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P r o t o k ó ł Nr 33/2017 

z XXXIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 6 lutego 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 XXXIII 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 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. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnictwa, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe.  

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.2 

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

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

w punkcie 5, projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.  

 

Rada jednogłośnie 20 głosów „za” przegłosowała powyższy wniosek Przewodniczącego.  

 

Rada jednogłośnie 20 głosów „za” przegłosowała cały porządek obrad z naniesioną 

zmianą.  

 

Proponowany porządek obrad po przegłosowanej zmianie: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnictwa, wprowadzonego ustawą – 

Prawo oświatowe.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-

2024.  

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 
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Ad.3 

Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu):  

Pani Krystyna Gruca przedstawiła działania ekologiczne podejmowane już od dłuższego 

czasu przez uczniów Gimnazjum Nr 1 (ogród prowadzony przez uczniów wielokrotnie zajął 
pierwsze miejsce w konkursie „Najpiękniejszy ogród w mieście”). Zaprezentowała liczne 

zdjęcia z prowadzonych akcji, heppeningów oraz nagranie z EKO RADIA, w którym była 

mowa na temat święta „Polskiej Niezapominajki” oraz na temat Nowego Targu.  

 

Ad.4 

Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  

w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnictwa, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe 

przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Gmina Miasto Nowy Targ 

zobowiązana była dotychczas ustawą o systemie oświaty do prowadzenia przedszkoli, w tym 

specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów. Nowy ustrój szkolnictwa nakłada na miasto 

Nowy Targ obowiązek podjęcia wielu działań zmierzających do przekształcenia 

funkcjonujących gimnazjów w szkoły podstawowe lub ich włączenia do funkcjonujących 

szkół podstawowych oraz potwierdzenia kontynuacji od dnia 1 września 2017 r. działalności, 

dotychczas sześcioklasowych szkół podstawowych, w szkoły ośmioklasowe - co powinno 

nastąpić w formie uchwały organu stanowiącego gminy. Niniejszy projekt czyni zadość 
wymogom, jakie ustawodawca zawarł w przepisach art. 206 ust.1-4 i art. 207 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe. W Nowym Targu w chwili 

obecnej funkcjonuje 6 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja prowadzone przez miasto Nowy 

Targ. W ramach dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych do obowiązującego od 

1  września 2017 r. systemu szkolnictwa przyjmuje się, iż wszystkie dotychczas 

sześcioklasowe szkoły podstawowe staną się ośmioklasowymi szkołami podstawowymi i fakt 

ten zostanie potwierdzony – zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - stosownymi uchwałami Rady Miasta Nowy 

Targ, w terminie do końca m-ca listopada 2017 r. Począwszy od 1 września 2017 r. 

przewiduje się przekształcenie Gimnazjum Nr 1 w ośmioklasową szkołę podstawową  
z oddziałami gimnazjalnymi. Byłaby by to już siódma publiczna szkoła podstawowa - Szkoła 

Podstawowa Nr 1 w Nowym Targu, przy Placu Słowackiego 14. Utworzenie nowej 

ośmioklasowej publicznej szkoły podstawowej powoduje z dniem 1.09.2017r. korekty  

w granicach obwodów szkolnych pozostałych funkcjonujących już szkół. Korekta ta będzie 

odnosić się do zmiany obwodu szkolnego dla dzieci urodzonych w 2010 r.  

i latach późniejszych. W roku szkolnym 2017/2018 zapisano utworzenie wyłącznie klas I. 

Dzieci urodzone przed 2010r. uczęszczające już do szkół będą kontynuować naukę  
w szkołach według obowiązujących wcześniej granic obwodów szkolnych lub w szkołach, 

których już podjęły naukę. W uchwale przewiduje się także włączenie z dniem 1 września 

2017r. do Szkoły Podstawowej Nr 11 funkcjonującego w sąsiedztwie Gimnazjum Nr 2  

w Nowym Targu. Aktualny sposób wykorzystania budynku przy Placu Evry 3 pozwala na 

kontynuację działalności klas gimnazjalnych w tym obiekcie i klas szkoły podstawowej. 

Zaprojektowana sieć ośmioklasowych szkół podstawowych powinna zabezpieczyć wymóg 

ich alokacji jak najbliżej miejsca zamieszkania uczniów. Celem działania będzie także 

doprowadzenie w nieodległym czasie do postulowanego modelu szkoły jednozmianowej. 

Każda przekształcona z mocy prawa sześcioklasowa, a od 1 września 2017r. ośmioklasowa 

publiczna szkoła podstawowa będzie funkcjonować w  wyodrębnionym lokalach, tak jak 

obecnie. Siedzibą nowo tworzonej szkoły podstawowej będzie obiekt zajmowany do końca 

sierpnia 2017r. przez przekształcane Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu. Koniecznym będzie 

jego dostosowanie budynku do potrzeb dzieci w  wieku szkoły podstawowej (w pierwszym 
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okresie przystosowanie sanitariatów i co najmniej 4-5 sali, uwzględniając rozpoczęcie nauki 

w dwóch klasach „0” i dwóch klasach I. Szacuje się, że wydatki w  przedmiotowym zakresie 

mogą osiągnąć poziom 250.000,00 – 350.000,00 zł. Do rozważenia, w terminie do połowy m-

ca kwietnia br. ewentualne prowadzenie w przekształconej szkole klas IV czy VII ale pomysł 

ten determinuje baza lokalowa. Do czasu zakończenia działalności klas gimnazjalnych  

w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu organizowany 

będzie przez miasto dojazd uprawnionych do takiego transportu uczniów z mocy ustawy do 

tej szkoły w  dozwolonych formach. 

Następnie Naczelnik zgłosił kilka autopoprawek polegających głównie na poprawie literówek 

jakie pojawiły się w tekście projektu uchwały, a także autopoprawkę polegającą na zmianie  

w § 3 roku rozpoczęcia działalności SP Nr 11 do której włączone zostanie Gimnazjum Nr 2  

z roku 2017/2018 na rok 2018/2019. Autopoprawki polegającą na: wykreśleniu w załączniku 

nr 1  i załączniku Nr 3 z granic obwodu SP Nr 1 ul. Halikowskiego i ul. Ustronie oraz 

Ustronie Górne i wpisanie tych ulic do granic obwodu SP Nr 4, wykreśleniu w załączniku  

nr 1 z granicy obwodu SP Nr 5 oraz w załączniku nr 2 z granicy obwodu Gimnazjum Nr 1  

ul. Droga do Klocka ponieważ chwili obecnej takiej ulicy nie ma i jest to ul. Kokoszków 

Boczna, wykreśleniu w załączniku nr 3 z granicy obwodu SP Nr 5 ul. Władysława Łokietka 

ponieważ została tam wpisana dwukrotnie.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka nawiązując do posiedzenia komisji w przedmiotowej sprawie 

przypomniał, że Naczelnik miał dać radnym odpowiedź na Sesji czy nie należałoby  

w § 2 pkt. 4  „rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 

2017\2018” dopisać również klasy IV i VII. Była to propozycja rodziców i nauczycieli  

z Gimnazjum Nr 1. 

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka poinformował, że po połączonym 

posiedzeniu wszystkich komisji odbyło się na drugi dzień spotkanie Burmistrza  

z Dyrektorami szkół i po dyskusji ustalono, że utworzenie klas IV i VII jest możliwe, 

ale decyzję w tej sprawie należy pozostawić rodzicom czyli, aby to oni decydowali 

czy chcą posłać dzieci do „jedynki”.  Do końca marca zainteresowani Dyrektorzy 

wraz z Burmistrzem przedstawią rodzicom propozycję w tej właśnie sprawie po to, 

aby się mogli wypowiedzieć.    
� Radny Paweł Liszka pytał czy oznacza to, że obecny zapis nie przekreśla utworzenia 

klas: IV i VII w SP Nr 1? 

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka potwierdził, że tak właśnie jest. 

� Radny Lesław Mikołajski stwierdził, że w innych gminach, które podjęły już uchwałę 
w tej sprawie wprowadzono jednak zapis, że będą tam również utworzone oprócz 

klasy I klasy IV i VII. Obecnie odkłada się coś co  jeżeli nie powstanie to SP Nr 1 nie 

będzie miała racji bytu w roku 2019. Dodał, że najlepiej wprowadzić ten zapis od 

razu, aby uchwała była konsultowana z kuratorium już w wersji ostatecznej, a nie że 

później ta zmianę się w prowadzi i znów trzeba będzie to konsultować z kuratorium.  

Zgłosił poprawkę, aby w § 2 treść zmodyfikować przez dodatnie klasy IV i VII czyli: 

„rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I, IV i VII klasie: 2017\2018” 

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka poinformował, że wnioskodawca 

chciał dać w tym zakresie prawo decydowania rodzicom, a przy zapisie 

proponowanym przez radnego Mikołajskiego rodzice będą mieli obowiązek 

przeniesienia dzieci do klas IV i VII do „jedynki”.  

� Radny Leszek Pustówka podkreślił, że trójki klasowe ze SP Nr 5 były w większości za 

utworzeniem SP Nr 1.  
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� Radny Paweł Liszka uznał, że wprowadzając poprawkę daje się rodzicom możliwość 
decydowania co do przeniesienia dzieci do „jedynki” lub pozostawnienia w obecnej 

szkole. 

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka poinformował, że niestety tak nie 

będzie, bo jeśli poprawka zostanie wprowadzona w brzmieniu jak zaproponował radny 

Mikołajski to dzieci z obwodu szkolnego „jedynki” będą musiały się do niej przenieść 
z dotychczasowych szkół bez możliwości wyboru.  

� Radny Paweł Liszka w związku z  powyższym zmodyfikował poprawkę radnego 

Lesława Mikołajskiego, aby w § 2 pkt. 4  po słowach: „rok szkolny, w którym 

rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017\2018” dopisać słowa „z możliwością 
utworzenia klas: IV i VII” Taki zapis będzie wówczas dawał możliwość rodzicom 

decydowania o tym, czy chcą przenieść dziecko do „jedynki” czy pozostawić  
w dotychczasowej szkole.  

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka stwierdził, że w takiej sytuacji 

potrzebna będzie konsultacja prawna czy można taki zapis wprowadzić, bo na pewno 

będzie trzeba wówczas w podstawie prawnej wprowadzić art. 205 ustawy.  

� Radny Grzegorz Luberda pytał czy na spotkaniu z Dyrektorami przedstawiony był 

jego wniosek, który złożył na komisji o to, aby ul. Halikowskiego, Ustronie i Ustronie 

Górne zostały nadal w obwodzie SP Nr 4? 

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka poinformował, że zgłoszona przez 

niego autopopraka jest właśnie wynikiem spotkania Burmistrza z Dyrektorami i 

uwzględnia ona wniosek radnego. 

� Radny Lesław Mikołajski przypomniał, że w pierwotnym projekcie ulice te wpisano 

do obwodu SP Nr 1, autopoprawka zmienia ten stan, a przecież to nie dyrektorzy szkół 

powinni wyrażać opinię co do przynależności do danego obwodu szkolnego lecz 

mieszkańcy. Dodał, ze konsultował to z mieszkańcami tych ulic i 90% z nich wolałby 

wybrać SP Nr 1 przede wszystkim z uwagi na bezpieczną drogę do szkoły, której nie 

można porównywać z drogą do szkoły na Niwie, która jest niebezpieczna. Argument 

wyboru SP Nr 4 gdy była do wyboru SP Nr 5 jest tutaj bezpodstawny, bo  dotarcie do 

SP Nr 5 z tych ulic wymagało pokonania kilku bardzo niebezpiecznych skrzyżowań, 
ale skoro ma postać SP Nr 1 to rodzice wybraliby ta szkołę, bo dzieci mają bezpieczną 
drogę do szkoły gdyż omijają niebezpieczne ulice. Stwierdził również że te ulice (za 

wyjątkiem ul Halikowskiego) należą do Parafii Św. Katarzyny i będzie pewna 

sprzeczność, bo będą chodzić do szkoły na Niwę a do I komunii przystępować  
w Parafii Św. Katarzyny. Podkreślił, że droga na Niwę jest jedną z najbardziej 

niebezpiecznych w Nowym Targu, brakuje w pewnych odcinkach chodników, 

dziennie przejeżdża tam kilka tysięcy samochodów. Zgłosił poprawkę polegającą na 

pozostawieniu ul. Ustronie i Ustronie Górne w obwodzie SP Nr 1.  

� Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda stwierdził, że nie zgadza się  
z przedmówcą ponieważ od samego początku te ulice należały do obwodu SP Nr 10  

i gdy wybudowano SP Nr 4 do przeszli do niej uczniowie z obwodu starej SP Nr 4 i 

SP Nr 10. Postulaty zostały spełnione i chodnik został wybudowany, a autobus jest tak 

dostosowany, że dzieci nie muszą tej drogi przebywać pieszo. Ponadto projektowana 

jest inna droga i gdy powstanie dzieci będą mogły alternatywnie przez Grel do tej 

szkoły dojść. Następnie poinformował, że złożył wniosek ponieważ w pierwotnej 

propozycji drastycznie okrojono obwód SP Nr 4 i zabrano ponad 50 dzieci z tej nowej 

szkoły wybudowanej specjalnie dla SP Nr 4 i SP Nr 10. Przy wersji pierwszej dla SP 

Nr 1 było 307 dzieci, a dla SP Nr 4 było 248 dzieci, a po zaproponowanej 

autopoprawce będzie mniej więcej po równo, bo 290 dzieci dla SP Nr 1 i 280 dzieci 

dla SP Nr 4. Radny uważa, że jest to rozwiązanie optymalne dla obu tych szkół.  
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� Radny Jan Łapsa dodał, że jeśli chodzi o obwody szkolny i parafii to podobnie jest na 

Kowańcu, bo obwód Parafii kończy się na ul. Willowa, a obwód szkolny kończy na  

ul. Kokoszków więc dzieci raczej idą do I komunii tam gdzie chodzą do szkoły.  

� Radny Lesław Mikołajski zaznaczył, że w drodze do SP Nr 4 chodnika nie ma na 

odcinku od ul. Św. Anny do ul. Klikuszówki ani po jednej ani po drugiej stronie  

i chodzi mu tylko o bezpieczeństwo dzieci. Rodzice, którzy chcą dowozić dzieci do SP 

Nr 4 będą to na pewno nadal robić, ale pozostali woleliby dać dzieci do SP Nr 1.    

 

Przerwa 

 

Po przerwie głos zabrali: 

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka poinformował, że w trakcie przerwy 

proponowana poprawka konsultowana była z kuratorium oświaty, które zachęca 

jednak, aby to rodzicom pozostawić możliwości wyboru przeniesienia dzieci dla klas 

IV i VII.  Nie ma pewności, że zapis ten nie będzie kwestionowany przez kuratorium 

bo chyba nie do końca wynika on za art. 205 ustawy Przepisy wprowadzające Prawo 

Oświatowe. Jeśli rodzice zdecydują, że chcą przenieść dzieci to Burmistrz nie będzie 

temu przeciwny.  

� Radca Prawny Pani Teresa Ludzia  zacytowała przepisy prawne do przedmiotowej 

uchwały oraz dodatkowy art. 205 ustawy Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, 

który w przypadku przegłosowania poprawki trzeba będzie dopisać do podstawy 

prawnej omawianej uchwały.  

� Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski dodał, że należałoby dopisać do tej 

uchwały proponowaną poprawkę, bo tak to SP Nr 1 nie będzie miała racji bytu w roku 

2019. Dodał, że dzieci kończące klasę III i tak mają zmianę grona nauczycielskiego, 

bo w każdej szkole obowiązuje nauczanie początkowe do klasy III.  

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka podkreślił, że art. 205 jasno wskazuje 

że jeśli w danej szkole są 2 oddziały klasy III to Rada Miasta może zadecydować  
o przeniesieniu jednego do nowopowstałej szkoły. Naczelnik uważa, że zgodnie z tym 

zapisem powinno być raczej skonkretyzowane, z której szkoły oddział zostaje 

przeniesiony do szkoły nowopowstałej.   

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że przeprowadził konsultacje  

z kuratorium oświaty w zakresie proponowanej poprawki i dla kuratorium jest na 

obecnym etapie ważne jaki zamiar ma Miasto czyli co chce zrobić z Gimnazjami czyli 

przekształcić czy wcielić do SP.  Tworzenie klas IV i VII to kolejny etap i powinno się 
tu dać pole do decyzji rodzicom, aby składali wnioski. W tych szkołach gdzie są  
2 oddziały klas III rodzice mogą takie wnioski składać i przenieść dzieci. Oczywiście 

taką poprawkę można wnieść, ale chyba nie będzie ona prawnie uzasadniona, bo 

będzie to oznaczało że dzieci będą musiały przejść do SP Nr 1 a jednak chodzi o to, 

aby pozostawić to w decyzji rodziców. Burmistrz prosił, aby jednak pozostawić tak 

zapis jak zaproponowano w pierwotnym projekcie uchwały.  

� Radny Paweł Liszka i Radny Lesław Mikołajski wspólnie zgłosili poprawkę, aby  

w § 2 pkt. 4  po słowach: „rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I 

klasie: 2017\2018” dopisać słowa „z możliwością utworzenia klas: IV i VII” z 

jednoczesną aktualizacją podstawy prawnej o art. 205. Radny Liszka dodał, że  jeśli 
kuratorium zakwestionuje tą poprawkę to w uchwale docelowej podejmowanej  

w marcu się to poprawi.   

 

Rada w głosowaniu 10 głosów „za” przy 9 głosach wstrzymujących się przegłosowała 

poprawkę radnego Pawła Liszki i radnego Lesława Mikołajskiego aby  w § 2 pkt. 4  po 
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słowach: „rok szkolny, w którym rozpocznie się kształcenie w I klasie: 2017\2018” 

dopisać słowa „z możliwością utworzenia klas: IV i VII” z jednoczesną aktualizacją 

podstawy prawnej o art. 205. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 7 głosów „za” przy 8 głosach przeciw i 4 głosach 

wstrzymujących się odrzuciła poprawkę radnego Lesława Mikołajskiego polegającą na 

pozostawieniu ul. Ustronie i Ustronie Górne w obwodzie SP Nr 1.  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisja 

Oświaty i Kultury, Komisja Sportu Turystyki i Promocji oraz Komisja Finansów 

Gospodarki Komunalnej i Rozwoju wspólnie pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowania 19 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami i przegłosowaną 

poprawką Uchwałę XXXIII/305/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju szkolnictwa, 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.5 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 

Targ na lata 2017-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Mając na uwadze zamiar 

ubiegania się o dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego istnieje pilna potrzeba wprowadzenia do WPF kilku przedsięwzięć, w celu 

potwierdzenia posiadania wkładu własnego. W przedmiotowym projekcie uchwały wprowadza 

się następujące przedsięwzięcia: 

1) „Budowa lokalnych tras rowerowych w oparciu o wartość dziedzictwa narodowego regionu 

podhalańskiego”. 

2) „Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego 

sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych” 

3) „Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu podhalańskiego w oparciu  

o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu”; 

4) „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta 

Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”; 

5) „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”; 

6) „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa 

gazowe) w mieście Nowy Targ; 

7) „wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe V 

klasy) w mieście Nowy Targ - wkład własny 160 000 z tego w roku 2018 - 40 000 zł, w 2019 

kwota 60 000 zł, w roku 2020 kwota 60 000 zł.  

Ponad to zmniejsza się limit wydatków na zadania: „Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej w Nowym Targu” z kwoty: 3 700 000 zł do kwoty: 

1 000 000 zł.  

Skarbnik zgłosił autopoprawki w zakresie przedsięwzięć wymiany pieców. Podane kwoty  

w uzasadnieniu były znacznie wyższe niż faktycznie trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie 

miasta. Jeśli chodzi o wymianę kotłów na kotły na biomasę i paliwa gazowe to   

dofinansowanie będzie wynosić 1750 000 zł, a na wkład własny proponuje się zabezpieczyć 
kwotę 320 000 zł ( na rok 2018 - 60 000zł, na rok 2019 - 130 000 zł i na rok 2020 - 130 000 
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zł). Dofinansowanie będzie wynosiło 14 000 zł na jeden piec. Jeśli chodzi o wymianę kotłów 

na kotły węglowe V klasy łączny limit zamykałby się kwotą 160 000 zł ( na rok 2018 - 40 000 

zł, na rok 2019 - 60 000  zł i rok 2020 - 60 000 zł). Dofinansowanie będzie wynosiło 9 000 zł 

na jeden piec.    

 

W ramach pytań głos zabrali:  

� Radny Arkadiusz Pysz pytał jaki jest całkowity koszt przedmiotowych projektów? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiedział, że jeśli chodzi o piece na biomasę  
i paliwa gazowe to jest to kwota 2 070 000 zł w tym 1 750 000 zł z dofinansowania  

i wkład własny 320 000 zł. jeśli chodzi o kotły V klasy to jest to łącznie kwota 

1 060 000 zł z czego 900 000 zł z dofinansowania i 160 000 zł wkład własny.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

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

z autopoprawkami Uchwałę XXXIII/306/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.  

 

Ad.6 

Brak wolnych wniosków.  

 

Ad.7 

O godzinie 16:40 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XXXIII Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski 

 


