie została wykorzystana w pozostałych okręgach na realizację zadań
w ramach budżetu obywatelskiego?

b) pytał o możliwość udzielenia pomocy mieszkańcom na os. Niwa, którzy nie mają wody
pitnej, gdyż ujęcie (tzw. stawek) z którego ją pobierają zostało zanieczyszczone - prosi
o ewentualne przepłukanie tego zbiornika. Zwrócił się również z prośbą do Burmistrza,
aby wystosował do ks. Proboszcza na os. Niwa prośbę, aby zaapelował do
mieszkańców, żeby nie dokonywali zrzutów ścieków, bo wówczas jeden drugiemu
zanieczyszcza wodę.

6. Radny Grzegorz Grzegorczyk złożył interpelacje w sprawie możliwości udostępnienia
trenu na os. K. tatrzańskiej (obok orlika i boiska do siatki) mieszkańcom okolicznych
osiedli na cele rekreacyjne.
7. Radni Danuta Szoklaska-Stefaniak i Grzegorz Luberda złożyli interpelację w sprawie
zaplanowania projektu oświetlenia ul. Klikuszówka od ul. Grel do ul. Krakowskiej oraz 3
lamp na os. Niwa w budżecie na 2016r.

Pełna treść interpelacji pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl
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Ad.6
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 3 do
protokołu):
 Pan Jan Sięka zabrał głos w sprawie sposobu procedowania zmiany planu wskazując,

że najpierw jego zdaniem, lepiej byłoby gdyby miasto wykupiło grunty, a dopiero
potem przeprowadzać zmianę planu. Dzięki temu miasto zaoszczędziłoby na wykupie,
bo zapłaciłoby mniej właścicielom, a potem uzyskałoby grunt o wyższej wartości.

 Pan Stanisław Apostoł nawiązując do projektu uchwały w sprawie: ogłoszenia roku
2016 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 670-lecia Nadania Praw Miejskich
Królewskiemu Wolnemu Miastu Nowy Targ, stwierdził, że jubileusze obchodzi się po
to, aby budować społeczność, lokalną tożsamość, a Nowy Targ ma pewną wartość,
którą wypracowały pokolenia przodków i którą wypracowuje również obecne
pokolenie.  Według byłego radnego, pokazywanie tego wysiłku i dorobku jest istotą
jubileuszy. Dodał on również, że „budowanie społeczeństwa obywatelskiego to
poniekąd obowiązek burmistrza”  i to on powinien dbać o to, aby nowotarżanie byli
dumni ze swojego miasta. Stwierdził, że zarządzanie jubileuszami może być, albo
administracyjne albo obywatelskie, a zaproponowana uchwała jest przygotowana
w aspekcie administracyjnym. Poinformował, że nie neguje podanych w projekcie
jubileuszy, bo to siedem pięknych rocznic, ale znalazły się tam, bo mają na końcu "0"
lub "5". One powinny być obchodzone, ale to za mało wypisać taką listę. Stwierdził,
że w uzasadnieniu do uchwały powinny być krótkie biogramy - po to, aby pokazać te
dobre praktyki, że każda z tych instytucji i tych wydarzeń wniosły coś dla ducha tego
Miasta. Te jubileusze zasługują, by je docenić i żeby wskazać w projekcie uchwały jej
walory. Następnie zwrócił się do Burmistrza z prośbą, aby wycofał ten projekt z sesji
i uzupełnił uzasadnienie. Dodał, że osobiście, na prośbę przewodniczącego Rady
Miasta napisał siedmiozdaniowe uzasadnienie dotyczące Konfederacji Tatrzańskiej
i myślał, że inne instytucje też będą mieć takie notki - stąd jego wniosek o
uzupełnienie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski odnosząc się do wystąpienia Pana Stanisława
Apostoła poinformował, że problemem w naszym mieście jest nieumiejętność porozumienia
się, dogadania się i stąd czasem mają miejsce takie drobne niedociągnięcia. Stwierdził jednak,
że ta uchwała, w kwestii formalnej na pewno spełnia swoje zadanie. Mogłoby być to bardziej
rozpisane i rozbudowane, i o każdym jubileuszu coś można było napisać, ale wycofywanie
teraz tej uchwały i przesuwanie jej procedowania na kolejną Sesję pod koniec miesiąca  to
strata czasu. Dodał, że w przyszłym roku będzie Sesja uroczysta z okazji jubileuszu
i wówczas będzie okazja, aby te poszczególne jubileusze właściwie zaprezentować i uczcić.

W trakcie wystąpień mieszkańców doszła radna Danuta Szokalska-Stefaniak i od tego
momentu w obradach Rady uczestniczy 21 radnych.

Przerwa

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił
głosu Naczelnikowi Wydziału Prewencji Panu Michałowi Janerko, który odniósł się do
informacji radnego Andrzeja Swałtka w sprawie przyznawania mandatów przez Policję.
Poinformował, że przede wszystkim obywatel ma prawo odmówić przyjęcia mandatu jeśli
uzna ze został on niesłusznie przyznany. W takiej sytuacji zostałoby to rozpatrzone przez
wydział karny Policji i jeśli uznano by, że mandat był nie słusznie nałożony to zastosowano
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by inne środki np. pouczenie. Jeśli natomiast uznaliby że mandat został wystawiony
prawidłowo to sprawa zostałaby skierowana do sądu, który podjąłby decyzję, czy faktycznie
ten mandat został przyznany właściwie.
Radny Andrzej Swałtek prosi tylko o bardziej ludzkie podejście, bo przecież mieszkańcy nie
mogą chodzić z jednego końca ulicy na drugi, aby przejść przez przejście dla pieszych w celu
wyrzucenia śmieci. Dodaje, że mieszkańcy od dawna tak przechodzą i nadal tak będą
przechodzić mimo nakładania mandatów.
Radny Paweł Liszka zwrócił się z  prośbą, aby policja w dni jarmarku kierowała ruchem na
skrzyżowaniu ul. Szaflarskiej z Al. Tysiąclecia  oraz ul. Krzywej z Al. Tysiąclecia co
pozwoliłoby uniknąć korków w mieście.
Naczelnik Wydziału Prewencji poinformował, że w miarę możliwości Policjanci będą obecni
na tych skrzyżowaniach w celu kierowania ruchem.

Ad.7
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2016 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 670-lecia
Nadania Praw Miejskich Królewskiemu Wolnemu Miastu Nowy Targ przedstawiła Naczelnik
Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put.
Nowy Targ uzyskał prawa miejskie 22 czerwca 1346 roku nadane na prawie magdeburskim
przez Króla Kazimierza Wielkiego. Zatem w przyszłym roku przypada 670 rocznica tego
szczególnego dla naszego miasta wydarzenia. W roku tym również będą miały miejsce inne
znaczące w historii miasta rocznice. Okoliczności te wymagają wyjątkowego i swoistego
upamiętnienia. Podjęcie kroków zmierzających do przygotowania obchodów tych jubileuszy
wpłynie korzystnie na umocnienie tożsamości lokalnej jego mieszkańców i zachowanie
dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Przyczyni się także do wzrostu
uczestnictwa Nowotarżan w odbiorze kultury, promocji miasta oraz zwiększy atrakcyjność
Nowego Targu na arenie lokalnej i ponadlokalnej.

W ramach całorocznych obchodów jubileuszy ze szczególnym uwzględnieniem tych
wymienionych w uchwale władze miasta planują wiele wydarzeń kulturalnych,
historycznych, sportowych i turystycznych uświetniających tak ważne rocznice. Sześćset
siedemdziesiąt lat bogatej historii Nowego Targu przeplatanej wydarzeniami, które
kształtowały życie mieszkańców naszego miasta zobowiązuje do szczególnego uhonorowania
tych jubileuszy. Pamięć o przeszłości Miasta to hołd należny przodkom od współczesnych
pokoleń społeczności lokalnej. Ta i kolejne rocznice staną się podstawą do odkrywania i
budowania tradycji Miasta. Na przekroju dziejów historii Miasto miało i ma swoich
wybitnych obywateli. W celu podkreślenia doniosłości rocznicy powołany zostanie Komitet
Honorowy i organizacyjny Obchodów. Deklaracja wzajemnej współpracy i pomocy członków
Komitetu nada wyjątkową rangę działaniom podejmowanym w ramach obchodów.

W dyskusji głos zabrał Burmistrz Pan Grzegorz Watycha, który poinformował, że nie
skorzystał z prawa z wycofania projektu uchwały, bo uważa za słuszne jak najszybsze
rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu. Stwierdził, że sama uchwała jest precyzyjna i jasna,
a samo uzasadnienie jest tylko wyjaśnieniem do uchwały. Następnie poinformował, że będą
na pewno zaproszone wszystkie organizacje, które chcą włączyć się w prace zmierzające do
należytego przygotowana obchodów rocznicowych. A jak poszczególne grupy, czy osoby nie
będą mogły się porozumieć, to będzie musiał zabrać głos, i będzie musiał niestety z tego
prawa skorzystać, by osiągnąć konsensus. Na koniec wnioskował do Rady o podjęcie
uchwały w celu umożliwienia  przystąpienia do organizacji jubileuszu.

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie
zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
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Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/136/2015 w sprawie
ogłoszenia roku 2016 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 670-lecia Nadania Praw Miejskich
Królewskiemu Wolnemu Miastu Nowy Targ.

Ad.8
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”, przyjętego uchwałą
Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 roku przedstawił
Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha.
Zmiana przyjętego przez Radę Miasta Nowy Targ w czerwcu 2010 roku Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, dotyczy
trzech obszarów położonych w centralnej zainwestowanej części Nowego Targu, a jej celem
jest zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego dla:
 terenów Miejskiej Hali Lodowej, umożliwiająca lepsze wykorzystanie istniejącego

obiektu, poprzez uatrakcyjnienie jego komercyjnego wykorzystania;
 terenów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza i Podhalańskiego

Szpitala specjalistycznego im. Jana Pawła II, umożliwiająca ich wykorzystanie dla
lokalizacji parkingu oraz usług związanych z obsługą cmentarza;

 terenów KS Gorce przy al. Tysiąclecia wraz z przyległymi terenami miejskimi,
umożliwiająca modernizację istniejącego obiektu sportowego oraz komercyjne
wykorzystanie terenów.

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

Rada w głosowaniu 17  głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XVI/137/2015 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”, przyjętego uchwałą
Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nowy Targ 22 (Centrum) przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha.  Na
wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na wpisaniu w treści uchwały numeru uchwały
podjętej w punkcie poprzednim (dot. Studium). Zmiana przedmiotowego planu obejmuje
teren Miejskiej Hali Lodowej wraz z terenem boiska sportowego. W tym terenie ustalono
przeznaczenie podstawowe dla obiektów sportowych oraz usług komercyjnych, zwiększono
parametry dla obiektów jakie mogą tam być zlokalizowane, zwiększono  powierzchnie
możliwą sprzedaży gdyż poprzednio była zbyt mała. Zmiana ta obejmuje również tereny
istniejącej galerii Buy&Fly - wysokość tego obiegu nie była zgodna z zapisami planu dlatego
obecnie zostało to skorygowane. Kolejna zmiana polega na tym, że dla obiektów ujętych
w gminnym rejestrze zabytków dopuszcza się przebudowę tych obiektów w celu ich
dostosowania do wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych. Naczelnik poinformował, ze
na etapie wyłożenia planu nie wpłynęła do niego żadna uwaga.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
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Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę
Nr XVI/138/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).
Ad.10
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nowy Targ 24 (Dział), przyjętego Uchwałą Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 12 maja 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 poz. 2863 z 22 maja 2014 r.)
przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Na wstępie zgłosił
autopoprawki. jedna z nich polega na wpisaniu w treści uchwały numeru uchwały dot. zmiany
studium podjętej w punkcie 8 dzisiejszego porządku obrad. Druga autopoprawka dotyczy
załącznika Nr 2 do projektu uchwały gdzie dokonuje się zmiany podanych tam dwóch kwot
i tak kwotę 899 600 zł zastępuje się kwotą 626 400 zł, a kwotę 523 400 zł zastępuje się kwotą
250 200 zł.
Zmiana niniejszego planu obejmuje tereny znajdujące się nad istniejącym cmentarzem
komunalnym. Tereny te pierwotnie miały być przeznaczone na poszerzenie cmentarza, ale
z uwagi na duże kontrowersje jakie ten temat budził wśród mieszkańców tamtego rejonu
Burmistrz postanowił uwzględnić wnioski mieszkańców i teren ten zaproponowano pod
parking wraz z obiektami usługowymi związanymi z obsługą cmentarza. Obiekty te nie będą
dopuszczone na całym terenie tylko we wskazanym miejscu. Zmiana dotyczy również zmiany
kategorii drogi, która w poprzednim palnie była drogą wewnętrzną, a miała łączyć dwie drogi
publiczne. Klasa tej drogi została zmieniona na drogę publiczną, ale parametry i przebieg
drogi zostaje bez zmian.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Andrzej Swałtek odnośnie zmiany drogi, o której mówił Naczelnik, z drogi

wewnętrznej na publiczną pyta czy trzeba będzie wykupić tam grunty pod tą drogę?
 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiada, że w przyszłości trzeba

będzie je wykupić.
 Radny Andrzej Swałtek pyta po co w takim razie miasto ma wydawać pieniądze na tą

drogę skoro planowana jest tam obwodnica Nowego Targu?
 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha podkreśla, że plan miejscowy nie

określa terminu wykupu tych terenów. Dodaje, że na ten moment jest to tylko rezerwa
terenu pod drogę, aby nikt się tam nie wybudował, bo później trzeba byłoby wypłacać
odszkodowania.

 Radny Andrzej Swałtek pyta czy w takim razie ma to rozumieć w ten sposób, że
dopóki obwodnica nie będzie realizowana to droga ta również nie będzie realizowana?

 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiada, że to Rada uchwala
budżet i planuje inwestycje, które będą realizowane z pieniędzy publicznych.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
propozycję rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się przegłosowała
rozpatrzenie uwagi złożonej do projektu planu zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu
uchwały.
Rada w wyniku reasumpcji głosowania 14  głosów „za”  przy 6 glosach przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr XVI/139/2015 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział),
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przyjętego Uchwałą Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 poz. 2863 z 22 maja 2014 r.).

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego przedstawił
Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Poinformował, że dokument dołączony do
projektu uchwały obejmuje Gorczański Park Narodowy oraz otulinę. Miasto Nowy Targ
znajduje się w obszarze otuliny parku. Dokument ten praktycznie w całości dotyczy parku
tylko rozdział 12 zawiera zalecenia dotyczące otuliny parku. Wszystkie te zalecenia, które są
tam podane miasto ma już w dokumentach planistycznych dawno zawarte ( m.in. studium,
plany Nowy Targ 24 i Nowy Targ 25).

W ramach pytań głos zabrał Radny Grzegorz Grzegorczyk, który pytał czy wyrażona przez
Radę opinia wpłynie na realizację inwestycji w otulinie parku?
Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha odpowiedział, że jest to tylko opinia, a nie
uzgodnienia  dlatego nie widzi takiego zagrożenia.

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

Rada w głosowaniu 16  głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 4 głosach wstrzymujących się
podjęła Uchwałę Nr XVI/140/2015 w sprawie wyrażenia opinii do projektu
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Gorczańskiego Parku
Narodowego.

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy przedstawił
Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn.

Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na okres nie dłuższy niż trzy lata umowy
najmu i umów dzierżawy ujętych w niniejszej uchwale z dotychczasowymi najemcą
i dzierżawcami, którzy są zainteresowani przedłużeniem umów.

Punkt 1 załącznika nr 1 do projektu uchwały w zakresie najmu dotyczy pomieszczenia
o pow. 51 m2 na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Topolowym 5
w Nowym Targu zajętego przez stację transformatorową. Umowa obowiązuje do 31 marca
2016r.

Objęte w załączniku nr 1 do projektu uchwały umowy dzierżawy dotyczą:
Punkt 1 – gruntu o powierzchni 1200 m2, położonego na os. Konfederacji Tatrzańskiej
przeznaczonego na prowadzenie działalności rolniczej – wykaszanie i wypas. Umowa
dzierżawy wygasa z dniem 29 lutego 2016 r.
Punkt 2 – utwardzonego i częściowo zabudowanego terenu położonego przy ul. Szaflarskiej
przeznaczonego na prowadzenie statutowej działalności Ligi Obrony Kraju. Umowa
dzierżawy wygasa z dniem 31 marca 2016 r.
Punkt 3 – utwardzonego terenu o pow. 24,50 m2 na placu targowym na os. Bereki, na którym
dzierżawca posadowił tymczasowy kontener na prowadzenie działalności magazynowo-
handlowej w asortymencie mebli. Umowa dzierżawy wygasa z dniem 31 grudnia 2015 r.
Punkt 4 – dzierżawa miejsc postojowych w Rynku. Trzyletnia umowa dzierżawy wygasa
z dniem 31 grudnia 2015 r. Dzierżawca został ustalony w drodze przetargu.
Punkty 5 - 10 – dzierżawy stanowisk handlowych na placu targowym na os. Bereki. Umowy
dzierżawy wygasają z dniem 31 grudnia 2015 r.
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W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Rajski, który stwierdził, że dzierżawę na parking
w rynku powinno się przedłużyć na pół roku, bo jest to czas, w którym obecna targowica
będzie przeniesiona na nowe miejsce i zwolni się miejsce po starej targowicy i można będzie
można tam zrobić bezpłatny parking. Jest to również czas, aby opracować koncepcje
parkowania na terenie miasta, bo płatne parkingi pod urzędem się sprawdziły. Dodał, że
uważa za niecelowe obniżanie stawek opłat na parkingu w Rynku gdyż ma to być parking
rotacyjny. Następnie zwrócił się z  prośbą, aby Burmistrz przy przedłużaniu umowy na
parking w Rynku wziął pod uwagę  to, że w Rynku jest lodowisko i przyjeżdżają rodzice
z dziećmi i również w celu ożywienia Rynku wieczorami, trzeba byłoby ograniczyć czas
pracy tego parkingu w tygodniu do 16tej lub 17tej, a w soboty do 14tej.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19  głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XVI/141/2015 w sprawie przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy.

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie zmiany liczby punktów sprzedaży napojów zawierających
powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży przedstawił w imieniu grupy radnych radny Jan Łapsa.
Wnosi się o zwiększenie o 5 punktów liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży w związku z faktem, iż limit punktów sprzedaży został w całości
wykorzystany, a na tego rodzaju zezwolenie oczekują przedsiębiorcy (2 osoby zostały
wpisane na tzw. listę oczekujących po złożeniu kompletnych wniosków ale są również osoby,
które nie składały wniosku, a otwarcie sklepu uzależniają od uzyskania tego rodzaju
zezwolenia).  Brak możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest
odczuwane przez przedsiębiorców jako ograniczenie swobody prowadzenia działalności
gospodarczej oraz niesprawiedliwości, uważają oni, że możliwość sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu uatrakcyjni ich ofertę handlową. Zwiększenie limitu o
5 punktów sprzedaży zapewni możliwość uzyskania zezwolenia oczekującym
przedsiębiorcom, a tym samym zagwarantuje równy dostęp do prowadzenia tego typu
działalności.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 13  głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących
się podjęła Uchwałę Nr XVI/142/2015 w sprawie zmiany liczby punktów sprzedaży
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży.

Ad.14
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Nowy Targ ze Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie przedstawił Naczelnik Wydziału AiK Pan
Łukasz Knurowski. Gmina Miasto Nowy Targ przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Małopolski na podstawie Uchwały nr 10/VI/99 Rady Miejskiej w Nowym Targu
z dnia 1 marca 1999 r. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez
promocję i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, prowadzenie
działalności informacyjnej i wydawniczej, organizowanie działalności szkoleniowej,



10

współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, innymi organizacjami
zrzeszającymi gminy, powiaty lub województwa (związki i stowarzyszenia). Pracownicy
Urzędu Miasta Nowy Targ w 2014 r. wzięli udział w pięciu szkoleniach/konferencjach
organizowanych przez Stowarzyszenie. W bieżącym roku nie korzystano z działalności
szkoleniowej. Miasto Nowy Targ obecnie nie odnosi żadnych korzyści (nie korzysta
z żadnych form działalności SGiPM), które wynikałyby z członkostwa w Stowarzyszeniu,
a ponosi jedynie koszty składki członkowskiej. Wobec niedostatecznej zasadności
uczestnictwa w organizacji i ponoszenia kosztów członkostwa w wysokości ok. 5 tys. zł
rocznie, Burmistrz Miasta Nowy Targ proponuje wystąpić ze Stowarzyszenia.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Paweł Liszka pyta co oznacza zawarte w uzasadnieniu sformułowanie

„niedostatecznej zasadności”?
 Naczelnik Wydziału AiK Pan Łukasz Knurowski odpowiada, że w ostatnich latach

pracownicy nie korzystali z form działalności tego Stowarzyszenia z uwagi na brak
tematyki, która interesowałaby pracowników.

 Radny Paweł Liszka pyta co zostało zrobione ze strony miasta, aby korzystać z tego
członkostwa tak aby mieć z tego korzyści?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały
jest wynikiem jego oceny korzyści przynależności do pewnych stowarzyszeń.
Przekładając koszty składek członkowskich na korzyści płynące z członkostwa podjął
decyzję o wystąpieniu z tego Stowarzyszenia. Poinformował również, że nie
wszystkie gminy należą do tego stowarzyszenia. W najbliższym czasie będą rozmowy
na temat przystąpienia miasta do innej organizacji, która będzie w stanie przynieść dla
miasta większe korzyści.

 Radny Paweł Liszka pyta czy jest to właśnie pierwszy krok ku temu, aby powstała
Subregionalna Organizacja Turystyczna? pytał czy zasadne jest tworzenie nowej
organizacji, skoro nie umie się wykorzystać tego co już miasto miało, a kosztowało to
tylko 5 000 zł, a nowa organizacja będzie kosztować 150 000 zł. Może lepiej byłoby
pozostać w tym stowarzyszeniu i przeznaczyć środki na promocje Nowego Targu
właśnie poprzez to stowarzyszenie.

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Małopolski nie jest organizacją, która będzie promować Nowy Targ jest to
organizacja, która zabiera głos w sprawach, które gminy zajmują się na co dzień.
Zrzeszanie się na dole samorządów ma zadbać o cele samorządów w Warszawie.
Burmistrz dodał, że w jego ocenie grupą docelową do której Nowy Targ powinien
wystąpić z promocją, poza Krakowem, jest Śląsk.

 Radny Andrzej Swałtek pytał ile gmin wystąpiło już z tego Stowarzyszenia?
 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że nie posiada takiej informacji;

W dyskusji głos zabrali:
 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski poinformował, że rozeznawał temat

w tym zakresie i okazuje się, że wszystkich gmin i powiatów w Małopolsce jest ponad
200, a stowarzyszenia skupia członków nie tylko z województwa małopolskiego, ale
również świętokrzyskiego, podkarpackiego i śląskiego. Obecnie członkiem tego
stowarzyszenia jest ok. 100 samorządów z tych 4 województw.

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że uczestniczy również
w spotkaniach Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski i w tym momencie
dublowały się cele, które stawiają sobie te organizacje. Jest również forum Sekretarzy,
Skarbników i poprzez nie następuje również wymiana doświadczeń.
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 Radny Andrzej Swałtek pyta dlaczego nie skorzystano w bieżącym roku z działalności
szkoleniowej stowarzyszenia skoro zapłacono składki członkowskie?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że widocznie tematyka szkoleń nie
była interesująca i potrzebna dla parowników. To Naczelnicy piszą wnioski
o skierowanie pracownika na szkolenie jeśli uznają że będzie ono przydane na
konkretnym stanowisko, a jeśli nie będzie to lepiej żeby pracownik został w pracy.

 Radny Andrzej Swatek uważa, że skoro był wkład własny to pracownicy powinni
skorzystać ze szkoleń.

 Radny Gabriel Samolej mówi, że skoro miasto jest członkiem stowarzyszenia od 16
lat i nie ma z tego korzyści to dziwi go, że tak długo jest jeszcze jego członkiem.
Uważa, że w takim wypadku trzeba jak najszybciej wystąpić z tego stowarzyszenia,
aby nie wpłacać niepotrzebnie tych 5 000 zł.

Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej
uchwały.

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 3 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się
podjęła Uchwałę Nr XVI/143/2015 w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Nowy Targ ze
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie.

Ad.15
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad
pobierania na terenie miasta Nowy Targ przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz.
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z ustawy z dnia 23.07.2015r. o zmianie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Do tej pory ustalenie stawek opłaty targowej było
obowiązków, od dnia 1.01.2016r. ustalenie stawek opłaty targowej będzie czynnością
fakultatywną. Konsekwencja dokonanych zmian jest to, ze gminy, które nadal mają zamiar
dokonywać poboru opłaty targowej muszą podjąć nową uchwałę. Skarbnik zgłosił
następujące autopoprawki:
1) Skreśla się §2 ust. 2 (definicja co jest targowiskiem znajduje się w ustawie o podatkach
i opłatach lokalnych, nie ma potrzeby by umieszczać ją również w uchwale),
2) W §5 ust. 1 we wszystkich punktach skreśla się znak „ - ” (w celu ujednolicenia zapisów
i uniknięcia wrażenia, że niektóre pozycje są ze znakiem minus),
3) w uzasadnieniu skreśla się zdanie: „Wstępnie zakłada się, że mogą one wynosić w roku
2017 – 1,20 zł i w roku 2018 – 1,50 zł.”

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Lesław Mikołajski mówi, że na Komisji Komunalnej ustalono, że stawka

opłaty zostanie obniżona z 0,70 zł na 0,50 zł i Skarbnik mówił, że taka zmiana
zostanie zgłoszona w formie autopoprawki.

 Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz informuje, że nie składał takiego zapewnienia,
 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski przypomniał, że poprawki były

zgłaszane przez radnego Pawła Liszkę a poprawka dot. zmniejszenia stawki opłaty
została zgłoszona na Komisji Komunalnej przez radnego Jana Łapsę;

 Radny Lesław Mikołajski mówi, że zgłaszane na komisjach poprawki zostały
przegłosowane i miały być zgłoszone na Sesji w formie autopoprawki;

 Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz zapewnia, że nie informował iż taka autopoprawka
będzie zgłaszania, a w tym momencie radni mogą zgłaszać poprawki i je głosować;
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  Radny Andrzej Swatek zaproponował, aby Przewodniczący Komisji Komunalnej
i Przewodnicząca Komisji Budżetowej zgłosili poprawki, które zostały przegłosowane
na tych komisjach.

Następnie Przewodniczący Komisji Komunalnej Pan Andrzej Rajski i Przewodnicząca
Komisji Budżetowej Bogusława Korwin zgłosili w imieniu swoich komisji poprawki, które
zostały przegłosowane przez obydwie w/w Komisje.

Poprawka I - skreśla się słowa „na rok 2016” w treści uchwały w § 2 ust. 1 oraz w tytule
załącznika nr 1
Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała w/w poprawkę.

Poprawka II - dodaje się ust. 4 w § 4 o treści: Na targowiskach zlokalizowanych przy ul.
Nadwodniej, os. Bereki oraz ul. Konfederacji Tatrzańskiej - opłata targowa będzie pobierana
trzy dni w tygodniu tj. w czwartki, soboty oraz niedziele. Na pozostałych terenach Miasta
opłata targowa będzie pobierana przez 7 dni w tygodniu.
Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała w/w poprawkę.

Poprawka III - dodaje się ust. 5 w § 4 o treści: Pobieranie opłaty targowej na terenach
opisanych w załączniku nr 1 w punkcie 1 rozpocznie się, po upływie trzech miesięcy od daty
uruchomienia targowiska.
Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała w/w poprawkę.

Poprawka IV - w załączniku nr 1 „Dzienne stawki opłaty targowej” zmienia się stawkę opłaty
targowej z  0,70 zł na 0,50 zł.
Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała w/w poprawkę.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały wraz z wymienionymi wyżej
poprawkami.

Rada w głosowaniu 21  głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami i przegłosowanymi
poprawkami Uchwałę Nr XVI/144/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej
wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ.

Ad.16
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przedstawił Skarbnik Pan Łukasz
Dłubacz. W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych istnieje
konieczność ustanowienia nowych stawek jeśli chodzi o autobusy. Zgodnie z nową treścią
przepisów pojawiają się 2 kategorie autobusów tj. z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż
22 oraz z równą lub wyższą niż 22 (do tej pory było to - mniejszą niż 30 oraz równą i wyższa
niż 30). Jednocześnie proponuje się znacznie obniżyć stawki tego podatku i tak przy liczbie
miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 proponuje się stawkę 200 zł, do tej pory było 1 000 zł,
a przy liczbie równej i wyższej niż 22 stawkę 250 zł do tej pory było to 1 700 zł. Propozycja
obniżenia stawek wynika z tego, ze obecnie głównym jej płatnikiem jest Miejski Zakład
Komunikacji (62,3% dochodów z tytułu podatku od autobusów). W ostatnich latach
działalność zakładu jest w coraz większym stopniu dotowana przez miasto i obecnej już ok.
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40% przychodów zakładu z transportu publicznego to dotacja z budżetu miasta. Szacuje się że
po przyjęciu nowych stawek wpływy od dotychczas zarejestrowanych autobusów spadną
o kwotę 31 000 zł, w tym kwota 21 000 zł z MZK oraz kwota 10 000 zł od pozostałych
właścicieli. Jednocześnie niska stawka podatku może zachęcić inne podmioty do
rejestrowania pojazdów w Nowym Targu, co może zniwelować ubytek dochodów
podatkowych.

W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Swałtek, który w imieniu Dyrektora MZK podziękował
za obniżenie podatku dla autobusów. Dodał, że 21 000 zł to duże wsparcie dla zakładu.

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

Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XVI/145/2015 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXVI/215/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2012
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
terenie Gminy Miasto Nowy Targ.
Obecnych na sali w momencie głosowania było 20 radnych.

Ad.17
Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta
Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta, przedstawił jak
w uzasadnieniu do uchwały Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Następnie zgłosił następujące
autopoprawki:
1) Załącznik nr 1 „DOCHODY” – plan przed zmianami 106.509.342,16, plan po zmianach
106.072.229,16,
2) Załącznik nr 2 „WYDATKI” – plan przed zmianami 106.309.342,16, plan po zmianach
105.872.229,16.

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

Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę
Nr XVI/146/2015 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.
Obecnych na sali w momencie głosowania było 20 radnych.

Ad.18
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/20/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia
26 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy
Targ na lata 2015-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. W przedmiotowym
projekcie uchwały proponuje się wprowadzić następujące przedsięwzięcia: odtworzenie
substancji po pożarze w strefie saun w pływalni Miejskiej w Nowym Targu - skarbnik zgłosił
autopoprawkę polegającą na zmianie limitu wydatków na ten cel z kwoty 440 000 zł na kwotę
477 000 zł gdyż taka jest najniższa oferta, która wpłynęła na przetarg. Drugie przedsięwzięcie
to budowa nowego cmentarza - wykonanie zaplecza sanitarno-gospodarczego z limitem
wydatków  50 000 zł. Realizacja tego zadania jest niezbędna w celu uzyskania pozwolenia
użytkowania nowego cmentarza.
Następnie zgłosił autopoprawkę: w §1 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu: „§1.3. w części 1.3.2
„wydatki majątkowe” dodaje się przedsięwzięcie pn. „Modernizacja Miejskiej Hali Lodowej”
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z limitem zobowiązań i nakładów w kwocie 700.000 zł, w tym w roku 2016 kwota 200.000 zł
oraz w roku 2017 kwota 500.000 zł. (niniejsza zmiana ma umożliwić niezwłoczne zlecenie
wykonania prac polegających na instalacji monitoringu w MHL oraz rozpoczęcie podjęcia
działań w celu wykonania innych pilnych prac budowlanych na MHL i starania się
o pozyskanie środków zewnętrznych. Zmiana jest zgodna z projektem budżetu na 2016 r.
oraz projektem WPF na lata 2016-2024).

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

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 16  głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących
się podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę Nr XVI/147/2015 w sprawie zmiany
Uchwały Nr V/20/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2015-2024.
Obecnych na sali w momencie głosowania było 20 radnych.

Ad.19
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu
przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na
tym, że we wszystkich załącznikach do przedmiotowego projektu uchwały skreśla się
pouczenie o treści: „Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku
na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.”
(w orzecznictwie sądowym coraz częściej można spotkać sentencje, że skoro ustawa
o podatkach i opłatach lokalnych nie przewiduje, aby w tego typu oświadczeniach znajdowała
się klauzula jak wyżej, to nie powinna ona być zamieszczana, z tego względu w celu
uniknięcia ryzyka uchylenia uchwały przez organy nadzoru proponuje się wykreślić w/w
zapisy). Skarbnik poinformował, że podjecie niniejszej uchwały wynika ze zmian
wprowadzonych w ustawie o opłatach i podatkach lokalnych, które trzeba w uchwale
zaktualizować.

W ramach pytań Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski pytał czy jeśli dane do
wymiaru nie uległy zmianie to trzeba składać deklarację?
Skarbnik poinformował, że wówczas nie ma takiej potrzeby za wyjątkiem osób prawnych,
które co roku musza składać deklaracje.

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

Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę
Nr XVI/148/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy – deklaracji i informacji na
podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego
Targu.
Obecnych na sali w momencie głosowania było 20 radnych.

Ad.20
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na
tym, że w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu uchwały w tabeli 1 w wierszu
dotyczącym podatku od gruntów pod jeziorami kwotę 4,56 zł zastępuje się kwotą 4,58 zł.
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Poinformował, że w projekcie uchwały proponuje się zwiększyć podatek:
 od gruntu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą z 0,85 zł na 0,89 zł.;
 od gruntów pozostałych z 0,39 zł na 0,45 zł;
 od budynków mieszkalnych z 0,74 zł na 0,75 zł;

Jednocześnie zgodnie z ogłoszeniem nowych maksymalnych stawek podatkowych
zmniejszeniu muszą ulec stawki:
 od budynków zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych z 4,68 zł na 4,65 zł;
 pod budynków pozostałych z 7,73 zł na 7,68 zł.

Jeśli Rada wyrazi zgodę na zaproponowane zmiany to szacuje się, że do budżetu miasta
wpłynie z tego tytułu kwota ok. 250 000 zł, która  przeznaczona zostanie na przygotowanie
dokumentacji projektowej, a w kolejnych latach na wykonanie inwestycji drogowych, które
w tym momencie są zlecane.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Krzysztof Sroka pyta czy ma rozumieć, że teraz mieszkańcy Nowego Targu

będą płacić podatek od budynków mieszkalnych w takiej wysokości jak mieszkańcy
Warszawy?

 Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz stwierdza, że nie bardzo wie do czego ma prowadzić to
pytanie, dodaje, że  proponowany wzrost podatku o 0,01 zł spowoduje zwiększenie
podatku w skali roku w przypadku np. mieszkania o pow. 60m2 o 0,60 zł.

W dyskusji głos zabrał radny Włodzimierz Zapiórkowski, który przypomniał że klub Nasze
Miasto rok temu szedł do wyborów z hasłem nie podnoszenia podatków. Mimo że wzrost ten
nie jest duży to jednak jeśli doszłyby jeszcze inne podwyżki dla gospodarstwa domowego
uzbiera się pewna dodatkowa kwota. Zaapelował do radnych, aby odnieśli się do swojego
sumienia i pamiętali o tym zapewnieniu.

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

Rada w głosowaniu 9  głosów „za” przy 6 głosach przeciw i 5 głosach wstrzymujących
się podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr XVI/149/2015 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ad.21
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na piśmie zostaną udzielone w formie
pisemnej.
Ad.5a) Odnośnie możliwości wyczyszczenia zanieczyszczonego ujęcia wody kilku
mieszkańcom na os. Niwa Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek poinformował, że trzeba
rozeznać sytuację, bo na ten moment niewiadomo jaki to jest wodociąg czy ma
usankcjonowanie prawne, czy jest to prywatne ujęcie wody czy zbiorowe zaopatrzenie.
Dodaje, że zakład raczej prywatnych studni nie może czyścic, bo kto za to zakładowi zapłaci.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Luberda prosi, aby się tam spotkać w terenie
i spróbować jakoś pomóc tym starszym osobom.
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski dodaje, że zawsze może to zastać wykonane
jako usługa.
Dyrektor MZWiK Pan Wojciech Kniotek odpowiada, że może to być w taki sposób
wykonane, ale do tej pory mieszkańcy nie zgłaszali takiej potrzeby.
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Radny Paweł Liszka mówi, że potrzeba taka była zgłaszana przez mieszkańców do radnych
i dlatego został poruszony ten temat.
Burmistrz Pan Grzegorz Watycha stwierdza, że pomocy można udzielić jeśli jest to
jednorazowa sytuacja, ale gorzej jeśli jest to wynikiem nawożenia pól o nieodpowiedniej
porze i w sąsiedztwie ujęcia wody, bo wówczas trzeba byłoby podjąć drastyczniejsze kroki.
Radny Paweł Liszka przypomina, że zgłaszany był postulat o wykonanie kanalizacji w tamtej
części Niwy, ale na ten moment nie ma koncepcji i nic na razie nie zostało zrobione.
ponownie prosi, aby podciągnąć tym mieszkańcom kanalizację i wówczas będzie może
możliwość podciągnięcia wodociągu.
Następnie radny Liszka zwrócił się z  prośbą o przesłanie mu wersji papierowej odpowiedzi
na interpelacje z poprzedniej Sesji w sprawie budżetu obywatelskiego, bo otrzymał ją tylko
w wersji elektronicznej.

Ad.22
W wolnych wnioskach głos zabrali:
 Radny Grzegorz Grzegorczyk założył gratulacje dla Burmistrza za osiągniecie IV

miejsca w konkursie dot. rozwoju infrastruktury drogowej, co wzbogaci budżet miasta
o 3 mln zł. Dodał, że projekt w tym zakresie był przygotowany bardzo dobrze i zdobył
IV miejsce w kraju.

 Radny Andrzej Rajski:
 odnośnie parkingu w Rynku mówił, że może przy okazji rozmów

o przedłużeniu dzierżawy byłoby możliwe skrócenie czasu płatnego parkingu
już teraz przed Świętami?

 pytał dlaczego jedne ozdoby świąteczne już się świecą na mieście, a inne
jeszcze nie?

 pytał również co z trasą biegową narciarską przy Długiej Polanie? Czy będzie
w tym roku czy nie?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odnośnie ozdób świątecznych odpowiada, że
planowo są one włączane od 15 grudnia, ale w związku z imprezą Mikołajkową na
Rynku jaka odbyła się w minioną niedzielę  zapalono  oświetlenie w obrębie Rynku,
aby zaakcentować ta imprezę.
Następnie odnośnie stadionu biegowego, sztucznie śnieżonego Burmistrz
poinformował, że było składane zapytanie o cenę, wpłynęła tylko jedna oferta i cena
przekraczała kwotę jaka jest zabezpieczona na ten cel w budżecie. Składane jest
kolejne zapytanie i skrócono nieco okres funkcjonowania tego toru gdyż są to duże
środki, a do WPF wprowadzona była przez kolejne 4 lata kwota 40 000 zł.

 Radny Paweł Liszka zwrócił się z prośbą, aby podczas montażu oświetlenia
świątecznego przerzedzić je na ulicach w ścisłym centrum Miasta, a zamontować na
ul. Szaflarskiej w stronę bloków i w stronę pl. Evry;

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski, w związku z pytaniami licznej grupy mieszkańców
tzw. Starego Miasta, pyta kiedy zostanie zabezpieczona figurka Św. Jana Kantego przed
odchodami gołębi? Dodał, że w wyniku doraźnego mycia tej figurki została ona już
częściowo uszkodzona, a powinno się przecież dbać o zabytki w mieście.
 Radny Jan Łapsa zwrócił się z prośbą o zamontowanie oświetlenia świątecznego
również na rondzie im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Następnie podziękował za
wykonanie przepustu na Oleksówkach.

Na koniec przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski poinformował o:
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 apelu Burmistrza Miasta do mieszkańców o racjonalne ogrzewanie budynków mając
na uwadze rodzaj, jakość oraz sposób spalania paliwa - apel otrzymali do wiadomości
wszyscy radni;

 apelu w sprawie podjęcia działań związanych z promocją zewnętrzną Nowego Targu
i rejonu, podpisanym przez kilkudziesięciu przedsiębiorców - apel otrzymali do
wiadomości wszyscy radni;

 terminie Sesji Budżetowej, która planowana jest na 30 grudnia 2015r. na godz. 12:00.
Następnie z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia złożył wszystkim zebranym
życzenia świąteczne i zaprosił na połamanie się opłatkiem do sali 117.

Ad.23
O godzinie 19:30 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął XVI Sesję Rady
Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak

       mgr Janusz Tarnowski


