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P r o t o k ó ł Nr 32/2017 

z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 30 stycznia 2017r. 

 

Ad.1 

Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 

446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski otworzył obrady XXXII Sesji 

Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 15
00

.  

Powitał  Wysoką Radę, Burmistrza Pana Grzegorza Watychę wraz z Z-cami, Sekretarz 

Miasta i Skarbnika Miasta. Następnie przywitał  pracowników Urzędu, dyrektorów  

i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców miasta oraz 

przedstawicieli mass mediów.  

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. 

Następnie poinformował, że kolejna Sesja, zwołana na wniosek Burmistrza Miasta 

odbędzie się w dniu 6.02.2017r. o godz. 15:00 i będzie poświecona tematyce oświatowej  

w związku z nową ustawą Prawo oświatowe. Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta  

w przedmiotowej sprawie odbędzie się w dniu 1.02.2017r. o godz. 15:30. Zaproszeni zostali 

na niego, jak  również Sesję Dyrektorzy nowotarskich szkół podstawowych i gimnazjów. 
 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

5. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta 

za okres od 1 stycznia do 10 października 2016r. 

6. Sprawozdanie Komisji Budżetowej Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 10 

października 2016r. 

7. Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za 2016 rok. 

8. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za 2016 rok. 

9. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku 

Publicznego Rady Miasta za 2016 rok. 

10. Sprawozdanie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta za 

okres od 10 października do 31 grudnia 2016r. 

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2016 rok.  

12. Interpelacje i zapytania. 

13. Podjęcie Apelu w sprawie: przyspieszenia uruchomienia naboru w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w zakresie osi 

Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). 

14. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

Podjęcie uchwał w sprawach:  

15. Uchylenia uchwały Nr 92/XXVI/95 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 

1995r. w sprawie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych.  

16. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Jadwigi Nieckarz na działalność 
Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

17. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 

2017r. 
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18. Zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.  

19. Przedłużenia umów najmu.  

20. Oddania w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony.  

21. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.  

22. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.  

23. Ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Targu.  

24. Zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r.  

w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.  

25. Kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina 

Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.  

26. Określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów.  

27. Udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.  

 

28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

29. Wolne wnioski. 

30. Zakończenie obrad.  
 

Ad.2 

W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Andrzej Rajski, który 

w związku z pismem Burmistrza zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  

w  punkcie 27, projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz 

trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystywania dotacji. 

 

Rada jednogłośnie 19 głosów „za” przegłosowała powyższy wniosek Przewodniczącego.  

 

Rada jednogłośnie 19 głosów „za” przegłosowała cały porządek obrad z naniesioną 

zmianą.  

 

Porządek obrad po zmianie: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

5. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji Rady Miasta 

za okres od 1 stycznia do 10 października 2016r. 

6. Sprawozdanie Komisji Budżetowej Rady Miasta za okres od 1 stycznia do  

10 października 2016r. 

7. Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za 2016 rok. 

8. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za 2016 rok. 

9. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku 

Publicznego Rady Miasta za 2016 rok. 

10. Sprawozdanie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta za 

okres od 10 października do 31 grudnia 2016r. 

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2016 rok.  
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12. Interpelacje i zapytania. 

13. Podjęcie Apelu w sprawie: przyspieszenia uruchomienia naboru w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w zakresie osi 

Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). 

14. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

Podjęcie uchwał w sprawach:  

15. Uchylenia uchwały Nr 92/XXVI/95 Rady Miejskiej w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 

1995r. w sprawie zakazu sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych.  

16. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Jadwigi Nieckarz na działalność 
Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

17. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 

2017r. 

18. Zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu.  

19. Przedłużenia umów najmu.  

20. Oddania w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony.  

21. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.  

22. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.  

23. Ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym Targu.  

24. Zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r.  

w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.  

25. Kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina 

Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.  

26. Określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów.  

27. Zmiany Uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. 

w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół 

prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i  wykorzystywania dotacji. 

28. Udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.  
 

29. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

30. Wolne wnioski. 

31. Zakończenie obrad.  

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski w związku z wcześniej zgłoszoną mailowo uwagą 
radnego Pawła Liszki zgłosił poprawkę do protokołu: na str. 18 w wypowiedzi Radnego 

Pawła Liszki zwrot „w rozwoju hali Gorce” zastępuje się zwrotem „w zagospodarowaniu 

Gorców”.  

 

Rada  jednogłośnie 19 głosów „za” przyjęła protokół z XXXI Sesji Rady Miasta wraz ze 

zgłoszoną poprawką. 
 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017r. 

w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz Watycha.  
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Po sprawozdaniu zebrali obejrzeli filmik przygotowany przez NTvK na temat dział 

podejmowanych przez Urząd w celu poprawy niskiej emisji w mieście.  

W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin pytała jaka kwota wpłynie do kasy miasta z tytułu 

dzierżawy schroniska na Łapsowej Polanie? 

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że jest to kwota 

zróżnicowana: przez I pół roku  będzie to kwota 450 zł netto miesięcznie, później 

przez rok 1300 zł netto miesięcznie, a później do końca obowiązywania umowy 

dzierżawy po 1700 zł netto miesięcznie plus dodatkowo inwestycje prowadzone tam 

przez dzierżawców.    

 

Ad.5 

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji 

przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Rajski, który w okresie 

sprawozdawczym był Przewodniczącym tej Komisji. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

 

Ad.6 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej przedstawiła Radna Bogusława Korwin, 

która w okresie sprawozdawczym była Przewodniczącą tej Komisji. Sprawozdanie to stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad.7 

Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu, Turystyki i Promocji  przedstawił 

Przewodniczący Komisji Pan Gabriel Samolej. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

 

Ad.8 

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Kultury przedstawił Przewodniczący Komisji 

Pan Leszek Pustówka. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad.9 

Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego 

przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Jan Łapsa. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 7 

do protokołu.  

 

Ad.10 

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju 

przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Marek Mozdyniewicz. Sprawozdanie to stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Ad.11 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani 

Danuta Wojdyła. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad.12 

Interpelacje i zapytania: 

1. Radna Bogusława Korwin złożyła zapytania w następujących sprawach: 

a) czy w nowej umowie zawartej od 1 stycznia 2017r. z firmą Ntablice umieszczony został 

zapis o nie pobieraniu opłat od nekrologów i informacji o rocznicach śmierci? 
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b) w związku z otrzymaną od Burmistrza informacją, że Wójtowie i Burmistrzowie powiatu 

nowotarskiego nie są zainteresowani budową międzygminnego schroniska dla bezdomnych 

zwierząt pyta czy Burmistrz przedstawił projekt ewentualnego porozumienia 

międzygminnego z uwypukleniem korzyści, jakie ono przyniosłoby każdej z partycypujących 

gmin? 

c) po analizie opłaty targowej jaką miasto otrzymało za 3 miesiące roku 2016 z Nowej 

Targowicy i placu „Zajezdnia” pyta czy są wykonywane kontrole pobierania opłaty targowej? 

Czy na obrzeżach Nowej Targowicy tj. poza terenem spółki jest pobierana opłata  

w wysokości 8 zł/m
2 

? W jakie wysokości jest pobierana opłata na tzw. jarmarku 

„Zajezdnia”? 

d) w związku z otrzymaną odpowiedzią na zapytanie z poprzedniej Sesji dot. premii i nagród 

wypłaconych pracownikom MCSiR pyta czy w każdym obiekcie sportowym zarządzanym 

przez MCSiR zostanie także zatrudniony kierownik z wynagrodzeniem dyrektorskim tak jak 

w Pływalni Miejskiej? Jakie wynagrodzenie przewiduje się dla nowego Dyrektora MCSiR  

w związku z faktem że kierownik pływalni będzie otrzymywał nadal dotychczasowe 

wynagrodzenie pomimo zmniejszenia obowiązków służbowych. Dlaczego w ogłoszonym 

naborze na dyrektora MCSiR nie ma sprecyzowanego kierunku ukończonych studiów i nie 

podano wymogu posiadania doświadczenia samorządowego? Czym były spowodowane 

wzrosty wynagrodzeń pracowników za lata 2014-2016? Czy w związku z dowolnie 

wypłacanymi przez Dyrektora MCSiR nagrodami występował on do Burmistrza  

o zwiększenia planu finansowego MCSiR? Dlaczego zapytanie w sprawie premii i nagród 

wypłaconych dla pracowników MCSiR zostało usunięte ze strony Urzędu Miasta? 

2. Radna Danuta Wojdyła złożyła interpelację w sprawie remontu chodnika przy  

ul. Józefczaka tj. położenie nowej nawierzchni kostki brukowej na chodniku biegnącym 

wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica. Obecna 

nawierzchnia asfaltowa w wielu miejscach jest mocno uszkodzona.  

3. Radny Lesław Mikołajski pytał co było powodem podjęcia przez Burmistrza decyzji  

o dymisji Dyrektora MCSiR? Czy czas tej dymisji jest odpowiedni (finał rozgrywek 

hokejowych) i czy nie wpłynie na jakość obsługi lodowiska?  

4. Radni Danuta Szokalska-Stefaniak i Grzegorz Luberda złożyli interpelację w sprawie 

zamontowania lustra na ul. Klikuszówka w okolicy ostrego zakrętu, w którym ograniczona 

jest widoczność, a brak chodnika zwiększa ryzyko potrąceń pieszych i kolizji 

samochodowych. Dodatkowo widoczność ograniczają rosnące tam krzaki.  

5. Przewodniczący Rady Andrzej Rajski złożył interpelacje w sprawie: 

a) wywozu śmieci z centrum miasta, zwłaszcza z ulic jednokierunkowych, aby określić 
godziny ranne lub wieczorne wywozu śmieci, 

b) nieprzyjemnych zapachów pochodzących z oczyszczalni ścieków - zdaniem mieszkańców 

ma to związek z zaprzestaniem wywozu osadów z oczyszczalni i składowania ich na miejscu.  

 

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

 

W tym punkcie Radna Danuta Wojdyła odniosła się do odpowiedzi Dyrektora MZK na jej 

interpelację zadaną na poprzedniej Sesji w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej  

w odniesieniu do kursu  autobusu na linii nr 0.  Stwierdziła, że w dniu 12.01.2017r. w lokalnej 

prasie ukazał się artykuł z którego wynika, że Dyrektor MZK zarzucił jej, że występując w tej 

sprawie atakuje bezpodstawnie jego osobę. Z artykułu tego wynika, że miał to być akt zemsty 

na osobie Pana Dyrektora za zawieszenie kursu na linii nr 12. Dodała, że w związku z tym 

musi zabrać głos gdyż nie życzy sobie osobistych wycieczek względem jej osoby, gdyż jako 

radna dbając o dobro i interesy mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej poczuła 

się w obowiązku w ich imieniu zapytać o kilka nieprawidłowości w funkcjonowaniu linii nr 0. 
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Dodała, że stara się najpierw zbadać problem, a później zgłaszać publicznie i tak było 

również w tym przypadkiem, kilkakrotnie zgłaszała pracownikom MZK swoje uwagi,  

a dopiero później wystąpiła z interpelacją.     
 

Ad.13 

Apel w sprawie przyspieszenia uruchomienia naboru w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w zakresie osi Priorytetowej 4. 

Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii (OZE) przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski.  

 

Rada jednogłośnie 19 głosów za przyjęła Apel w sprawie: przyspieszenia uruchomienia 

naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

2014 – 2020 w zakresie osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 

4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE). 

 

Ad.14 

Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych do głosu stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu):  

1. Pani Katarzyna Charczuk-Walasik reprezentująca na sesji Panią Jadwigę Nieckarz 

odczytała stanowisko Pani Jadwigi Nieckarz w sprawie wniesionej przez nią skargi na 

Burmistrza Miasta Nowy Targ oraz dyskusji w przedmiocie skargi jaka odbyła się na 

wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Finansów, Gospodarki 

Komunalnej i Rozwoju w dniu 11.01.2017r. W chwili odczytywania fragmentu  

o przyznawaniu Honorowego Obywatelstwa Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski 

przerwał Pani Katarzynie argumentując, że była to decyzja Kapituły Honorowej, która 

pozytywnie zaopiniowała wniosek i wystąpiła do Rady Miasta o przyznanie tego tytułu, co 

Rada uczyniła kierując się właśnie opinią Kapituły Honorowej i dyskutowanie o tym na 

trwającej obecnie Sesji jest bezprzedmiotowe. Kopia złożonego Przewodniczącemu Rady 

wystąpienia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.   

2. Pan Józef Żarnecki wystąpił z prośbą interwencję w firmie odśnieżającej ul. Gorczańską, 
ponieważ nie wszystkie miejsca postojowe są odśnieżone i z uwagi na fakt, że parkuje tam 

sporo studentów PPWSZ mieszkańcy nie mają gdzie postawić swoich samochodów. 

Poprawne i dokładne odśnieżanie pozwoliłoby w dużym stopniu zniwelować brak miejsc 

postojowych.  
 

W trakcie wystąpienia zapisanych do głosu doszedł radny Paweł Liszka i od tego momentu  

w obradach bierze udział 20 radnych. 
 

Przerwa 10 min. 
 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 92/XXVI/95 Rady Miejskiej w Nowym 

Targu z dnia 18 grudnia 1995r. w sprawie zakazu sprzedaży i używania materiałów 

pirotechnicznych przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski.  Na chwilę obecną 
w obrocie prawnym obowiązuje uchwała Nr 92/XXVI/95 Rady Miejskiej w Nowym Targu  

z dnia 18 grudnia 1995r. w sprawie: zakazu sprzedaży i używania materiałów 

pirotechnicznych. Uchwała ta reguluje materię, która pokrywa się z przepisami kodeksu 

wykroczeń oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego. W takim stanie rzeczy, 

aby wyeliminować z obrotu prawnego w/w uchwałę proponuje się przedmiotowy projekt 

uchwały.  

Pytań do referującego nie było. 
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Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 

Rada w głosowania 18 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  

Nr XXXII/291/2017 w sprawie: uchylenia uchwały Nr 92/XXVI/95 Rady Miejskiej  

w Nowym Targu z dnia 18 grudnia 1995r. w sprawie zakazu sprzedaży i używania 

materiałów pirotechnicznych.  

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  
 

Ad.16 

Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Jadwigi Nieckarz 

na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił zgodnie z uzasadnienie 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski. W dniu 1 grudnia 2016r. wpłynęła do Rady Miasta 

Nowy Targ skarga Pani Jadwigi Nieckarz na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ  

w zakresie szczegółowego rozliczenia finansowego i rzeczowego obchodów 670-lecia lokacji 

Miasta Nowy Targ. W dniu 5 grudnia 2016r. Przewodniczący Rady Miasta przesłał do 

Burmistrza Miasta pismo wraz z kopią skargi z prośbą o zajęcie stanowiska i przedłożenie na 

piśmie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Przedmiotowe wyjaśnienia Burmistrz przekazał 

do Rady Miasta w dniu 28 grudnia 2016r. Następnie Przewodniczący Rady niezwłocznie 

skierował skargę wraz z wyjaśnieniami do Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Finansów, 

Gospodarki Komunalnej i Rozwoju z wnioskiem o przeprowadzenie badania zasadności 

zarzutów przedstawionych w skardze oraz o przedłożenie na piśmie stanowiska obu Komisji 

w przedmiotowej sprawie. W dniu 11 stycznia 2017r. odbyło się wspólne posiedzenie 

Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju na 

którym szczegółowo omówiono zarzuty podnoszone w skardze. W dyskusji nad skargą 
uczestniczyli oprócz członków Komisji: Pan  Burmistrz Grzegorz Watycha, Z-ca Burmistrza 

Pani Joanna Iskrzyńska-Steg, Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put oraz wnosząca 

skargę Pani Jadwiga Nieckarz. Zarówno Z-ca Burmistrza Pani Joanna Iskrzyńska-Steg jak  

i Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put podkreśliły, że zaistniała sytuacja jest 

najprawdopodobniej wynikiem nie zapłacenia przez Urząd Miasta faktury na kwotę 6 000 zł 

przedłożonej przez Panią Jadwigę Nieckarz za druk plakatów, zaproszeń  itp. na obchody 

Jubileuszu 75-lecia Konfederacji Tatrzańskiej.  Według informacji Pani Katarzyny Put faktura 

nie została zapłacona z uwagi na fakt, że przede wszystkim nie ustalano na posiedzeniu 

komitetu organizacyjnego, aby Miasto miało ponosić koszty za tego rodzaju materiały oraz  

z uwagi na fakt, że materiały te były wydrukowane z błędami gdyż nie było na nich loga 

Prezydenta RP, sprawującego honorowy patronat nad uroczystością ani też loga Miasta Nowy 

Targ, a koszty ich druku zostały mocno przeszacowane. W/w materiały nie zostały wcześniej 

przedłożone do akceptacji Wydziałowi KSiP. Po przeprowadzonej analizie i uzyskanych 

wyjaśnieniach zarówno Komisja Oświaty i Kultury jako i Komisja Finansów, Gospodarki 

Komunalnej i Rozwoju przyjęły, poprzez głosowanie, stanowisko w sprawie uznania skargi 

za bezzasadną i jej oddalenia.  
 

Pytań do referującego nie było.  

W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka poinformował, że podczas głosowania wstrzyma się odgłosu 

podobnie jak na posiedzeniu Komisji w dniu 11.01.2017r. ponieważ całe 

nieporozumienie wynika przede wszystkim z faktu, że z posiedzenia komitetu 

organizacyjnego obchodów 670-lecia Miasta Nowy Targ nie sporządzono protokołu  

i teraz nie wiadomo faktycznie jakie były ustalenia i tak na prawdę jest teraz „słowo 

przeciwko słowo”. Dodał, że trzeba z tego wyciągnąć w nioski i w przyszłości 

sporządzać protokół, aby uniknąć tego typu nieporozumień. Stwierdził, że miasto 

powinno wspierać społeczne inicjatywy dlatego nie dziwi się rozgoryczeniu strony 
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wnoszącej skargę. Skoro zaproszenia i plakaty były niepoprawne to urząd mógł je 

odesłać do poprawy, a nie wysyłać, bo skoro jej wysłał to czemu później nie chciał za 

nie zapłacić. Następnie odnosząc się do skargi stwierdził, że trudno się do tego 

odnieść bo podane są kwoty, ale nikt nie przedstawił radnym realnych faktur i ciężko 

stwierdzić czy te pozycje, które zostały zamówione odbiegają cenowo od kwot 

rynkowych; 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że wszystkie dokumenty typu: 

faktury, druki, przelewy są dostępne w Urzędzie i  jeśli radni by chcieli to mogą się  
z nimi zapoznać. Następnie poinformował, że sprawa nie dotyczy faktury znajdującej 

się w Urzędzie tylko faktury, której Urząd nie przyjął do zapłaty gdyż zlecenie na 

przedmiot faktury nie było wystawione przez Urząd ani przez osoby upoważnione do 

zaciągania zobowiązań. W komitecie organizacyjnym obchodów 670-lecia lokacji 

Miasta Nowy Targ było wiele osób spoza Nowego Targu, ale upoważnienie do 

zaciągania zobowiązań posiadały osoby upoważnione zgodnie z regulaminem  

organizacyjnym Urzędu Miasta. Żadne zarządzenie powołujące ten komitet nie 

upoważniało jej członków do zaciągania zobowiązań. Nie może być tak, że ktoś 
zamawia materiały w imieniu Urzędu i wysyła fakturę do Urzędu. Jeśli chodzi  

o obchody 75-lecia Konfederacji Tatrzańskiej podkreślił, że w te obchody było 

zaangażowanych wiele osób to nie był tylko autorski pomysł Pani Nieckarz bo była 

również inicjatywa Pana Stanisława Apostoła dofinansowana również w pewnym 

zakresie przez Urząd Miasta i nie było tutaj żadnych problemów. Była również 
uroczystość związana z montażem tablicy pamiątkowej przy SP Nr 5 przeprowadzona 

przez Dyrektora tej szkoły i w tym przypadku również nie było żadnych problemów 

ani uwag organizatora. Odnośnie zarzutu wykazania kosztów rzeczowych Burmistrz 

poinformował, że zostały one wykazane, bo tylko Pani Nieckarz tego sobie tego 

życzyła nikt inny nie życzył sobie, aby do obchodów innych jubileuszy wliczać wkład 

rzeczowy dlatego tam nie zostały pokazane. Burmistrz dodał, że jest spokojny w tej 

sytuacji, bo wszystkie wydatki były poprawnie przeprowadzone co na pewno będzie 

przy okazji kontroli RIO sprawdzane. Dodał, że zarzuty podniesione w skardze są 
bezpodstawne dlatego prosi o oddalenie skargi.  

� Radny Paweł Liszka uzupełnił, że chodziło mu właśnie o fakturę której nie 

przedstawiła radnym Pani Nieckarz. Dodał, na komisji mówione było, że plakaty czy 

zaproszenia można było zmawiać więc pewnie jakieś uzgodnienia były, ale wniosek 

jest taki, że trzeba pamiętać, aby koniecznie sporządzać protokół z takich posiedzeń , 
w którym określone będzie kto i do czego jest upoważniony i co w chodzi organizacje 

poszczególnych imprez.  

 

Rada w głosowania 12 głosów „za”  przy 7 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr XXXII/292/2017 w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Jadwigi 

Nieckarz na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.17 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Nowy Targ na I półrocze 2017r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani 

Danuta Wojdyła. Zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały plan pracy na I półrocze 

przedstawia się następująco: 

1. Kontrola rozliczenia środków finansowych przekazanych przez Gminę Miasto Nowy Targ 

dla Miejskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego Podhale Nowy Targ w roku 2016. 

2. a) Analiza sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta w 2016 r.  
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b) Opinia w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2016 oraz sformułowanie wniosku 

w sprawie udzielenia (nieudzielania) absolutorium dla Burmistrza Miasta. 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Rada w głosowania 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXII/293/2017 w sprawie: 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 2017r. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.18 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu 

przedstawiła Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Barbara Paluch.   

Dokonanie  proponowanych zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu 

jest konieczne w związku z wyznaczeniem Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji nowych 

zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny 

„Za Życiem”. Następnie Pani Dyrektor zgłosiła autopoprawkę w tekście uchwały polegającą 
na poprawieniu dwóch literówek jakie pojawiły się w tym tekście.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowania 19 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  

Nr XXXII/294/2017 w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym 

Targu.  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.19 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu przedstawił Naczelnik Wydziału  

GN Pan Janusz Jakobiszyn. Dyrektorzy: Gimnazjum nr 2 (w tym Szkoła Podst. nr 11), Szkoły 

Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 2 zwrócili się z wnioskami o możliwość 
przedłużenia umów najmu dotyczących lokali w przedmiotowych placówkach, w których 

znajdują się stołówki szkolne wraz z niezbędnym zapleczem. Osoby prowadzące od wielu lat 

stołówki posiadają stosowne kwalifikacje i wykazują się dobrą jakością świadczonych usług. 

Dyrektorzy ww. placówek oświatowych, rodzice dzieci korzystających ze stołówek jak  

i Inspektorat Sanitarny pozytywnie oceniają profesjonalność w prowadzeniu stołówek. 

Wszystkie stołówki świadczą usługi głównie w formie obiadów, z których w bieżącym roku 

szkolnym korzysta łącznie ok. 475 osób, w tym 446 dzieci. Obecnie mija okres 3 lat 

obowiązywania umów i w świetle obowiązujących przepisów zawartych w ustawie  

o samorządzie gminnym ich dalsze przedłużenie wymaga zgody Rady Miasta w formie 

uchwały.   

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w wyniku reasumpcji 17 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła 

Uchwałę Nr XXXII/295/2017 w sprawie: przedłużenia umów najmu.  

 

Ad.20 

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony 

przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Na wstępie zgłosił 

autopoprawkę w tytule uchwały polegającą na zastąpieniu słowa „dzierżawę” słowem 

„najem”. Projekt uchwały przewiduje oddanie w najem na czas nieoznaczony części lokalu 

użytkowego o pow. 2,16 m
2
 na parterze budynku Rynek 7 w Nowym Targu usytuowanego na 

działce ewid. nr 11192, w którym Bank Polska Kasa Opieki S.A. zainstalował bankomat.  

W związku z kończąca się w maju br. umową najmu Bank PKO S.A. wystąpił z wnioskiem  

o przedłużenie najmu powierzchni pod bankomat na czas nieoznaczony. Bankomat 

funkcjonuje od 1 czerwca 2001 r., a służby bankowe obsługujące bankomat mają dostęp do 

pozostałej części lokalu w terminach ustalonych ze współnajemcą lokalu. Z uwagi na fakt, że 

o wieloletni najem występuje aktualny najemca,  który przystosował część gminnego lokalu 

pod bankomat, a mieszkańcy przez wiele lat przyzwyczaili się do jego lokalizacji, wnosi się  
o oddanie w najem części lokalu użytkowego na czas nieoznaczony i zgodnie z art. 37 ust. 4 

ustawy o gospodarce nieruchomościami o odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy.   

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowania 20 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  

Nr XXXII/296/2017 w sprawie: oddania w najem nieruchomości na czas nieoznaczony. 

 

Ad.21 

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat 

przedstawił Naczelnik wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały przewiduje 

oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat gminnej nieruchomości o łącznej pow. 1302 

m
2
 położonej przy ul. Klikuszówka 30 w Nowym Targu, gdzie na bazie przedmiotu 

dzierżawy prowadzony jest od 1 października 2012 r. Klub Przedszkolaka „Dziecięce 

Marzenie”. Opieką objętych jest tam 21 dzieci. Dzierżawca występuje o przedłużenie umowy 

dzierżawy na okres powyżej trzech lat mając na uwadze dalszy sukcesywny remont 

pomieszczeń na I i II piętrze budynku i planowane poszerzenie działalności edukacyjnej  

o profil sportowo-integracyjny dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców, co umożliwi 

ubieganie się o pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich. Działalność Klubu 

Przedszkolaka „Dziecięce Marzenie” nie spowodowała jakichkolwiek skarg usługobiorców,  

a rozszerzenie funkcji obiektu przy ul. Klikuszówka 30 nie powinno negatywnie wpłynąć na 

dotychczasową działalność usług przedszkolnych. Z uwagi na fakt, że o wieloletnią dzierżawę 
występuje aktualny dzierżawca deklarujący dalsze wykorzystanie przedmiotu dzierżawy na 

cele infrastruktury oświatowej tj. prowadzenia opieki nad dziećmi w wieku właściwym dla 

korzystania z wychowania przedszkolnego i poszerzenie dotychczasowej działalności o profil 

sportowy, wnosi się zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

o odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.   
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Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowania 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXII/297/2017 w sprawie: 

oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.  

 

Ad.22 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy przedstawił 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn.  W świetle obowiązujących przepisów 

zawartych w ustawie o samorządzie gminnym uchwała Rady Gminy jest wymagana  

w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 

umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Projekt uchwały przewiduje 

przedłużenie na okres nie dłuższy niż trzy lata umów najmu i umów dzierżawy ujętych  

w niniejszej uchwale z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, którzy są 
zainteresowani przedłużeniem umów. Projekt uchwały dotyczy umów najmu i umów 

dzierżawy zawartych przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu  

z wykorzystaniem gminnych obiektów oddanych MCSiR w administrowanie.   

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin pytała jaka była wysokość dzierżaw gruntów pod 4 garaże?  

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn odpowiedział, że była to kwota 100 zł 

brutto miesięcznie za jeden garaż.   
� Radna Bogusława Korwin poinformowała, że będzie głosować przeciwko przyjęciu 

tego projektu m.in. dlatego, że w punkcie 9 załącznika do przedmiotowego projektu 

uchwały jest mowa o powierzchni pod automaty do gier. Pytała czy w związku  

z ustawą hazardową ten automat został zgłoszony do Urzędu Celnego i jak się to ma, 

aby automaty do gier stały w obiektach miejskich?  

� Dyrektor MCSiR Pan Bartosz Ścisłowicz poinformował, że nie jest to automat do gier 

lecz automat wrzutowy z kulkami więc ustawa o hazardzie tutaj nie obowiązuje; 

� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że niezależnie od tego jaki to jest automat 

trzeba wrzucać tam pieniądze i w jej odczuciu dziecko od małego uczone jest hazardu.  

� Radny Andrzej Swałtek stwierdził, że jeśli kwota 100 zł to kwota za sam grunt pod 

garaż to jest to spora kwota, ale jeśli równocześnie z garażem to nie jest to kwota 

duża. 

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że jest to kwota tylko 

za grunt pod garaż.  
 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowania 16 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących się 

podjęła Uchwałę Nr XXXII/298/2017 w sprawie: przedłużenia umów najmu i umów 

dzierżawy.  
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Ad.23 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej  

w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Gmina Miasto 

Nowy Targ jest właścicielem nieruchomości w skład której wchodzą działki ewid.  

nr 16357/4, 16358/4, 16359/4, 16362/4, 16368, 16369/2, 16370/2, 16371, 16372/2, 16373/6, 

16373/4, 16375/2, 16392/2, 16393/4, 16394/5, 16395/6 po których przebiega kolektor 

kanalizacyjny wychodzący z Zakładu Produkcji Mleczarskiej przy ul. Jana Pawła II nr 95 w 

Nowym Targu. Po zawarciu aktu notarialnego umowy zamiany nieruchomości z Okręgową 
Spółdzielnią Mleczarską w Radomsku w oparciu o uchwałę Nr XXII/189/2016 Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia 18 kwietnia 2016r. Gmina Miasto Nowy Targ stanie się właścicielem 

kolejnych działek ewid. nr 16360/4, 16361/4, 16364/2, 19662, 16374/2, 16377/2, 16294/7 po 

których również przebiega wspomniany kolektor. Trasa służebności gruntowej przebiegałaby 

pasem o szerokości do 5 metrów, wzdłuż istniejącego kolektora. Zarząd Okręgowej 

Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku wystąpił do Burmistrza Miasta Nowy Targ  

z wnioskiem o ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej. Z uwagi na fakt, że 

ustanowienie służebności gruntowej wpływa na zmniejszenie wartości nieruchomości, 

proponuje się odpłatne obciążenie, którego wartość zostanie ustalona w oparciu o stosowne 

przepisy. Dotychczas ustanawiane służebności gruntowe na nieruchomościach gminnych były 

odpłatne. Następnie Naczelnik zgłosił autopoprawkę w § 1 polegającą na dopisaniu słowa 

„odpłatnej” całość otrzymuje brzmienie: „Wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej 

służebności gruntowej na czas nieoznaczony....”.  

 

W ramach pytań głos zabrał radny Paweł Liszka, który pytał czy w związku ze zgłoszoną 
autopoprawką nie należałoby również w treści § 3 dodać słowo „odpłatnej”. 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn potwierdził propozycje radnego i zgłosił 

autopoprawkę polegającą na poprawnym przenumerowaniu paragrafów i po tej zmianie na 

dopisaniu w § 2 słowa „odpłatnej”, całość otrzymuje brzmienie: „Upoważnia Burmistrza 

Miasta Nowy Targ do ustalenia szczegółowych warunków ustanowienia odpłatnej 

służebności gruntowej”.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowania 20 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę  

Nr XXXII/299/2017 w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości 

położonej w Nowym Targu.  

 

Ad.24 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. W dniu  

1 grudnia 2016r. Sejm podjął ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. W postanowieniach tej ustawy wprowadzono 

zmianę w przepisach art. 14 w ust. 5 w pkt 1 ustawy o systemie oświaty, wprowadzając do 

istniejącego tam wyliczenia, nowe brzmienie: „określa wysokość opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę”. 

Dotychczas zapis ten brzmiał: „określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w prowadzonych przez gminę”. Uwzględniając przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” 
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zachodzi potrzeba zmiany postanowień obowiązującej w Nowym Targu uchwały  

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, oraz 

nadania jej mocy wstecznej, co jest działaniem koniecznym, prawnie dozwolonym  

i korzystnym dla rodziców dzieci. Nowa regulacja zmniejszy poziom dochodów gminy 

Miasto Nowy Targ pochodzących z tytułu opłaty za korzystanie z usług 2 publicznych 

przedszkoli w wymiarze ponad tzw. minimum programowe.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Oświaty i Kultury 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowania 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXII/300/2017 w sprawie: 

zmiany Uchwały Nr XLV/399/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014r.  

w sprawie: określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.  

 

Ad.25 

Projekt uchwały w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół 

podstawowych dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym przedstawił 

naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka.  Zgodnie z dyspozycją art. 1 ustawy 

Przepisy wprowadzające prawo oświatowe po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy 

wchodzą w życie przepisy tejże ustawy zawarte w rozdziale 6 pt. „Przyjmowanie do 

publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych 

szkół i publicznych placówek”. Z chwilą wejścia w życie w/w przepisu zmienia się podstawa 

prawna dla określenia kryteriów rekrutacyjnych w ramach możliwej rekrutacji na wolne 

miejsca w klasach I szkół podstawowych. Zmiana podstawy prawnej powoduje konieczność 
podjęcia nowych regulacji w przedmiotowym zakresie, które obowiązywać będą już przy 

możliwej rekrutacji do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018. Projekt 

uchwały nie niesie za sobą skutków finansowych.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowania 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXII/301/2017 w sprawie: 

kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina 

Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym. 

 

Ad.26 

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan 

Janusz Stopka. Zgodnie z dyspozycją art. 1 ustawy Przepisy wprowadzające prawo oświatowe 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy wchodzą w życie przepisy tejże ustawy zawarte 

w rozdziale 6 pt. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”. Tak więc z chwilą 
wejścia w życie tych przepisów zmienia się podstawa prawna dla określenia kryteriów 

rekrutacyjnych na drugim etapie w przedszkolach, a także oddziałach przedszkolnych  
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w szkołach prowadzonych przez gminę. Zmiana podstawy prawnej powoduje konieczność 
podjęcia nowych regulacji w przedmiotowym zakresie. Projekt uchwały czyni za dość 
wymogom ustawowym, a w swoich postanowieniach potwierdza stosowane już w Nowym 

Targu kryteria w trakcie rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017. Projekt 

uchwały nie niesie za sobą skutków finansowych.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowania 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXII/302/2017 w sprawie: 

określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów.  

 

Ad.27 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 29 grudnia 2016r. w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystywania dotacji przedstawił Naczelnik 

Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Projekt uchwały usuwa nieprawidłowość jaka została 

wskazana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w uchwale  

Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie miasta 

Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji. 

Chodzi o błędne określenie w § 3 ust.1 pkt.3 i § 3 ust.2 pkt.8 tejże uchwały w zakresie 

odniesienia przy wyliczeniu dotacji dla niepełnosprawnych uczniów, iż tanowi ona 

odpowiedni procent w odniesieniu do kwoty przewidzianej na takiego ucznia 

niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy, a nie jak błędnie zapisano „przedszkola”. W załączniku nr 2 uzupełniono 

zakres żądanej informacji o stan dzieci nie zamieszkałych w Nowym Targu,  

a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Nowym Targu, co ma znaczenie dla 

zasady zwrotu kosztów poniesionej dotacji miasta na takie dzieci przez inne gminy, a ponadto 

wskazano na konieczność wykazania dzieci 5 i 6 letnich w  aspekcie zmian ustawowych jakie 

w m-cu grudniu 2016r. zostały podjęte, a sprowadzają się do subwencjonowania działalności 

przedszkolnej w zakresie dzieci w wieku 6 lat.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Oświaty i Kultury 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowania 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  

Nr XXXII/303/2017 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 29 grudnia 2016r. w  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
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przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystywania dotacji. 

 

Ad.28 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy 

finansowej przedstawiła Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put. Uchwała dotyczy 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15 000 zł na organizację 
przedsięwzięć kulturalnych realizowanych w roku 2017 przez galerię sztuki „Jatki” BWA  

w Nowym Targu Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Oświaty i Kultury 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowania 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXII/304/2017 w sprawie: 

udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.  

 

Ad.29 - prowadzenie Sesji objął Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje złożone na piśmie zostaną udzielone również na 

piśmie. 

Ad.1a) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że  umowa z firmą Ntablice została 

zawarta na pół roku i  jest w niej zawarty zapis o pozostawieniu pewnej powierzchni na 

darmowe drobne ogłoszenia typu właśnie nekrologi, informacje o Mszy Św. rocznicowej. 

Dodał, że nie wszystkie firmy pogrzebowe podniosły ceny, ale być może niektóre z nich 

wykorzystały tą informację i podniosły ceny za usługi.   

Ad.1b) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że wójtowie okolicznych gmin nie 

wykazali zainteresowania budową międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt 
ponieważ żaden z nich nie ma  propozycji terenu, który mógłby zostać przeznaczony na takie 

schronisko. Uznali również, że nie mają takiego zapotrzebowania, bo mają zawarte umowy  

i dlatego nie widzą potrzeby angażowania dodatkowych środków na budowę takiego 

schroniska. Dodał, że nie przedstawiał projektu porozumienia międzygminnego w tej sprawie 

ponieważ nie ma w ogóle zainteresowania sąsiednich gmin tym tematem.  

Co do pozostałych dwóch zapytań zawierających szczegółowe kwoty poinformował,  

że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że odpowiedź jak najbardziej może być udzielona na 

piśmie, ale zapytanie i później odpowiedź na nie powinny być zamieszczone na stronie 

internetowej Urzędu Miasta, bo jest to informacja publiczna, a ostatnio jej zapytanie  

w sprawie premii dla pracowników MCSiR zostało zdjęte ze strony internetowej.  

Ad.3 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że zostało podpisane porozumienie  

z Panem Dyrektorem Ścisłowiczem, który pełni swoje obowiązki do chwili wyłonienia  

w drodze konkursu nowego Dyrektora MCSiR po tym okresie Pan Ścisłowicz będzie 

kierownikiem Pływalni Miejskiej. Dodał, że jego decyzja o zatrudnieniu nowego Dyrektora 

MCSiR była podyktowana różnymi sytuacjami i wydarzeniami z ostatnich miesięcy, które 

niezbyt dobrze wpływały na wizerunek MCSiR i wizerunek Miasta. Uznał, że należy 

wzmocnić funkcje zarządcze w MCSiR ponieważ skład osobowy administracji jest bardzo 

skąpy, a jest bardzo dużo przetargów do organizowania, a marketing jednostki też wymaga 
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sporo zaangażowania, aby pozyskiwać nowych klientów. Pływalnia jest największym 

obiektem i wymaga szczegółowego dopilnowania dlatego potrzebny jest kierownik tylko na 

pływalni, który będzie ją nadzorował.   

Radny Lesław Mikołajski pytał kiedy będzie rozstrzygnięcie konkursu na Dyrektora MCSiR? 

Pan Burmistrz poinformował, że w dniu jutrzejszym jest II etap konkursu czyli rozmowa 

kwalifikacyjna  i po niej nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.  

Radny Lesław Mikołajski, stwierdził, że ostatni finał Pucharu Polski w hokeju na lodzie był 

bardzo dobrze zorganizowany i dopilnowany więc jak się to ma do argumentu dotyczącego 

potrzeby wzmocnienia etatowego jednostki MCSiR?  

Pan Burmistrz poinformował, że właśnie gdy odbywał się mecz Pan Dyrektor Ścisłowicz 

pracował nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia ponieważ powtarzane były 

przetargi na usługi ratownicze i na sprzątanie na pływalni dlatego uznał, że pracy jest na tyle 

dużo, że trzeba wzmocnić etatowo jednostkę MCSiR .  

 

Ad.30 - prowadzenie Sesji ponownie objął Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski. 

W wolnych wnioskach głos zabrali Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski przypomniał  

o Komisji Mieszkaniowej wyjazdowej do „Chatki” w dniu 1.02.2017r. o godz. 13:00. Na 

Komisję tą zaproszeni są wszyscy radni. Następnie przypomniał o wspólnym posiedzeniu 

wszystkich Komisji Rady Miasta również w dniu 1.02.2017r. o godz. 15:30 w sali 20 Urzędu 

Miasta.  

 

Ad.31 

O godzinie 18:25 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XXXII Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ.  

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski 

 

 


