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P r o t o k ó ł Nr 17/2015
z XVII Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 30 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 XVII Sesji Rady Miasta
w Nowym Targu o godzinie 1200.

Powitał  Wysoką Radę, Burmistrza Pana Grzegorza Watychę, Zastępców Burmistrza
Panią Joannę Iskrzyńską-Steg i Pana Waldemara Wojtaszka. Powitał również Komendanta
Powiatowego Policji Pana Rafała Leśniaka. 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 XVI Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Zmian w Statucie Miasta.
8. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.
9. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki).
10. Określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem
prowadzącym.

11. Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2016.

12. Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

13. Przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
14. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia

26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.
15. Budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2016.
16. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2016-2024.

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

Ad.2
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Janusz Tarnowski,
który zgłosił wnioski o zdjęcie z porządku obrad punktu 6 Wystąpienie mieszkańców
zapisanych do głosu w związku z faktem, że nikt nie zapisał się do głosu.
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Rada jednogłośnie 20 „za” przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 6
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.
W związku z powyższą zmianą kolejne punkty ulęgają przeszeregowaniu.

Porządek obrad po zmianie:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
6. Zmian w Statucie Miasta.
7. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.
8. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki).
9. Określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem
prowadzącym.

10. Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2016.

11. Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

12. Przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
13. Zmian Uchwały Budżetowej na 2015r. Nr V/19/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia

26 stycznia 2015 roku oraz zmian w budżecie miasta.
14. Budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2016.
15. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2016-2024.

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

Rada jednogłośnie 20 głosów „za” przyjęła porządek obrad w brzmieniu jak powyżej.

Ad.3
Rada jednogłośnie 20 głosów „za” przyjęła protokół z XVI Sesji Rady Miasta.

Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 8 grudnia 2015 r. do 30 grudnia 2015r.
w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz Watycha.
Po sprawozdaniu Burmistrz przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji inwestycji
w roku 2015.
W ramach pytań do sprawozdania głos zabrał radny Andrzej Swałtek, który pytał, która firma
montowała monitoring na MHL-wej na Puchar Polski w hokeju?
Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że system ten montowała firma, która została
wynajęta przez Polską Hokej-Ligę do zabezpieczenia tej imprezy. Będą prowadzone
rozmowy w tej sprawie ponieważ prawdopodobnie pojawi się oferta negocjacji ewentualnego
zakupu tego system przez miasto w całości lub w części. Jest to na ten moment otwarta
kwestia, gdyż oferta na odsprzedanie systemu monitoringu ma być złożona po zakończeniu
meczów pucharowych.
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Ad.5
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Andrzej Swałtek zwrócił się z prośbą, aby miasto wystąpiło do zarządcy drogi
przy ścieżce rowerowej przebiegającej przy przejeździe kolejowym, aby zapory były
pomalowane na bardziej widoczny kolor, bo obecnie są mało widoczne.
2. Radna Danuta Wojdyła złożyła interpelację w sprawie utrzymania czystości na ternie
Miasta w szczególności chodzi o teren w rejonie ul. Królowej Jadwigi pomiędzy budynkiem
usługowo-gastronomicznym, a Urzędem celnym.
3. Radna Danuta Szokalska-Stefaniak i Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda
złożyli interpelacje w sprawie:

a) przejęcia i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej SP nr 4 na os. Niwa;
b) utworzenia gimnazjum w budynku SP nr 4 na os. Niwa.

4. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w sprawie:
a) przedstawionych zadań do realizacji przez ZGM w planie remontów dotyczących

lokali komunalnych i terenów miejskich będących w zarządzie ZGM - które z nich
zostaną wykonane w roku 2016?

b) zajęcia stanowiska w sprawie dyscypliny pracy w Urzędzie Miasta oraz podjęcie
stosownych działań w związku z zauważonymi przez Radną organizowanymi
spotkaniami i poczęstunkami ciastkami przez urzędników w godzinach pracy.

c) zatrudniania pracowników w Urzędzie Miasta po tzw. „znajomości”. Jako przykład
Radna podaje zatrudnienie na stanowisko vice Burmistrza Miasta, osoby
z bezpośredniego sztabu wyborczego obecnego Burmistrza oraz zatrudnienie
w Referacie ds. DiT żony Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

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

Ad.6
Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta przedstawił Przewodniczący Rady Pan
Janusz Tarnowski. Poinformował, że Komisja Statutowa podczas dwóch posiedzeń tj. w dniu
18 listopada 2015r. i w dniu 11 grudnia 2015r. wypracowała kilka drobnych zmian do statutu,
które zostały przedstawione w przedmiotowym projekcie uchwały. Następnie omówił
pokrótce każdą z tych zmian. I tak w § 15 proponuje się uchylenie ust. 3 i 4 o treści:
„3.Czynności Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji związane ze zwołaniem pierwszej
sesji nowo wybranej Rady obejmują w szczególności:

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji,
2) ustalenie porządku obrad.

4. Projekt porządku obrad, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, powinien obejmować sprawozdanie
Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Miasta”.

Proponuje się również, aby ust. 4 w § 25 otrzymał brzmienie: „4. Zawiadomienia, projekty
uchwał i inne materiały związane z wykonywaniem mandatu radnego przekazuje się radnym
drogą elektroniczną z wykorzystaniem internetu. Uznaje się, że materiały przesłane drogą
elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji
elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z ich treścią. Istnieje możliwość
alternatywnego dostarczania zawiadomień, projektów uchwał i innych materiałów poprzez
doręczenie ich za potwierdzeniem odbioru w siedzibie Urzędu Miasta, ale tylko tym radnym,
którzy wcześniej złożą takie oświadczenie woli na piśmie w Biurze Rady.”
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Kolejna zmiana polega na dodaniu w § 35 punktu „Wystąpienie mieszkańców zapisanych do
głosu”. Ostatnia proponowana zmiana polega na tym, aby w § 114 w ust. 2 mówiącym
o udostępnianiu dokumentów w BIP-ie  dodać zapis, że udostępniane są tam również projekty
uchwał.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Andrzej Swałtek pyta jakie byłyby koszty, gdyby materiały dla radnych

dostarczał pracownik Urzędu Miasta?
 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski odpowiada, że zmiany tej nie

analizowano pod kontem kosztów. Proponowana zmiana to wypracowana propozycja
Komisji Statutowej, w której każdy z klubów miał swojego przedstawiciela i jak
dobrze pamięta to o propozycjach zmian byli informowani radni z poszczególnych
klubów, w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie radnego.

 Radny Andrzej Swałtek mówi, że pewnie byłyby to nie wielkie koszty, bo większość
radnych będzie otrzymywała materiały elektronicznie.

 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski stwierdza, że w dzisiejszych czasach
korzystanie z internetu jest czymś powszechnym dlatego będzie namawiał radnych do
korzystania z wersji elektronicznej, aby tym samym nie obciążać urzędu kosztami
zarówno dostarczania jak i drukowania, powielania tych materiałów.

 Radny Andrzej Swałtek mówi, że jeśli będzie kilku radnych, którzy zdecydują się na
wersję papierową to powinni mieć te materiały dostarczane tak jak do tej pory;

 Radny Jan  Łapsa stwierdza, że Ci radni, którzy będą chcieli otrzymywać wersje
papierową powinni sobie sami odebrać materiały z urzędu.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisja
Oświaty i Kultury, Komisja Sportu, Turystyki i Promocji, Komisja Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa pozytywnie
zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XVII/150/2015 w sprawie zmian w Statucie Miasta.

Ad.7
Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej
statutu przedstawił Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski. Przypomniał, że kilka
miesięcy temu przedstawiciel młodzieży nowotarskiej złożył wniosek do Rady Miasta
o powołanie właśnie Młodzieżowej Rady Miasta. W związku z tym przygotowany został
przedmiotowy projekt uchwały.
Celem powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Targu jest wspieranie
i upowszechnianie idei samorządowej, poprzez kształtowanie postaw prospołecznych,
obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych. Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta
Nowego Targu ma na celu kształtowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności
obywatelskiej poprzez wdrożenie się do działań samorządowych, reprezentowanie postaw
i potrzeb środowisk młodzieżowych wobec władz miasta, a także postulowanie do władz
miasta w sprawach dotyczących młodzieży i promowanie samorządności wśród ludzi.
Działając w Młodzieżowej Radzie Miasta młodzi Nowotarżanie będą mieli okazję nie tylko
wyrażania swojej opinii w sprawach miasta, ale również możliwość zapoznania się
z problematyką prac i funkcjonowania gminnego samorządu.
W skład MRM będą mogli wchodzić Nowotarżanie uczący się w gimnazjum i szkołach
ponadgimnazjalnych bez względu na to gdzie te nauki są pobierane. Przewodniczący
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poinformował, że odbył spotkania z Dyrektorami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
podczas, których omówione zostały zasady przeprowadzenia wyborów do MRM. Zasady
funkcjonowania MRM i sposób przeprowadzenia wyborów zawiera statut będący
załącznikiem do Uchwały.

W dyskusji głos zabrała Radna Danuta Wojdyła, która podkreśliła, że według niej jest to
bardzo dobra inicjatywa i dobrze, że coś takiego powstanie w Nowym Targu. Dodała, że na
pewno znajdą się chętni do pracy w MRM, bo wielu młodych interesuje się życiem
społecznym.

Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisja
Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 20  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/151/2015 w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.

Ad.8
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki) przedstawił Naczelnik Wydziału
RiU Pan Wojciech Watycha. Niniejsza uchwała obejmuje swoim terenem istniejącą
hurtownię na przeciwko dworca PKP oraz byłe tereny Wojsk Ochrony Pogranicza zakupione
przez prywatnego inwestora. Zgodnie z wnioskami właścicieli zmiana planu ma dotyczyć
zwiększenia powierzchni zabudowy w terenie o symbolu 2U oraz dopuszczenie zabudowy
w granicy nieruchomości. Ma również umożliwić obsługę komunikacyjną byłych terenów
Wojsk Ochrony Pogranicza z ul. Kolejowej poprzez ul. Wojsk Ochrony Pogranicza w
związku z faktem, że zapisy planu umożliwiają dostęp do tego terenu wyłącznie od strony
Zakopianki przez projektowaną drogę. Inwestor, aby było to możliwe do uzgodnienia,
wystąpił również o to, aby zmienić zasady zagospodarowania tych terenów. Do tej pory
dopuszczalna była tam budowa obiektów wielkopowierzchniowych - handlowych, a inwestor
zaproponował ograniczenie do obiektów nie przekraczających powierzchni sprzedaży 2500m2

natomiast zgodnie z ustawą jest to powierzchnia sprzedaży do 2000m2 i tak zostało to
zapisane w przedmiotowym projekcie uchwały. Miejska Komisja Urbanistyczno-
Architektoniczna wydała pozytywną opinię do przedmiotowych wniosków.

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji pozytywnie zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/152/2015 w sprawie
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki).
Jeden Radny nieobecny na sali w momencie głosowania.

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem
prowadzącym przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Obowiązek
określenia w formie uchwały przez organ stanowiący gminy kryteriów stosowanych przez
szkoły podstawowe i gimnazja samorządowe w ramach postępowania rekrutacyjnego do tych
typów szkół wynika z dyspozycji art.20e ust.3-4 oraz art.20 zf pkt.1 ustawy z dnia 7 września
1991r.o systemie oświaty. Przepisy przedstawione powyżej zostały dodane do wskazanej
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ustawy w związku z ustawą z dnia  6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw i weszły w życie w dniu 18 stycznia 2014.
W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 zgodnie z dyspozycją art.8 i art.9 ustawy
zmieniającej -  kryteria  brane pod uwagę w czasie rekrutacji do w/w typów  szkół były
ustalone przez rady pedagogiczne i zapisane w statucie danej szkoły podstawowej lub
gimnazjum. Ponieważ minął okres przejściowy w chwili obecnej zachodzi potrzeba podjęcia
regulacji tej materii w ramach prawa miejscowego. Obowiązek ten wykonuje niniejszy
projekt uchwały. Proponuje się 5 kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji na wolne
miejsca do klas I szkół podstawowych oraz 3 kryteria w rekrutacji do gimnazjów, przy czym
w obu przypadkach proponuje się przyjąć kryterium odnoszące się do dochodu na jednego
członka rodziny kandydata. Spełnienie kryterium dochodowego następowałoby gdy dochód
na członka rodziny byłby nie większy niż 70 % dochodu na członka rodziny, o którym mowa
w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. kwoty 471,80
zł. Zaproponowane kryteria odnoszą się - tak jak nakazuje to ustawa-  do potrzeb dziecka i
jego rodziny oraz potrzeb społecznych oraz sytuacji materialnej rodziny.

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 19  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/153/2015 w sprawie
określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem
prowadzącym.
Jeden Radny nieobecny na sali w momencie głosowania.

Ad.10
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2016
przedstawił Naczelnik Wydziału SP Pan Marcin Jagła.
Podjęcie Uchwały podyktowane jest realizacją ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Artykuł 4 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
określa zadania własne gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Art. 10
ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z kolei określa zadania gminy w zakresie
przeciwdziałania narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest zgodnie z zapisami
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego
programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę
gminy.
W programie tym określa się ponadto zasady wynagradzania członków gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono
stworzyć jeden program uwzględniający zagadnienia w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Miejską
Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Krzysztof Sroka pytał czy program ten nie powinien być poszerzony

o uzależnienie od hazardu?
 Naczelnik Wydziału SP Pan Marcin Jagła poinformował, że program ten nie może być

poszerzony o uzależnienie od hazardu ponieważ jest on wynikiem realizacji
ustawowych zadań jakie spoczywają na samorządzie i nie ma dowolności jego



7

tworzenia. Dodaje, że prowadząc działania profilaktyczne brane są pod uwagę
również inne problemy niż tylko te, których dotyczy program.

 Radna Bogusława Korwin odnośnie tabeli przedstawiającej najważniejsze problemy
pyta czy faktycznie suma procentów ma wynosić 279?

 Naczelnik Wydziału SP Pan Marcin Jagła odpowiedział, że jest ona poprawna gdyż
czasem respondenci wybierali więcej niż jedną odpowiedź, jeśli nie kolidowały one ze
sobą i dlatego suma procentów przekracza 100%.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Bogusława Korwin poinformowała, że punkt
ten w glosowaniu 4 głosy „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się został
zdjęty z porządku posiedzenia komisji więc komisja nie wydała opinii. Powodem były
uwagi radnych na temat dotacji do świetlic profilaktycznych i świetlic środowiskowych.
Radni zauważyli, że świetlice profilatyczno-wychowawcze, których jest 8 otrzymują po
25 000 zł, a świetlice środowiskowe, których jest 2 otrzymują po 69 000 zł. Zastanawiali
się z czego to wynika i czy jest to zasadne.

Naczelnik Wydziału SP Pan Marcin Jagła odnośnie przedstawionych powyżej niejasności
jakie pojawiły się na Komisji Budżetowej poinformował, że w rozdziale VIII programu
podana jest definicja świetlic profilaktyczno-wychowawczych. Dodał, że to nie są środki
zabezpieczone na funkcjonowanie świetlic szkolnych, lecz są to środki na dodatkowe godziny
dla dzieci wymagających pomocy.
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zapytał Naczelnika czy jeśli zajdzie potrzeba
dokonania jakiejś zmiany do tego programu to czy będzie to możliwe w ciągu roku?
Naczelnik odpowiedział, że program ten tak jak każdą inną uchwałę Rada może zmienić
w dowolnym terminie.

Rada w głosowaniu 16  głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XVII/154/2015 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Nowym Targu na rok 2016.
Jeden Radny nieobecny na sali w momencie głosowania.

Ad.11
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 przedstawiła
Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uznaje,
że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia
i zdrowia oraz poszanowanie godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek
zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.
Przedmiotowy program pozwoli podejmować skuteczne działania zapobiegające przemocy
w rodzinie oraz zwiększyć dostępność i skuteczność pomocy dla rodzin, w których stosowana
jest przemoc.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie
zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.
Rada w głosowaniu 19  głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/155/2015 w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
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Jeden Radny nieobecny na sali w momencie głosowania.

Ad.12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-
2018 przedstawiła Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch. Ustawa o wspieraniu i systemie pieczy
zastępczej określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zakres zadań i uprawnień asystenta rodziny.
Wspieranie rodzin to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie
zdolności do wypełniania tych funkcji. Zakłada się, że realizacja programu w kilkuletniej
perspektywie ograniczy liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.

W ramach pytań głos zabrał radny Grzegorz Grzegorczyk, który pytał jak długo dzieci mogą
przebywać w pieczy zastępczej?
Pani Dyrektor Barbara Paluch poinformowała, że mogą tam przebywać do ukończenia 18tego
roku życia. Celem OPS-u jest, aby dzieci w pieczy przebywały jak najkrócej i aby wróciły do
swoich rodzin. Decyzję o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej podejmuje sąd.

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

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 18  głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym
się podjęła Uchwałę Nr XVII/156/2015 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
Jeden Radny nieobecny na sali w momencie głosowania.

Ad.13
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 Skarbnik
Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian po
stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Zmniejszeniu ulega plan
dochodów o kwotę 1 293 000 zł, zmniejszeniu ulega plan wydatków o kwotę 1 798 000 zł.
W wyniku tych zmian nadwyżka budżetowa zostaje zwiększona do kwoty 705 000 zł.
Zmniejszenia dochodów wynikają głównie z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu
z Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach środki wpłyną do budżetu miasta w roku
przyszłym, a nie w tym kończącym się. Zmiany w zakresie wydatków, są wynikiem
oszczędności jakie pojawiły się w trakcie roku jak również jest to wynikiem odzyskania
zapłaconych kwot podatku VAT. Po dokonanych zmianach zadłużenie miasta zamknie się
kwotą 49 400 000 zł i będzie niższe od pierwotnie zakładanego o 5 000 000 zł., a w
porównaniu z rokiem 2014 będzie niższe o kwotę 2 600 000 zł.

W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Lesław Mikołajski odnośnie projektu modernizacji gospodarki wodno-

ściekowej pytał jaki jest termin jego rozliczenia, czy wszystko przebiega prawidłowo,
bo są to duże kwoty?

 Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiada, że zadanie to zostało już rozliczone i na
razie trzeba zaczekać na wyniki końcowej kontroli. Ze strony miasta wszystko zostało
wykonane w terminie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie ma pewien czas na skontrolowanie wykonania projektu
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i przelanie środków. Na ten moment nie ma sygnałów, aby coś było nie tak jak należy.
Zadanie to było również kontrolowane na etapie realizacji.

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

Rada w głosowaniu 19  głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr XVII/157/2015 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.

Ad.14
Projekt Budżetu Miasta na rok 2016 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie
przedstawił następujące autopoprawki:
 zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 800 000 zł w rozdziale Wpływy

z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tytułu opłaty targowej w związku
z planowanym uruchomieniem nowej targowicy, dla której uchwalono znacznie niższe
stawki niż obowiązujące na obecnej targowicy.

 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 800 000 zł w tym wydatki bieżące o kwotę
100 000 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 700 000 zł.

 dokonuje się wykreślenia z wydatków bieżących kwoty 150 000 zł w rozdziale
zadania w zakresie upowszechniania turystyki (środki zaplanowane na uruchomienie
Podhalańskiej Organizacji Turystycznej) oraz zwiększa się plan wydatków bieżących
w rozdziale Promocja o kwotę 50 000 zł.

 w wydatkach inwestycyjnych skreśla się pozycję dotyczącą zakupu parkometrów na
kwotę 100 000 zł;

 modyfikacji ulega pozycja dotycząca modernizacji domu przedpogrzebowego
i chłodni - kwota 150 000 zł zostaje zmniejszona do kwoty 50 000 zł i w ramach niej
wykonane zostaną zalecenia sanepidu.

 w objaśnieniach do uchwały Budżetowej w nazwie zadania dotyczącego spotkania
ewangelizacyjnego „Jezus na Lodowisku” skreśla się zapis, że zadanie to jest
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Następnie w wyniku poprawek  Komisji Komunalnej i Budżetowej, które zostały przyjęte na
Komisji Budżetowej Skarbnik w imieniu Burmistrza zgłosił autopoprawki uwzględniające
przedmiotowe poprawki:
 wykreślenie ze szczegółowego planu inwestycji na rok 2016 następujących pozycji:

Dział 60016 Drogi publiczne gminne:
 poz. 10 zakup ciągnika komunalnego                 140 000 zł
 poz. 11 zakup pługu do ciągnika komunalnego   15 000 zł
 poz. 12 wysięgnik wielofunkcyjny                       50 000 zł
 poz. 13 głowica kosząca do poboczy i gałęzi       13 000 zł
 poz. 14 zamiatarka ciągnikowa drogowa            184 000 zł

Dział 92601 Obiekty sportowe:
 poz. 44 doposażenie ciągnika                               55 000 zł
 poz. 45 zakup odśnieżarki                                       8 000 zł.

Zaoszczędzoną kwotę w wysokości 465 000 zł  proponuje się rozdysponować następująco:
 Dział 60016  Drogi publiczne gminne:
 poz. 4 budowa obwodnicy północno-wschodniej miasta - droga od Al. Tysiąclecia do

ul. Waksmundzkiej zwiększyć plan wydatków o 265 000 zł.
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 poz. 10 zakup sprzętu na potrzeby miejskich jednostek budżetowych  kwota 200 000
zł.

 w szczegółowym planie inwestycji na 2016 rok (część opisowa):
 w pkt 9 "Dokumentacja przyszłych inwestycji" wykreśla się zapis "i parkingu przy

cmentarzu komunalnym" a wstawia w to miejsce "oraz odprowadzenia wód
opadowych ul. Grel i inne".

 w pkt 20 "Wykup gruntów" wykreśla się zapis "w tym przeznaczonych na parking
przy cmentarzu komunalnym".

Skarbnik zgłosił również autopoprawkę wynikającą z opinio RIO (opinia pozytywna
z drobnymi uwagami) polegając na dodaniu w § 3 ust. 1 o treści „ Różnica pomiędzy
dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3 000 000 zł, która
przeznaczona zostaje na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek”.
Jednocześnie dokonuje się odpowiednio zmiany w załączniku dotyczącym przychodów
i rozchodów gdzie w pozycji wynik budżetu wskazuje się, że jest to nadwyżka budżetowa.

W dalszej części Skarbnik poinformował, że przyszłoroczne dochody ustalono na poziomie
103 mln zł, wydatki na poziomie 100 mln zł, zaś przyszłoroczne przychody zaplanowano
w wysokości 10 mln zł, a rozchody 13 mln zł. Nadwyżka budżetowa 3 mln zł. Skarbnik
posługując się wykresami i tabelami przedstawił radnym najważniejsze dane dotyczące
przyszłorocznego budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokołu jakim jest prezentacja
budżetu miasta na rok 2016.
W ramach pytań głos zabrali:
 Radny Lesław Mikołajski pytał o modernizacje domu przedpogrzebowego w związku

z propozycją obniżenia kwoty 150 000 zł na ten cel do kwoty 50 000 zł. Stwierdził, że
to 150 000 zł to było już minimum, a 50 000 zł wystarczy tylko na wymianę kilku
nieszczelnych okien i pomalowanie, a przecież cały budynek jest w bardzo złym
stanie.  Dodał, że chyba nie tędy droga do szukania oszczędności.

 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że 50 000 zł to
rzeczywiście minimalna kwota, ale pozwoli ona na wykonanie tego co zlecił Sanepid.
Dodał, że dom przedpogrzebowy został ujęty w planach modernizacji kliku obiektów
miejskich (termomodernizacja) więc inwestycja nie jest pominięta.

W dyskusji głos zabrali:
 Radna Bogusława Korwin na wstępie poinformowała, że na Komisji Budżetowej

głosowała przeciwko temu budżetowi ponieważ zbyt dużo rzeczy jest dla niej
niejasnych i zbyt duże są koszty, które powinny być znacznie mniejsze. Dodała, że
wydatki na wynagrodzenia są wyższe niż były w obecnym 2015r, a tłumaczono
radnym, że ten rok jest newralgiczny  ponieważ odeszła poprzednia władza i trzeba im
odprawy wypłacić i koszty są większe. Uznała, że wydatki na urząd są nieprecyzyjne,
bowiem w dwóch różnych działach ujęto np. zakup akcesoriów komputerowych
i oprogramowania. Uznała również że kwota 100 000 zł na usługi pocztowe jest
stanowczo za wysoka. Poinformowała, że budżet na 2016r. został pod pewnymi
względami przygotowany dobrze, ale w niektórych sprawach wygląda na nierzetelny.
Jako przykład niezrozumiałego dysponowania miejskimi pieniędzmi podała rezerwę
budżetową pytając dlaczego wzorem rezerwy na wynagrodzenia nie jest tworzona
rezerwa dla budżetu obywatelskiego, która powinna być rzetelnym rozliczeniem się ze
środków które obywatele dali w ręce władzy?

 Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz zapewnił, że rezerwa na wynagrodzenia jest tworzona
na wydarzenia, których na ten moment nie da się przewidzieć, czy na pewno wystąpią
(np. odprawy emerytalne). Z tegorocznej rezerwy nie wydano ani złotówki i te
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pieniądze zostaną w budżecie. Co do wydatków w urzędzie poinformował, że jako
Skarbnik przygląda się decyzjom Burmistrza i nie spotkał się do tej pory z decyzją,
która byłaby marnotrawieniem środków, czy wydawaniem środków na wyrost.
Stwierdził, że Burmistrz wykazuje dużo rozwagi, a tam gdzie jest to możliwe szuka
oszczędności.

 Radny Andrzej Swałtek przedstawił soje stanowisko podkreślając, że „Nasze Miasto”
wygrało wybory składając obietnice, za którymi poszła większość mieszkańców,
a niestety pewne z nich nie są realizowane. Wytknął władzy brak koncepcji i wizji
zagospodarowania Gorców oraz brak decyzji rozwojowych tworzących nowe miejsca
pracy. Następnie przypomniał, że w kampanii klub zapewniał o niepodnoszeniu
podatków, a wręcz ich obniżaniu, a na poprzedniej Sesji Rada przegłosowała wyższe
stawki podatków od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, od gruntów
pozostałych, od budynków mieszkalnych. Stwierdził, że nie neguje budżetu lecz wizję
rozwoju przedstawioną przez klub „Nasze Miasto”. Następnie dodał, że pozytywnymi
stronami tego budżetu jest kilka rozwiązań komunikacyjnych oraz dalszy etap budowy
obwodnicy.

 Radna Bogusława Korwin zwróciła uwagę na brak precyzji w zapisach gdyż np.
wydatki na Promocję po autopoprawce wynoszą 340 000 zł, a przesunięto z tego
rozdziału Piknik Lotniczy do rozdziału 85154 i automatycznie dokonano zwiększenia
o 90 000 zł, a nie widać gdzie jest to ujęte z drugiej strony.

 Radny Lesław Mikołajski w imieniu klubu PWS stwierdził, że prezentowany budżet
jest budżetem bardzo ostrożnym. Może jest to strategiczne przygotowanie na
pozyskanie środków z Unii z rozdania na lata 2016-2020. Dodał, że klub PWS będzie
głosował „za” przyjęciem budżetu pomimo wielu krytycznych opinii pod jego
adresem.

 Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda odczytał stanowisko klubu Nasze
Miasto: "Projekt budżetu miasta na 2016 rok, drugi rok z rzędu będzie budżetem
nadwyżkowym, co jest wielkim plusem. Pozwoli nam to na zmniejszenie zadłużenia
z lat poprzednich i poprawienie sytuacji finansowej miasta na lata następne. Pomimo
budżetu nadwyżkowego w przyszłym roku czeka nas realizacja dwóch bardzo dużych
inwestycji: rozpoczęcie budowy obwodnicy północno wschodniej i przebudowa
systemu komunikacyjnego dróg na łączną kwotę 6 000 000 zł, z tego 3 000 000 zł
dofinansowanie z dotacji. Budżet na 2016 rok, który będziemy dzisiaj podejmować
został wypracowany wspólnie na posiedzeniach komisji. Wszystkie przegłosowane
poprawki na Komisjach skierowane do Pana Burmistrza zostały przez Niego przyjęte
i autopoprawką wprowadzone do projektu budżetu. Budżet na 2016 rok w ciągu roku
będzie ulegał zmianie, przygotowywane są jeszcze inne zadania, które po uzyskaniu
środków z dotacji będą wprowadzane do budżetu. W związku z powyższym będziemy
głosować za przyjęciem budżetu, a Panu Burmistrzowi i jego pracownikom życzymy
jak najlepszej jego realizacji."

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisja
Oświaty i Kultury, Komisja Sportu, Turystyki i Promocji, Komisja Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa pozytywnie
zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 17  głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się
podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę Budżetową na rok 2016 Nr XVII/158/2015.

Ad.15
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Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata
2016-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. WPF jest wynikiem planu
budżetowego na rok przyszły, jak i też wynikiem realizacji budżetu w latach poprzednich oraz
planowanej realizacji przedsięwzięć i planowanego terminu spłaty długu. Spłata tego długu
ma nastąpić zgodnie z WPF do roku 2024. W zakresie przedsięwzięć wieloletnich znalazło się
szereg pozycji wieloletnich związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta. Dzięki
wprowadzeniu tych pozycji można dokonywać podpisywania umów wieloletnich. W zakresie
przedsięwzięć inwestycyjnych znalazły się 4 pozycje:

a) budowa obwodnicy  kwota po autopoprawce 1 765 000 zł w roku 2016 i kwota
4 235 000 zł w roku 2017.

b) budowa Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczego szlaku wokół Tatr - kwota
300 000 zł w roku 2016 i kwota 400 000 zł w roku 2017;

c) modernizacja Miejskiej Hali Lodowej - kwota 200 000 w roku 2016 i kwota
500 000 zł w roku 2017;

d) przedsięwzięcie w zakresie obniżenia niskiej emisji na terenie miasta, program
wymiany pieców - kwota 400 000 zł w roku 2016  i kwota 1 638 238  zł w roku
2017.

Skarbnik stwierdził, że według niego przedstawiona WPF  to plan bezpieczny, przygotowany
zgodnie z zasadą ostrożności planowania.

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisja
Oświaty i Kultury, Komisja Sportu, Turystyki i Promocji, Komisja Gospodarki
Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji oraz Komisja Budżetowa pozytywnie
zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.

Rada w głosowaniu 13  głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących
się podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę Nr XVII/159/2015 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2016-2024.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu głos zabrał Burmistrz Pan Grzegorz Watycha,
który na wstępie podziękował Radzie za przyjęcie budżetu na 2016r. i WPF. Dodał, że
faktycznie jest to budżet ostrożny z marginesem bezpieczeństwa dla jego realizacji. Dodał, że
wynika to z faktu, że planując dochody i wydatki nie ma pewności jak te kwoty będą się
rzeczywiście kształtowały. Takim przykładem jest oświata, gdzie nie wiadomo co zrobi
parlament w sprawie gimnazjów i sześciolatków, ile dzieci pójdzie w przyszłym roku do I
klasy. Ma to duże znaczenie w wymiarze finansowym, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym
w planowaniu. Dodał, że miasto złożyło już kilka wniosków o dofinansowanie inwestycji,
dodał również, że liczy na opinię i pomoc radnych w ciągu całego roku pracy nad realizacją
uchwalonego budżetu.
Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski pogratulował przyjęcia budżetu i skierował do
radnych podziękowanie za to, że brali udział w dyskusjach nad budżetem na komisjach
chociaż były one momentami trudne i bardzo emocjonalne to w dniu dzisiejszym dyskusja
była już całkiem inna. Zwrócił uwagę, ze faktycznie budżet ten jest budżetem ostrożnym, ale
nie wiadomo jakie decyzje podejmie parlament w sprawie oświaty i ile będzie to miasto
kosztowało, dlatego trzeba być przygotowanym na różne rozwiązania w tej tematyce. Na
koniec podziękował Burmistrzowi, że zgłoszone na komisjach wnioski zostały przez niego
uwzględnione w formie autopoprawki.
Radnym został zaprezentowany krótki filmik będący wizją rozbudowy zaplecza sportowego
w mieście w tym Miejskiej Hali Lodowej.
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Ad.16
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na piśmie zostaną udzielone w formie
pisemnej.
Ad.1 Odnośnie zapór na ścieżce rowerowej przy przejeździe kolejowym Z-ca Burmistrza Pan
Waldemar Wojtaszek poinformował, że na wniosek PKP odbyła się we wrześniu w tamtym
terenie komisja i wówczas nikt nie zwrócił uwagi na kolor tych barier, ale biorąc pod uwagę
bezpieczeństwo wystąpi z pismem do zarządcy przejścia czyli PKP o pomalowanie
widocznym kolorem tych barier.

Radny Lesław Mikołajski odnośnie otrzymanej odpowiedzi na interpelację z poprzedniej
Sesji w sprawie roli kontrolnej Straży Miejskiej stwierdził, że nie zgadza się z pewnymi
danymi zawartymi w tej odpowiedzi  m.in. o ilości kontroli których miało być 56, a ze
sprawozdania Straży Miejskiej wynika, że była to dużo wyższa liczba. W 2014r.
przeprowadzono 889 kontroli, w ramach systemowych kontroli posesji nałożono 55 pouczeń,
111 mandatów i skierowano 14 wniosków o ukaranie do sądu karnego.
Radny Andrzej Rajski stwierdził, że liczba kontroli systemowych jest duża, bo wynikała
z tego, że Straż Miejska sprawdzała czy są opłacane rachunki za wywóz nieczystości,
a można było sprawdzić kto nie płaci w MZWiK. Tak samo było przed zmianą zasad
oddawania śmieci, zamiast kontrolować tych którzy nie mieli podpisanych umów, co można
było sprawdzić w firmach odbierających śmieci, to chodzili po wszystkich posesjach.
Radna Danuta Wojdyła nawiązując do złożonej w dniu dzisiejszym interpelacji pytała czy
służby porządkowe jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku mogłyby uprzątnąć teren
wskazany w interpelacji.
Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że jest to teren prywatny, prowadzone są tam
pewne działania, aby wydzielić tam zgodnie z planem działkę pod drogę i przejąć ten
fragment terenu, a później uporządkować sprawę busów, które tam parkują i sprawę
czystości. Na ten moment można tylko ponaglać właściciela, aby posprzątał ten teren. To co
jest w granicach kompetencji miasta jest wykonywane przez pracownika ZGZiR.

Ad.17
W wolnych wnioskach głos zabrali:
 Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski nawiązując do filmiku

przedstawiającego rozbudowę zaplecza sportowego w mieście w tym Miejskiej Hali
Lodowej zwrócił się z prośbą, aby mieć na uwadze zwiększenie pojemności trybun
z 4000 do 5000 lub 6000 miejsc, bo 4000 to za mało. Zwrócił również uwagę, że
komunikacja na trybunach powinna być lepsza, bo obecnie są bardzo wąskie przejścia.

 Radny Jakub Waligórski podziękował w imieniu swoim i  mieszańców ul. Kowaniec
(Boczna) za wykonanie muru oporowego, bo była tam przepaść co stwarzało
niebezpieczeństwo.

Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski poinformował, że do Biura Rady wpłynęły
liczne życzenia dla Rady Miasta, za które dziękuje. Następie poinformował, że kolejna Sesja
planowana jest na 25 stycznia 2016r. a terminy kolejnych Sesji zostaną w najbliższym czasie
przekazane radnym w formie harmonogramu Sesji. Na koniec złożył wszystkim zebranym
życzenia noworoczne.

Ad.18
O godzinie 15:30 Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski zamknął XVII Sesję Rady
Miasta Nowy Targ.
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