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P r o t o k ó ł Nr 34/2017 

z XXXIV Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 27 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 XXXIV Sesji 

Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 15
00

.  

Powitał  Wysoką Radę, Z-ców Burmistrza Pana Waldemara Wojtaszka i Panią Joannę 
Iskrzyńską-Steg,, Sekretarz Miasta i Skarbnika Miasta. Następnie przywitał  pracowników 

Urzędu, dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców 

miasta oraz przedstawicieli mass mediów. Powitał również Pana Macieja Kubiaka p.o. Z-cy 

Komendanta Powiatowego w Nowym Targu.  

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 XXXII Sesji Rady Miasta. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta.  

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

8. Zmiany Uchwały Nr VII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r.  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.  

9. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Kazimierza Litwina na bezczynność 
Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

10. Zamiany nieruchomości.  

11. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.  

12. Wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu 

ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego.  

13. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 32 (Ludźmierska I).  

14. Ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki).  

15. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących.  

16. Wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta 

Nowy Targ.  

17. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.  
 

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zakończenie obrad. 
 

Ad.2 

W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Komisji Finansów, 

Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Marek Mozdyniewicz, który zgłosił następujące wnioski: 
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� o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości. Na 

posiedzeniu Komisji uznano, że należy jeszcze tą sprawę dokładnie przeanalizować.  
� o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty 

targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ. Na 

posiedzeniu komisji uznano, że należy wstrzymać się z procedowaniem tej uchwały 

ponieważ na razie wyrok, który zapadł w sprawie opłaty targowej jest nieprawomocny 

i należy zaczekać na uzasadnienie tego wyroku.  

 

Rada w głosowaniu 18 za przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się  
przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 

zamiany nieruchomości.  

Rada jednogłośnie 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad 

pobierania na terenie miasta Nowy Targ. 

 

Porządek obrad po przegłosowanych zmianach: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miasta. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta.  

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

8. Zmiany Uchwały Nr VII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r.  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.  

9. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Kazimierza Litwina na bezczynność 
Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

10. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.  

11. Wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu 

ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego.  

12. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 32 (Ludźmierska I).  

13. Ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki).  

14. Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących.  

15. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.  
 

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad. 

 

Rada jednogłośnie 20 głosów „za” przyjęła porządek obrad z przegłosowanymi 

zmianami.  

 

Ad.3 

Rada  jednogłośnie 20 głosów „za” przyjęła protokół z XXXII Sesji Rady Miasta.  

 

Ad.4 

Rada  jednogłośnie 20 głosów „za” przyjęła protokół z XXXIII Sesji Rady Miasta. 
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Ad.5 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 31 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017r. 

w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Z-ca Burmistrz Pan Waldemar 

Wojtaszek.  

W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka odnośnie projektu „Bezpiecznie na nartach” realizowanym  

w Gorącym Potoku, w Zębie i w stacji narciarskiej Koziniec, a wspieranym przez 

Miasto Nowy Targ pytał na czym polega to wsparcie ze strony Miasta? 

� Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put poinformowała, że w tym projekcie 

wystawione były materiały promocyjne Miasta i łącznie rozdano ponad 1000 ulotek 

promocyjnych.  

� Radny Janusz Tarnowski odnośnie Gminnego Programu Rewitalizacji przypomniał, że 

w jego opracowanie zaangażowani byli mocno zarówno radni jak i pracownicy 

urzędu. Program obejmował dość szeroki zakres Nowego Targu, a w sprawozdaniu 

padło stwierdzenie, że będą prowadzone dalsze prace nad nim w celu jego poprawy  

w taki sposób, aby spełnione zostały oczekiwania wszystkich zainteresowanych, 

którzy chcieliby skorzystać z możliwości dotacji. W związku z tym pytał jak będzie 

dokonywana zmiana w stosunku do obszaru, który wcześniej był uwzględniony oraz 

co było przyczyną że tamten program nie został zaakceptowany przez Marszałka? 

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiedział, że program był opracowany 

przez firmę z Tarnowa. Metodologia wyznaczenia terenów zdegradowanych była 

metodologią zadaniową, bo określono co zainteresowani, podmioty chcieliby zrobić 
na terenie miasta, natomiast to podejście nie ma zastosowania   i nie jest aprobowane 

przez służby Urzędu Marszałkowskiego dlatego że większy nacisk kładą na 

metodologię wskaźnikową. W związku z tym po konsultacji w Departamencie Polityki 

Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podjęto 

decyzję, że należy zrewidować obszar wyznaczony i obszary zdegradowane, bo jest 

jeszcze na to czas. Obecnie jest konsultowany nowy projekt uchwały o wyznaczeniu  

nowych obszarów zdegradowanych. Chodzi o to, aby ten program spełnił oczekiwania 

więc, aby można było składać konkretne wnioski przez miasto i zainteresowanych  

w walce o środki  unijne w ramach rewitalizacji RPO. Program byłby przyjmowany na 

Sesji pod koniec kwietnia i wówczas maj pozostaje na wpisanie do rejestru, a konkurs 

na rewitalizacje ma potrwać do końca maja 2017r. 

� Radny Janusz Tarnowski pytał czy zakres co do obszarów wcześniej planowanych 

może ulec istotnej zmianie? Dodał, że nie tylko Urząd Miasta, ale i osoby fizyczne 

były z uwagi na prowadzona działalność zainteresowane pozyskaniem środków. 

Istnieje obawa, że na skutek prowadzonych zmian zakres wyznaczonego obszaru 

może ulec zmniejszeniu  dlatego pytał czy jest to prawda? 

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiedział, że nie koniecznie ulegnie 

zmniejszeniu, bo zgodnie z zapisami ustawy zarówno pod względem liczby 

mieszkańców, która może zostać ujęta w programie rewitalizacji  jak i obszaru tylko 

20% miasta może zostać określone jako obszar zdegradowany, ale to wcale nie 

ogranicza możliwości aplikowania o środki. Chodzi o to, że diagnoza ma określić 
obszary do rewitalizacji. Program ten może być realizowany na innym obszarze 

miasta z uwzględnieniem problemów zdiagnozowanych na obszarach 

zdegradowanych.  

� Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha  uzupełniająco dodało, że zostaną 
poczynione starania, aby wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia zostały wpisane do 

Gminnego Programu Rewitalizacji. Każda z osób, które złożyły propozycje zostanie 
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pisemnie o tym poinformowana. Kwestia diagnozy, obszaru i metodologii to jest 

pewnego rodzaju droga do celu, którym jest to, aby te przedsięwzięcia miały szansę na 

otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych. 

� Radny Janusz Tarnowski pytał czy będzie końcem marca spotkanie z radnymi w celu 

omówienia tych warunków i szczegółów nowego programu? 

�  Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha  odpowiedział, że trwają 
konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji i w dniu 15 marca 

br. odbędzie się spotkanie z wszystkimi zainteresowanymi w tym z radnymi. Do 22 

marca będzie można składać uwagi do programu i później końcem kwietnia zostanie 

on przedłożony Radzie do zatwierdzenia, aby by był czas wpisać go do wykazu 

Województwa Małopolskiego; 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski pytał co zostało ustalone na spotkaniu ze 

starostą w sprawie skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel? 

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że decyzja starosty została 

zaskarżona przez mieszkankę ul. Grel i cała dokumentacja trafiła do Wojewody.  

Wojewoda wydał decyzje o unieważnieniu decyzji ZRiD i cała sprawę dał do 

ponownego rozpatrzenia. Po analizie tego skrzyżowania i po zaleceniach Wojewody 

drogę projektant przeprojektował i brane jest pod uwagę  ponowne wydanie decyzji 

ZRiD na ten odcinek poprawiony. W międzyczasie Urząd zwrócił się do starosty  

o dołożenie do tej dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Skotnica, bo jest z tym 

problem z uwagi na działania blokujące pewnej mieszkanki. Na spotkaniu ze starostą 
postanowiono, że tymczasowo zostanie wykonany projekt przestawienia słupa  

i poszerzenia wjazdu na ul. Grel.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zwrócił się również z prośbą o nadanie 

nazw nowopowstałym ulicom w mieście, które nie są jeszcze nazwane, bo strefa SAG 

mieści się nie przy ul. Polnej, jak mówiono w sparwozdaniu lecz przy ulicy, która nie 

ma jeszcze nadanej nazwy.  

 

W trakcie sprawozdania doszedł radny Andrzej Swałtek i od tego momentu w obradach bierze 

udział 21 Radnych.  

 

Ad.6 

Interpelacje i zapytania:  

1. Radny Paweł Liszka złożył interpelację w sprawie braku możliwości bezpłatnego 

wywieszania nekrologów na tablicach obsługiwanych przez firmę zewnętrzną. Pyta 

jednocześnie dlaczego usługa wieszania na tablicach ogłoszeń została zlecona firmie 

zewnętrznej, a nie jest realizowana przez ZGZiR. Dlaczego tym samym pozbawia się zakład 

miejski dodatkowych dochodów? 

2. Radny Grzegorz Grzegorczyk złożył interpelację w sprawie możliwości zamontowania 

dodatkowego oświetlenia na cmentarzu miejskim od wejścia zlokalizowanego przy parkingu 

na ul. Norwida.  

3. Radna Danuta Wojdyła pytała czy Burmistrz wie może dlaczego nie działają jeszcze  

światła pulsacyjne zamontowane na drodze krajowej w okolicy Skalnego Dworka? 

4. Radna Danuta Szokalska-Stefaniak złożyła interpelację w sprawie przyspieszenia prac 

związanych z wykonaniem pół ronda na skrzyżowaniu ul. Św. Anny i ul. Grel oraz poprawie 

bezpieczeństwa w tej części miasta. Po przedstawieniu interpelacji zebrani obejrzeli krótki 

filmik pokazujący natężenie ruchu na tym skrzyżowaniu oraz niebezpieczeństwo jakie się tam 

pojawia.  

Pan Maciej Kubiak Z-ca Komendanta Powiatowego w Policji potwierdził, że faktycznie jest 

to niebezpieczne skrzyżowanie i ruch jest tam spory, ale nie posiada przy sobie statystyk. 
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Dodał, że jeśli będzie potrzebna pomoc w podaniu pewnych rozwiązań to służy pomocą  
w tym zakresie.  

Radny Lesław Mikołajski podkreślił, że nie można mówić, że nic się tam nie robi, bo  

w poprzedniej kadencji miasto podejmowało szereg działań pierwszym z nich był wykup 

budynku i stworzenie warunków do poszerzenia skrzyżowania. Gdyby nie postawa pewnej 

mieszkanki to powstałoby już tam półrondo. Dodał, że uczestniczył chyba w ok. 10 naradach 

z  Powiatem i powstały 3 koncepcje tego skrzyżowania. Obecnie jest to plac budowy  

i powstanie tam półrondo, ale te jedna osoba przeszkadza w jego wykonaniu lecz trudno winić 
w tym przypadku miasto, bo wiele zostało ze strony miasta poczynionych starań. 
Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek podkreślił, że na te ustalenia poświecono już 
bardzo dużo czasu i środków natomiast prawo jest jakie jest i bez uzyskania pozwoleń nie 

można niczego wykonać. Następnie pokazał projekt skrzyżowania na który została wydana 

decyzja ZRiD ale musi on zostać przeprojektowany zgodnie z wymogami. Dużo działań jest 

podejmowanych przez starostę i przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.   

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski, stwierdził, że z wypowiedzi Burmistrza wynika, 

że półrondo zostanie wykonane za kilka lat, a mieszkańcom chodzi o doraźne rozwiązanie 

problemu i o to, aby ten teren pod pół rondu wysypać czymś, bo obecnie jeżdżą tam po 

błocie.   

5. Radny Grzegorz Grzegorczyk pytał jak wygląda sytuacja wykonania odwodnienia  

ul. Stawiska? 

6. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w następujących sprawach: 

a) respektowania  przepisów prawa dot. obcinania korony drzew. Nadmierne usuwanie gałęzi 

prowadzi do znacznego osłabienia lub nawet obumarcia drzewa. Ustawa przewiduje kary za 

nadmierne cięcie w koronie drzewa przekraczającego 30% korony, do podwójnej opłaty za 

usunięcie drzewa, w przypadku usunięcia powyżej 50% korony. W trakcie interpelacji 

prezentowane były zdjęcia obrazujące omawianą sytuację.  
b) zalęgających na os. Suskiego i Kopernika gałęzi w związku z przycinką drzew, która miała 

miejsce w pierwszych dniach lutego. Prosi o jak najszybsze uprzątniecie terenów osiedlowych 

i przywrócenie ich do normalnego wyglądu. 

c) uporządkowania terenów „niczyich”, a położonych na terenie miasta Nowy Targ. 

Przykładem jest teren położony przed blokami nr 30, 32 i 34 na Al. Tysiąclecia gdzie nie jest 

to teren ani miejski, ani powiatowych - czyli bez właściciela. 

d) zbadania przez ZGM Sp. z o.o. sprawy rozliczenia niedoborów wody na całym bloku nr 3 

na os. Topolowych w okresie od kwietnia do grudnia 2016r. 

e) udostępnienia Radnym protokołu z przeprowadzonej w MCSiR, a  niedawno zakończonej, 

kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.  

7. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie: 

zaprojektowania i wykonania oświetlenia na drodze dojazdowej 1286 na os. Niwa  

i doświetlenia ul. Partyzantów.  

 

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

 

Ad.7 

Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu):  

� Pan Karol Walczak z Nowotarskiego Alarmu Smogowego zabrał głos w sprawie 

smogu w Nowym Targu. Przedstawił działania, które są podejmowane w innym 

miastach i powinny być również podejmowane w Nowym Targu tj.: 

• regularne informowanie mieszkańców o zagrożeniach dla zdrowia i życia 

wynikających z nadmiernych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza; 
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• usprawnienie działań Wydziału GKiOŚ; 

• rozbudowa sieci miejskiego ogrzewania, 

• rozwój sieci gazowej; 

• ulgi podatkowe; 

• profesjonalny plan edukacji w zakresie ekologii; 

• termomodernizacja budynków; 

• wysyłanie oficjalnego pisma do mieszkańców, wyjaśniającego znaczenie 

Uchwały smogowej dla Małopolski i konieczności wymiany kotłów  

w określonym czasie.  

Na koniec podkreśli, że jest to ważny problem i trzeba na bieżąco się spotykać  
i szukać rozwiązań, patrzeć co inne gminy robią w tym kierunku i trzeba być na 

bieżąco z przepisami prawa w tym zakresie oraz z technologiami i innowacjami. 

Trzeba również koniecznie współpracować z sąsiednimi gminami, bo smog dotyczy 

nie tylko Nowego Targu, ale i gmin ościennych.  

� Pan Robert Rokicki współwłaściciel firmy NTtablice odnośnie odpłatności za 

rozwieszanie nekrologów poinformował, że ta usługa nigdy do tej pory nie była 

darmowa. Wcześniej opłatę pobierała firma pogrzebowa, a obecnie zajmuje się tym 

firma NTtablice, która za wywieszenie nekrologów na wszystkich 20 dzierżawionych 

tablicach przez dwa dni pobiera opłatę 58 zł. Rodzina ma prawo wybrać ilość 
rozwieszanych nekrologów wówczas koszt jest odpowiednio mniejszy. W cenę tą 
wliczone jest rozwieszenie, monitorowanie i w razie potrzeby dowieszenie nekrologu 

oraz usunięcie go po pogrzebie. Firma współpracuje ze wszystkimi zakładami 

pogrzebowymi zarówno z Nowego Targu jak i z okolic. Żaden zakład nie powinien 

już pobierać opłaty za tą usługę bo już jej nie realizuje.  Dodał, że wydzierżawienie 

tablic pozwala na utrzymanie większego ładu i porządku na terenie miasta.  

� Pani Lidia Kołodziej przedstawiła Apel lekarzy z terenu Miasta i Gminy Nowy Targ  

w sprawie podjęcia skutecznych działań w zakresie ochrony mieszkańców Miasta  

i Gminy Nowy Targ przed negatywnymi skutkami zdrowotnymi smogu. Podkreśliła 

szkodliwe działania smogu na dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze. Zwróciła się  
z  prośbą o zorganizowanie systemu wczesnego alarmowania o wystąpieniu smogu 

oraz rzetelne informowanie o zasadach zachowania się w sytuacji wysokiego stężenia 

zanieczyszczenia np. poprzez zamieszczenia tablic informacyjnych w szkołach, 

przedszkolach, placówkach służby zdrowia, aktualizowanych według bieżącego stanu 

powietrza, a także akcji edukacyjnej o przyczynach smogu i sposobach zapobiegania 

temu zjawisku. Pod zaprezentowanym apelem podpisali się lekarze z terenu Miasta  

i Gminy Nowy Targ.   

� Pani Jadwiga Nieckarz: 

• poruszyła problem szybkiego dojazdu Straży Pożarnej do centrum Miasta 

szczególnie w ciągu tygodnia gdy są korki na ul. Ludźmierskiej i trzeba długo 

czekać na dojazd Straży. 

• poruszyła sprawę sprzedaży działki pod parking przy ul. Orkana. Stwierdziła, że 

na posiedzeniu komisji, która omawiała tą sprawę większość radnych 

reprezentowała interesy urzędników, a nie mieszkańców miasta. Uważa, że radni 

są nastawieni na doraźne korzyści dla budżetu miasta, a nie dla bezpieczeństwa 

mieszkańców. Pytała czy jest szansa na skrócenie oczekiwania na poprawę 
bezpieczeństwa poruszania się wzdłuż ul. Orkana na odcinku od ul. Krasińskiego 

do ul. Waksmundzkiej? Stwierdziła, że już za czasów komuny zaczęto 

wykupywać tam teren w celu poszerzenia tej ulicy i zrobieniu bezpiecznego 

chodnika natomiast teraz komuś przyszło do głowy sprzedać tą działkę pod 

parking, a mieszkańcy niech dalej chodzą ulicą.  
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• poruszyła sprawę związaną ze złożoną przez nią skargą na Burmistrza Miasta, 

którą Rada Miasta uznała za bezzasadną i oddaliła. Stwierdziła, że w Urzędzie 

Miasta, w kilku wydziałach oraz sekretariacie Pana Burmistrza  jest dostępny jej 

adres oraz numer telefonu, jeżeli zachodzi potrzeba skontaktowania się z nią w 

celu udzielenia informacji lub wyjaśnienia jakiejś sprawy. Dodała, że nie widzi 

powodu nadużywania stanowiska służbowego przez kierownictwo urzędu w celu 

zastraszenia pracowników współpracujących z nią firm. Uznała, że 

niedopuszczalne jest, aby Wiceburmistrz w towarzystwie prawnika, pod 

nieobecność właściciela firmy zmuszała pracownika do wydania, czy pokazania 

dokumentów finansowych legalnie działającej firmy. Jest to według niej działanie 

niezgodne z prawem i narusza ustawę o działalności gospodarczej. Dodała, że jest 

to wysoce nieetyczne i niemoralne i odbiera takie postępowanie jako szykany 

wobec swojej osoby.  Dodała również, że jej zdaniem doszło do naruszenie 

tajemnicy handlowej. 

Z-ca Burmistrza Pani Joanna Iskrzyńska-Steg  stwierdziła, że Pani Jadwiga Nieckarz 

uważa, że najlepszą obroną jest atak. Podkreśliła, że sprawa dotyczy niezapłaconej 

faktury na 6 000 zł za materiały promocyjne dotyczące obchodów rocznicy 

Konfederacji Tatrzańskiej. Przypomniała, że skarga Pani Jadwigii Nieckarz została 

odrzucona przez Radę Miasta, ale na poprzedniej sesji odczytany został list p. 

Nieckarz, w którym szykanowała ona jej osobę oraz osobę Naczelnika Wydziału 

KSiP. List ten w którym podważana jest wiarygodność Z-cy Burmistrza i Naczelnika 

Wydziału KSiP ukazał się na portalu internetowym. Dodała, że próbowała, poprzez 

Sekretariat, skontaktować się z Panią Nieckarz, ale niestety nie odbierała telefonu, ani 

stacjonarnego, ani komórkowego. Chciała się z nią skontaktować, po to, aby Pani 

Nieckarz udostępniła Jej kserokopię tej niezapłaconej faktury. Dodała również, że 

Rada Miasta uznała sprawę za zakończoną, a w dokumentach dot. skargi nie było 

kopii przedmiotowej faktury dlatego udała się do firmy reklamowej, która 

przygotowywała materiały promocyjne. Podkreśliła, że właściciel firmy w żaden 

sposób nie czuł się szykanowany. Wydrukował fakturę, którą wystawił Pani Nieckarz 

na kwotę ok. 2 300 zł. Wcześniej była to faktura na Urząd Miasta, ale UM nie zgodził 

się zapłacić, wiec wystawiono ją na Panią Jadwigę Nieckarz. Pani Nieckarz żąda 

6 000 zł, a sama zapłaciła 2 300 zł. Pani Burmistrz podkreśliła, że sprawa jest 

poważna i te rozbieżności trzeba wyjaśniać. 
Pani Jadwiga Nieckarz stwierdziła, że nikt do niej nie dzwonił i można to sprawdzić. 
Z-ca Burmistrza Pani Joanna Iskrzyńska-Steg odpowiedziała, że Sekretarka Pana 

Burmistrza kilka krotnie próbowała się skontaktować, ale Pani Nieckarz nie odbierała 

ani komórki ani telefonu stacjonarnego.  

Pani Jadwiga Nieckarz stwierdziła, że Pani Burmistrz nie ma prawa twierdzić, że 

faktura została zawyżona  i dodała, że nie wie jaką fakturę widziała Pani Burmistrz, bo 

takiej na której byłoby napisane „Jadwiga Nieckarz - plakaty i zaproszenia związane z 

obchodami rocznicy Konfederacji Tatrzańskiej” nie ma.  

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że poruszana kwestia nie jest do 

rozpatrywania na Sesji Rady Miasta. 

Pani Jadwiga Nieckarz stwierdziła, że faktycznie niej jest, bo odda ona tą sprawę do 

sądu.   

 

Przerwa 10 min.  
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Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ  

i nadania jej statutu przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski.   

W § 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ zostały określone jej zadania. Do 

katalogu zadań należy m.in. proponowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady. Zgodnie  

z § 32 ust. 2  Młodzieżowa Rada Miasta może występować do Rady Miasta Nowy Targ  

z wnioskami zmian w Statucie. Korzystając z tej możliwości, po analizie treści aktualnie 

obowiązującego Statutu Rady członkowie Rady Młodzieżowej ustalili jednogłośnie, na Sesji 

w dniu 26 stycznia 2017 r., zaproponowanie zmian jak w treści projektu niniejszej Uchwały. 

Zmiany te pozwolą na bardziej efektywne działalnie Rady, która funkcjonuje dopiero 

niepełny rok. Pozostawienie zapisu, że mandat członka Młodzieżowej Rady wygasa  

w przypadku ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej (§ 9ust.1 pkt 3) skraca mandat 

niektórych członków Rady o prawie rok. Wprowadzenie proponowanych zapisów umożliwi 

wykonywanie mandatu przez całą kadencję. 
 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Rada w głosowania 21 głosów podjęła Uchwałę Nr XXXIV/307/2017 w sprawie: zmiany 

Uchwały Nr XVII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.  

 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Kazimierza 

Litwina na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił Przewodniczący Rady 

Pan Andrzej Rajski. W dniu 20 stycznia 2017r. wpłynęła do Rady Miasta Nowy Targ skarga 

Pana Kazimierza Litwina na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie znak: 

GNiPP-I.6830.1.2014r. dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości w terminie do 30 czerwca 

2015r. W dniu 24 stycznia 2017r. 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 7 lutego 2017r. Następnie Przewodniczący Rady niezwłocznie skierował 

skargę wraz z wyjaśnieniami do Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju  

z wnioskiem o przeprowadzenie badania zasadności zarzutów przedstawionych w skardze 

oraz o przedłożenie na piśmie stanowiska Komisji w przedmiotowej sprawie. W dniu 15 

lutego  2017r. odbyło się posiedzenie 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, Naczelnik 

Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn oraz wnoszący skargę Pan Kazimierz Litwin.  

Po przeprowadzonej analizie i uzyskanych wyjaśnieniach Komisja Finansów, Gospodarki 

Komunalnej i Rozwoju przyjęła, poprzez głosowanie, stanowisko w sprawie uznania skargi za 

bezzasadną i jej oddalenia.  

Załącznikiem do uzasadnienia jest stanowisko Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej  

i Rozwoju przyjęte na posiedzeniu  w dniu 15 lutego 2017r.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
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Rada w głosowania 15 głosów „za” przy 6 głosach wstrzymującym się podjęła Uchwałę  
Nr XXXIV/308/2017 w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana 

Kazimierza Litwina na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

 
Ad.10 

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. Przedmiotowa uchwała przewiduje 

przedłużenie na okres nie dłuższy niż trzy lata 3 umów najmu i 9 umów dzierżawy ujętych  

w niniejszej uchwale z dotychczasowymi najemcami dzierżawcami, którzy są zainteresowani 

przedłużeniem umów. 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 21 głosów „za podjęła  Uchwałę  
Nr XXXIV/309/2017 w sprawie: przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. 

 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego przedstawił 

Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha.  

W nawiązaniu do pisma Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego z dnia 1 lutego 2017 r. 

zawierającego w załączeniu projekt planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego w celu 

jego zaopiniowania przez Radę Miasta Nowy Targ sporządzono projekt niniejszej uchwały. 

Przedstawiony do zaopiniowania projekt planu jest kolejną wersją tego dokumentu 

sporządzoną po uwagach i konsultacjach z zainteresowanymi Gminami. W aktualnej wersji, 

budzące najwięcej kontrowersji ustalenia dotyczące usytuowania wież widokowych w obrębie 

otuliny parku zostały zmodyfikowane w stosunku do zapisów z poprzedniej wersji. 

Ograniczenia te dotyczą części obszaru miasta objętego otuliną parku. Zapisy są 
kontrowersyjne w zakresie usytuowania wieży widokowej na Łapsowej Polanie.  Po dyskusji 

radnych z Dyrektorem GPN  w zeszłym roku oraz po wystąpieniu Burmistrza w sierpniu 

zeszłego roku zapisy dotyczące usytuowania wież widokowych zostały zmodyfikowane 

jednak te ustalenia nadal nie są do zaakceptowania ponieważ nie dają gwarancji usytuowania 

wieży widokowej na Łapsowej Polanie. W związku z tym przygotowano projekt uchwały 

negatywnie opiniujący plan ochrony GPN.   

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w reasumpcji głosowania 18 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się i 2 

głosach przeciw podjęła Uchwałę Nr XXXIV/310/2017 w sprawie: wyrażenia opinii do 
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projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony Gorczańskiego 

Parku Narodowego.  
 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 

32 (Ludźmierska I) przedstawił autor planu architekt Pan Bartłomiej Stawarz. Przedmiotowy 

plan miejscowy to obszar o powierzchni 3,5 ha położony pomiędzy drogą wojewódzką, a linią 
kolejową. Jest to teren przeznaczony pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2 

. Plan przewiduje także odpowiednia rezerwę terenową dla drogi wojewódzkiej oraz 

przy linii kolejowej niewielki fragment obejmuje tereny dróg wewnętrznych. Rada Miasta  

w 2015r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania tego planu, która obejmowała 

większy obszar. W marcu 2016r. granice planu zostały zmienione do takich jakie zostały 

przedstawione w obecnym projekcie. Na tym obszarze obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, a zakres proponowanego planu jest nieco większy niż 
obecnie obowiązującego. Do projektu planu uwag nie wniesiono, na zaplanowaną dyskusje 

publiczną nie przybyli mieskzańcy, a plan nie wywoływał negatywnych oddźwięków 

społecznych dlatego zostaje przedłożony do zatwierdzenia Radzie Miasta.     

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

Rada jednogłośnie 21 głosów „za”  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/311/2017 w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 32 (Ludźmierska I).  

 

Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki) 

przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Przedmiotowa uchwała jest 

konsekwencją realizacji przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2000r.  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Sporządzenie tekstu 

jednolitego aktu prawa miejscowego jakim jest uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ma na celu ułatwienie posługiwania się tekstem takiej 

uchwały w sytuacji, kiedy w wyniku nowelizacji tego aktu dokonano w nim zmiany.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

Rada jednogłośnie 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIV/312/2017 w sprawie: 

ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 27 (Gliniki).  
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Ad.14 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji na realizację zadań bieżących przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Pan 

Marian Twaróg. Zgodnie z art. 219 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stawki dotacji 

przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie 

miasta na 2017 rok przewidziano dotację do działalności transportowej w wysokości 1 350 

000 złotych. Na 2017 rok Miejski Zakład Komunikacji zaplanował do przejechania 769.748 

wozokilometrów z tego w mieście Nowy Targ 513.826 wzkm, w gminie Nowy Targ 225.575 

wzkm a w gminie Szaflary 30.347 wzkm. Dopłata do kosztów zbiorowego przewozu osób w 

wysokości 1,89 zł brutto do przewidywanego kosztu 1 wozokilometra. Dopłata do kosztów 

oczyszczania letniego miasta w wysokości 100 % przewidywanych kosztów brutto. 

 

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” przy 1 głosie przeciw podjęła Uchwałę  
Nr XXXIV/313/2017 w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla 

Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań bieżących.  

 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta przedstawił, 

jak w uzasadnieniu do projektu, Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

Rada jednogłośnie 21 głosów „za” przy podjęła Uchwałę Nr XXXIV/314/2017  

w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.  

 

Ad.16 - prowadzenie Sesji objął Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda. 

 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

Odpowiedzi na interpelacje złożone na piśmie zostaną udzielone również na piśmie. 

 

Ad. 3 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że na wniosek miasta 

wykonana była analiza bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze krajowej  

w okolicy Skalnego Dworka i w jej wyniku zamontowane zostały tam światła pulsacyjne.  

Na ten moment one nie działają, ale jest to pewnie powód proceduralny typu odbiór 

inwestycji. Dodał, że miasto jest również w trakcie wykonania dokumentacji projektowej 

ścieki rowerowej w tamtym rejonie i po jej wykonaniu osoby, które będą obawiały się tego 

przejścia będą mogły nieco dłuższą drogą przejechać bezpiecznie.  
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Radna Danuta Wojdyła przypomniała, że 2 lata temu składała interpelację w  tej sprawie, 

następnie zwróciła się z prośbą do Burmistrza o interwencję w celu szybkiego uruchomienia 

tej sygnalizacji.  

Ad.5 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że udzielił odpowiedzi 

radnemu w trakcie przerwy iż została tam wykonana wizja lokalna, w zeszłym roku 

wykonana została tam studnia chłonna, która pewnie w ostatnich dniach zamarzła i nie 

odprowadzała kałuży. Teraz przy temperaturze wyższej woda zostaje odprowadzona. 

Docelowo trzeba będzie wykonać projekt i zrobić tą drogę.    
 

Ad.17 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

� Radny Andrzej Swałtek poruszył sprawę dotyczącą złego działania świateł na 

skrzyżowaniu Al. Tysiąclecia z ul. Szaflarską. W ostatnim czasie kierowcy autobusów 

MZK zgłaszali że przy skręcie w lewo z Alei w ul. Szaflarską przez 13min. nie paliła 

się strzałka zielona zezwalająca na skręt w lewo. Następnie nawiązując do dyskusji  

o ul. Grel podkreślił, ze ul. Grel to również odcinek od ul. Parytyzantów do torów, 

który jest w złym stanie technicznym są tam prawie same dziury, a nie asfalt jeśli nie 

można rozpocząć prac od ul. Św. Anny to może trzeba je rozpocząć od tamtego 

odcinka, aby wreszcie doprowadzić tą ulicę do odpowiedniego stanu użyteczności.   

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformowała, że nie można rozpocząć 
robót bo nie ma potrzebnych pozwoleń. Następnie dodał, że trwają prace związane  

z pozyskaniem potrzebnych pozwoleń, uzgodnień na przebudowę ul. Grel   

i w kwietniu powinien być złożony wniosek o wydanie decyzji ZRiD. Toczy się 
również postępowanie u starosty nowotarskiego w sprawie wydania pozwolenia 

wodno-prawnego, gdyż droga ta przecina potok Rakowy. Starosta deklaruje, że do 31 

marca br. pozwolenie to zostanie wydane dla tej inwestycji. Niektórzy właściciele 

nieruchomości zgłaszali zastrzeżenia, odbyły się z nimi spotkania i udało się 
wypracować kompromisy.  Nowe rozgraniczenia działek ma zostać ukazane 15 marca 

br. jeśli nie będzie kolejnych strzeżeń to wniosek o ZRiD zostanie w kwietniu 

złożony. Gdy będzie decyzja ZRiD to będzie można aplikować o środki z programu 

narodowego.  

� Radna Danuta Szokalska-Stefaniak zwróciła się z prośbą, aby na odcinku od potoku 

Rakowego do nr 91 zrobić nową nakładkę asfaltową, a nie łatać dziur, bo to nic nie 

daje, 

� Radny Paweł Liszka zwrócił się z  prośbą o załatanie dziur na drodze 1286 na  

os. Niwa i odnoga w stronę potoku, bo powstało tam wiele dziur.  

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że zostanie to zlecone do 

wykonania.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zwrócił się z prośbą, aby miasto 

przygotowało się odpowiednio do wiosennego sprzątania miasta i spłukiwania ulic,  

w celu utrzymania czystości. 

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że ZGZiR ma przestarzały 

sprzęt i trzeba będzie pomyśleć o zakupie nowej pomywaczki. Sprzątanie chodników 

juz się rozpoczęło i będzie sukcesywnie wykonywane.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski poinformował Radnych o obowiązku 

złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2016 wraz z kopią zeznania podatkowego do 

końca kwietnia br.  
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Ad.18 

O godzinie 18:05 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XXXIV Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski 

 

 


