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P r o t o k ó ł Nr 35/2017 

z XXXV Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 27 marca 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 XXXV 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 Policji 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 XXXIV Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

5. Prezentacja wyników pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Nowy Targ 

przeprowadzonej przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.  

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań za rok 2016.  

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.  

8. Przyjęcie Apelu w sprawie: przystąpienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do prac 

mających na celu realną poprawę stanu jakości powietrza na terenie naszego kraju. 

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

11. Udzielenia pełnomocnictwa.  

12. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 

września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.  

13. Zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Miasta Nowy Targ.  

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

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).  

15. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków.  

16. Ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ.  

17. Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

18. Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Miasto Nowy Targ.  
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19. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2017.  

20. Zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XLV/394/2014 z dnia 18 lipca 2014r.  

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 

2012r. uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Nowym Targu.  

21. Zwolnienia lokali mieszkalnych spod obciążenia hipotecznego.  

22. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-

2024. 

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

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

 

24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

25. Wolne wnioski. 

26. Zakończenie obrad. 
 

Ad.2 

W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 

� Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Marek 

Mozdyniewicz, który w imieniu Komisji FGKiR zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr 

XLV/394/2014 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy 

Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012r. uchwalającej cennik usług 

przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.  Uzasadnił, że 

komisja uznała iż trzeba ten temat jeszcze dokładnie przeanalizować.  
� Przewodniczący Rady Miasta, który w związku z pismem Burmistrza zgłosił wniosek 

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 

XXXIII/275/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. dotyczącej 

Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.  

 

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 17 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących 

się  przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 

zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XLV/394/2014 z dnia 18 lipca 2014r.  

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 

września 2012r. uchwalającej cennik usług przewozowych Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Nowym Targu.   

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się  przegłosowała 

wniosek o wprowadzenie w punkcie 20 porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXIII/275/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. 

dotyczącej Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.  

  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

5. Prezentacja wyników pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Nowy Targ 

przeprowadzonej przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.  

6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań za rok 2016.  
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7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.  

8. Przyjęcie Apelu w sprawie: przystąpienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do prac 

mających na celu realną poprawę stanu jakości powietrza na terenie naszego kraju. 

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

11. Udzielenia pełnomocnictwa.  

12. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego 

ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 

września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.  

13. Zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Miasta Nowy Targ.  

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

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).  

15. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków.  

16. Ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ.  

17. Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

18. Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Miasto Nowy Targ.  

19. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2017.  

20. Zmiany Uchwały Nr XXXIII/275/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 24 czerwca 2013r. 

dotyczącej Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu.  

21. Zwolnienia lokali mieszkalnych spod obciążenia hipotecznego.  

22. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-

2024. 

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

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

 

24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

25. Wolne wnioski. 

26. Zakończenie obrad. 
 

Rada jednogłośnie 20 głosów „za” przegłosowała porządek obrad z naniesionymi 

zmianami.  

 

Ad.3 

Rada  w głosowaniu 19 głosów „za”  przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół 

z XXXIV Sesji Rady Miasta.  

 

Ad.4 

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

w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz Watycha. 
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Ad.5  

Prezentację wyników pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Nowy Targ 

przeprowadzonej przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach  przedstawił dr Łukasz 

Pierzchała z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Prezentacja ta stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Danuta Wojdyła pytała czy na podstawie przeprowadzonych badań jest 

możliwość sporządzenia mapy „dymiących kominów”, która mogłaby zostać 
publicznie udostępniona? 

� Pan dr Łukasz Pierzchała poinformował, że w tych badanych obszarach wszystkie 

kominy zostały zidentyfikowane i naniesione na mapę oraz wskazane na wykresach 

poziomych przedstawiających zanieczyszczenia, które były widoczne podczas 

prezentacji; 

� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że opracowanie firmy 

to materiał pomocniczy do działań wydziału. Aby ocenić czy faktycznie były spalane 

odpady potrzebne są szczegółowe badania, bo niska emisja może być spowodowana 

złym stanem kotła lub też paliwa niskiej jakości.     

� Radna Danuta Wojdyła pytała czy zostały już podjęte przez Urząd działania  

w związku z tymi badaniami? 

� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że opracowanie to 

wpłynęło w dniu dzisiejszym do Urzędu, a działania w tym zakresie Urząd cały czas 

prowadzi.  

� Radna Danuta Wojdyła podkreśliła, że ma nadzieję, że to również pomoże Miastu 

zadać o czyste powietrze.  

� Radny Lesław Mikołajski pytał o ile większe były stężenia z pomiarów dronem od 

stężeń wykazanych przez stacje WIOŚ? 

� Pan dr Łukasz Pierzchała poinformował, że wykres został zamieszczony  

w opracowaniu, ale nie  do końca można wyniki z drona korelować z wynikami ze 

stacji WIOŚ ze względu na przestrzenne zróżnicowanie tych pomiarów.  Wyniki 

pomiarów dronem były wyższe, bo pomiar był przeprowadzany na terenie 

zurbanizowanym gdzie dochodziło do emisji.  

� Radny Lesław Mikołajski  pytał  jakie odnotowano maksymalne wskazania podczas 

badania? 

� Pan dr Łukasz Pierzchała ponownie zaprezentował wykres przedstawiający wartości 

pomiarów z przejazdu samochodem, gdyż ważne jest to czym piesi oddychają, bo 

przecież nie oddychają dymem bezpośrednio z komina lecz tym unoszacym się nad 

chodnikami. 

� Radny Paweł Liszka przypomniał, że Miasto podjęło działania w celu zachęty do 

wymiany kotłów i zbierane były wnioski mieszkańców w tej sprawie w związku z tym 

pytał na jakim etapie jest realizacja tych wniosków - czy są juz decyzje z Krakowa w 

tym zakresie? 

� Naczelnik Wydziału  GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że oprócz realizacji 

programu Ograniczenia Niskiej Emisji  gdzie jest ponad 170 inwestycji na dzień 
dzisiejszy jest juz wstępny akces Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach 

RPO czyli 225 kotłów do wymiany. Dodał, że obecnie polityka Państwa jest 

jednoznaczna czyli najpierw ograniczyć trzeba zapotrzebowanie na energię czyli 

audytorzy będą audytować budynki i jeśli nie będą one spełniać norm 

termomodernizacyjnych to pójdą na później do realizacji. Jeśli nie wystarczy środków 
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to trzeba będzie wystąpić do Rady Miasta z prośbą o dofinansowanie dla 

mieszkańców, którzy nie załapią się do programu w ramach RPO. 

� Radny Leszek Pustówka pytał czy pomiar był dokonywany również w nocy? 

� Pan dr Łukasz Pierzchała poinformował, że nie wykonywano pomiaru w nocy, ale 

firma się do tego przygotowywuje. 

� Radny Krzysztof Sroka pytał jaki procent zanieczyszczenia pochodzi z kominów,  

a jaki z samochodów? 

� Pan dr Łukasz Pierzchała odpowiedział, że będzie to zależeć od charakterystyki 

danego miejsca np. tam gdzie ludzie mają dobrej jakości kotły, opalają dobrej jakości 

paliwem, a jest transport to dominującym czynnikiem będzie właśnie ten transport. 

Średnia dla terenów zurbanizowanych wynosi 87 %  - niska emisja, 11% - przemysł, 

2% - energetyka.  

�  Radny Krzysztof Sroka pytał czy w takich przypadkach nie lepiej  byłoby inwestować 
w komunikacje miejską, aby ograniczyć liczbę samochodów? 

� Pan dr Łukasz Pierzchała odpowiedział, że aby doradzać w tym zakresie 

potrzebowałby konkretnych danych.      

 

Ad.6 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań za rok 2016 przedstawiła Dyrektor OPS 

Pani Barbara Paluch. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad.7 

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016 przedstawił Naczelnik 

Wydziału SP Pan Marcin Jagła.  Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad.8 

Apel w sprawie przystąpienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do prac mających na celu 

realną poprawę stanu jakości powietrza na terenie naszego kraju oraz do zmniejszenia 

obciążeń podatkowych dla najbardziej ekologicznych nośników energii przedstawił Naczelnik 

Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń.  

Rada poprzez aklamcję przyjęła Apel Nr 2/2017 w sprawie przystąpienia Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej do prac mających na celu realną poprawę stanu jakości 

powietrza na terenie naszego kraju oraz do zmniejszenia obciążeń podatkowych dla 

ekologicznych nośników energii. 

 

Ad.9 

Interpelacje i zapytania:  

1. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelacje w sprawie budowy trzeciego pawilonu 

gastronomicznego na płycie Rynku, który według wielu mieszkańców zakłóca ład 

architektoniczny tego miejsca.    

2. Radna Bogusława Korwin złożyła: 

a) interpelację w sprawie zamieszczenia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez PIP w 

MCSiR na stronie BIP Urzędu Miasta lub stronie internetowej MCSiR bez zbędnej 

zwłoki; 

b) zapytanie pisemne w sprawie podjęcia przez Miasto działań w celu wybudowania 

budynku wielo mieszkaniowego w związku z wniesieniem rok temu przez Gminę 
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Miasto Nowy Targ aportu, w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. 

Sikorskiego, na rzecz ZGM Sp. z o.o. w Nowym Targu; 

c) zapytanie w sprawie możliwości wymiany paneli ogrodzenia od strony bloków nr 11  

i 13 przy ul. Suskiego? 

d) zapytanie: jakie konsekwencje zostały wyciągnięte wobec winnych pracowników po 

kontroli PIP w MCSiR?  

e) zapytanie: w związku z wydaniem w dniu 17.02.2017r. przez Burmistrza zarządzenia o 

zasadach wynagradzania kierowników i z-ców kierowników miejskich jednostek 

budżetowych oraz miejskich zakładów budżetowych z którego wynika, że zasadnicze 

wynagrodzenie z 5 000 zł zostało podniesione na 6 000zł, a dodatek funkcyjny wynosi 

2 000 zł., pyta czy ma to związek z zatrudnieniem obecnego Dyrektora basenu?   

Zwróciła uwagę, że jest duża rozbieżność między wynagrodzeniem Dyrektorów szkół, 

którzy mają dużo niższe wynagrodzenie, a Dyrektorami miejskich jednostek.   

3. Radny Leszek Pustówka złożył zapytanie pisemne czy wpłynął wyrok sądowy dotyczący 

opłat związanych z działalnością handlową na terenie miasta, czy wyrok ten jest już 
prawomocny? 

4. Radny Janusz Tarnowski zwrócił się z prośbą o poprawę nawierzchni ścieżki rowerowej 

przy restauracji Ranczo-Lot, która po zimie jest zniszczona i są tam spore kałuże.  

5. Radny Grzegorz Grzegorczyk zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości 

zamontowania progu zwalniającego na ul. Zalewowej w związku z faktem, że nie ma tam 

chodnika i piesi chodzą bokiem jezdni; 

6. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie regulacji 

cieku wodnego w rejonie zbiornika ppoż na os. Niwa, który wylewa na drogę miejską  
i pobliskie działki mieszkańców.  

 

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

 

Ad.10 

Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu):  

1. Pan Tadeusz Morawa poruszył sprawę obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Stwierdził, że podczas tych obchodów doszło do profanacji krzyża katyńskiego 

przez grupę „Pamięć” ponieważ w czasie apelu wymienieni zostali jako żołnierze wyklęci 

również Ci którzy zabijali, co jest nieludzkie. Dodał, że brał w tym udział również jeden  

z nauczycieli historii p. Błaszczyk, a on nie chce, aby dzieci były uczone takiej historii. 

Podkreślił, że przysłuchiwało się temu wiele osób i przedstawicieli władz, ale nikt nie 

zareagował. Uznał, że sprawa ta nadaje się do zgłoszenia do prokuratury i prokurator  

powinien takiego nauczyciela odsunąć od zajęć z młodzieżą i dziećmi.  

2. Pan Marek Zapała  przypomniał, że ostatnio zabierał głos na Sesji w 2014r. i co jakiś czas 

zabiera głos, aby poinformować jakie poczynili starania w celu prostowania historii. 

Przypomniał, że wraz z przedmówcą pochodzą  z rodzin żołnierzy wyklętych i żołnierzy AK. 

Dodał, że niektórzy nazywają ich „czerwona zarazą” tylko dlatego, że mają inne niż 
pracownicy IPN-u i niektórzy mieszkańcy Nowego Targu zdanie o Ogniu. Podkreślił, że 

dziwne jest że „ogniowcom” wierzy się w to co mówią, a „akowcom” nie. Poinformował, że 

ma kilka spraw w sądzie, po ostatniej sesji na której zabierał głos p. Jerzy Widejko pozwał go 

do sądu za nazwanie go ORMO-wcem i PZPR-owcem -  poinformował, że 22.03.2017r. Sąd 

uznał go za niewinnego. Następnie poinformował, że w Zakopanem jest pomnik Ognia i jego 

żołnierzy, a 30 z nich było w UB i oni widnieją na wykazie więc czy można koło tego przejść 
obojętnie. Dziwi go fakt, że wszyscy tak bronią Ognia, który według niego był zwykłym 

bandytą. Poinformował, że Pan Morawa wydał książkę o Rotmistrzu Budarkiewiczu, 
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przyjacielu Rotmistrza Pileckiego, który mieszkał w Nowym Targu. Następnie dodał, że  

zostali podstępnie wyeliminowani ze związku AK koło w Nowym Targu, a do związku tego 

zapisały się osoby wątpliwe np. p. Widejko, który pełnił funkcję sekretarza  

w PZPR, p. Kostecki, który urodził się w 1948 r. czyli po wojnie, a ma dyplomy za walkę  
z okupantem i nikt tego nie podważa, p. Kania, który jest Prezesem i współpracuje z grupą 
„Błyskawica”, która to strzelała do żołnierzy AK i wysyłała ich na Sybir. Podkreślił, że tak 

przecież nie może być i trzeba reagować na to. Na koniec dodał, że zrobi wszystko, aby dzieci 

uczyły się historii prawdziwej, bez względu na to jaka ona będzie.   

3. Pan Mieczysław Gottfried poruszył sprawy: 

• zanieczyszczonego powietrza na terenie Miasta i okolic - pytał czy prawdą jest to co 

powiedział na spotkaniu w dniu 21.03.2017r. w Rabce Prezes Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, że są pieniądze aby ta nowotarska 

geotermia, która powstała pół roku temu mogła rozpocząć działanie? Pytał czy 

niemożliwe byłoby aby w Nowym Targu poszczególne budynki były ogrzewane 

gazem poprzez podłączenie na koszt miasta z ciągu do budynku.  To pozwoliłoby na 

to, że część mieszkańców podłączyłaby się do gazociągu, a byłoby to wskazane ze 

względu na zanieczyszczenie powietrza.  

• koncepcji budowy lotniska w Nowym Targu - czy są plany na jego rozwój? Juz 8 lat 

temu przygotowane były materiały, które miały służyć pod budowę pasa startowego. 

Droga dojazdowa została uszkodzona i mieszkańcy zapewne zwrócą się z prośbą, aby 

tą drogę naprawić. Dodał, że można byłoby zaprosić Ministra Macierewicza, aby 

zobaczył nowotarskie lotnisko, w jakim jest ono stanie.  

• wizerunku Nowego Targu - uznał, że herb Św. Katarzyny mieszczący się pomiędzy 

reklamami nie prezentuje się zbyt dobrze na wjeździe do Nowego Targu dlatego 

powinno to zostać zmienione.  

 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawił Przewodniczący Rady 

Pan Andrzej Rajski. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi w postępowaniu w sprawach sądowo-administracyjnych stronami są 
skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. 

Strony i ich organy mogą działać przed sądami osobiście lub przez pełnomocników. 

Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny. 

W związku z powyższym zasadne jest udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu 

Wojciechowi Gliścińskiemu, który będzie reprezentował Radę Miasta Nowy Targ przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, w sprawie skargi Wojewody 

Małopolskiego na uchwałę Nr XXXI/285/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 

2016r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2017.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXV/315/2017 w sprawie: 

udzielenia pełnomocnictwa.  

 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym 

Targu do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od 



 8 

dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty 

Pan Janusz Stopka. Przedmiotowa Uchwała kończy proces dostosowania w Nowym targu 

szkół prowadzonych przez  Miasto Nowy Targ do nowego ustroju szkolnego, który 

obowiązywał będzie od 1 września 2017r. Uchwała potwierdza ustalenia jakie zostały 

przyjęte Uchwałą intencyjną w dniu 6 lutego 2017r. bowiem zakłada przekształcenie 

Gimnazjum Nr 1 w SP Nr 1 z dniem 1 września 2017r. oraz włączenie gimnazjum Nr 2 do 

funkcjonującej SP Nr 11 z dniem 1 września 2018r. W swej treści uchwała, w konsekwencji, 

zawiera zestawienie nowych obwodów szkolnych. Sposób dostosowania szkół do nowego 

ustroju szkolnego został poddany ocenie i uzyskał pozytywną opinię Związków Zawodowych 

działających w oświacie jak również Małopolskiego Kuratora Oświaty, który w swojej opinii 

wniósł kilka propozycji i zastrzeżeń o charakterze formalnym, które zostały w niniejszym 

projekcie uchwały uwzględnione.    

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXV/316/2017 w sprawie: 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 

2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 

 

Przerwa 

 

Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy Targ przedstawił projektant Pan 

Bartosz Tyrna. W związku z ustawą o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, jak również zasady przygotowania, 

koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz postępowania  

w zakresie właściwości gminy, proces rewitalizacji jest zadaniem własnym gminy. Mając na 

uwadze realizację procesu rewitalizacji zgodnie z ww. ustawą należy wyznaczyć w drodze 

uchwały Rady Miasta obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ. 

Obszar miasta został podzielony na nowe obszary referencyjne, w obrębie których 

wyznaczono nowe obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji. Zgodnie z ograniczeniami 

ustawowymi obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni miasta oraz 

zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców. Zgodnie z aktualnym projektem 

uchwały tereny rewitalizacji obejmują ok. 288 ha (ok. 5,7% powierzchni miasta) oraz 9390 

mieszkańców (ok. 28,9% ludności miasta). Po podjęciu niniejszej uchwały, dla terenów 

rewitalizacji zostanie opracowany Gminny Program rewitalizacji, w którym zostaną 
umieszczone przedsięwzięcia rewitalizacyjne służące realizacji celu publicznego oraz 

przedsięwzięcia prywatne. Projekt uchwały był przedmiotem konsultacji społecznych  

w terminie od 20 lutego 2017.  r. do   22 marca 2017 r. Wniesione uwagi starano się w miarę 
możliwości uwzględnić i efektem tego jest poprawiony załącznik mapowy. Zasadnicza 

zmiana polega na włączeniu do procesu rewitalizacji terenów takich jak teren po oczyszczalni 

ścieków i teren po byłym NZPS-ie.  Po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim te obszary 

zostały ujęte na liście projektów uzupełniających. Urząd Marszałkowski wskazał, że  

w ramach MRPO będzie to skuteczniejsze rozwiązanie i zapewni, że te projekty będą mogły 

być tam realizowane. Kolejna zmiana polegała na tym, że mapa została skorygowana tak, aby 
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uwzględnić całość działek, bo z punktu widzenia funkcjonowania miasta i jego mieszkańców 

jest to dogodniejsze np. przy zamianie czy sprzedaży działek. Kolejny postulat dotyczy 

budowy wyciągu narciarskiego, ale terenu tego jako niezamieszkałego nie można było podać 
do obszaru zdegradowanego, a następnie do rewitalizacji lecz będzie on oddzielnie 

uwzględniony w projektach, które będą realizowane poza programem.   

 

Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha zgłosił autopoprawki: jedna polega na 

poprawieniu nr uchwały wymienionej w § 1 tj. z nr XXV/216/2016 na poprawny nr 

XXV/213/2016, a  druga polega na aktualizacji map będących załącznikami do uchwały.  

 

W ramach pytań głos zabrali:  

� Radny Krzysztof Sroka pytał czy przedmiotową prezentacje można otrzymać 
elektronicznie? 

� Projektant poinformował, że zostanie przesłana radnemu w dniu jutrzejszym.  

� Radna Bogusława Korwin odnośnie uwagi Nr 1 stwierdziła, że powstały dwa „twory” 

typu centrum i osiedle i nie do końca wie jak one się mają do okręgów wyborczych. 

Dodała, że na spotkaniu konsultacyjnym była duża dyskusja jeśli chodzi o okręg nr 13 

i dlatego nie do końca zgadza się ze stwierdzeniem jakie padło w opracowaniu, że na 

tym terenie przyjęta metodologia nie wykazała ponadnormatywnych problemów 

społecznych. Poinformowała, że okręg nr 13 jest w niektórych momentach nawet 

wyżej punktowany niż obszar centrum i obszar osiedle.  

� projektant poinformował, że zdaje sobie sprawę że ten obszar jest na 3 miejscu, ale   

starają się oni spełnić oczekiwania mieszkańców i pewne obiektywne dane 

decydowały o uwzględnieniu terenów.       

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 4 głosach wstrzymujących się 

podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr XXXV/317/2017 w sprawie: zmiany uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowy 

Targ.  

 

Ad.14 

Projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) 

przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha.  Przedmiotowy plan był już 
kilkakrotnie zmieniany dlatego zgodnie z wymogami należy jego tekst ujednolicić co 

znacznie ułatwi korzystanie z tego dokumentu. Następnie Naczelnik zgłosił autopoprawkę 
polegającą na wykreśleniu w preambule obwieszczenia w pkt 2 słowa „zmiany”. Pkt. 2 po 

zmianie otrzymuje brzmienie:  „Treść tekstu jednolitego nie obejmuje §1, §48, §49, §50, §51 

uchwały Nr L/550/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) w tym 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 11 (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego Nr 656, poz. 5444), które stanowią:” 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
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Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

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

XXXV/318/2017 w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 

(Centrum). 

 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ. Na podstawie 

art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym 

Targu Sp. z o.o. dnia 20 lutego 2017 r. złożyła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wraz ze szczegółową kalkulacją 
cen i stawek opłat. Wniosek dotyczy taryf na okres od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 

30 kwietnia 2018 r. na terenie Gminy Miasto Nowy Targ i złożony został w wymaganym 

terminie. W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 

ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji, Burmistrz Miasta, poprzez powołany w tym 

celu Zespół ustalił, że MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. opracowała taryfy zgodnie z 

zasadami, o których mowa w art. 20 ustawy oraz przepisami Rozporządzenia Ministra 

Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. Taryfy zawierają określone zgodnie z ww. przepisami rodzaje  

i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych 

grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia 

nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek 

opłat. Ceny i stawki opłat określone przez MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. w taryfach 

zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów z prowadzonej działalności, 

zaplanowanych na rok obowiązywania taryf, których wartość wynika z udokumentowanych 

różnic: 

• kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

• zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług. 

Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalania ich na optymalnie niskim poziomie dla 

odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prowadzonej działalności MZWiK 

w Nowym Targu Sp. z o.o. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr XXXV/319/2017 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków .  
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Ad.16 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ przedstawił 

Naczelnik Wydziału GKiOŚ. W celu zapewnienia niezmienionej ceny dla gospodarstw 

domowych, proponuje się w okresie od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., dopłaty 

w następującej wysokości: 

1. do ceny 1 m
3 

dostarczonej wody dla Grupy 1a - gospodarstwa domowe, dopłata 

w wysokości 0,19 zł netto, (0,21 zł brutto) 

2.  do ceny 1 m
3
 odebranych ścieków dla Grupy A1 - gospodarstwa domowe, dopłata 

w wysokości 0,47 zł netto, (0,51 zł brutto) 

W budżecie miasta na 2017 r. na pokrycie dopłat zostały zabezpieczone, następujące kwoty: 

1. rozdział 40002 - dopłaty do ceny wody dostarczanej mieszkańcom siecią wodociągową – 

80 000 zł 

2. rozdział 90001 - dopłaty do ceny ścieków odbieranych od mieszkańców siecią 
kanalizacyjną – 390 200 zł 

W celu zapewnienia dopłat do ceny wody w zaproponowanej wysokości, konieczne jest 

zwiększenie w budżecie miasta środków w rozdziale 40001 o 22 000 zł. 

Przy zaproponowanych dopłatach, ceny za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla 

gospodarstw domowych pozostaną na dotychczasowym poziomie: 

 

W ramach pytań głos zabrał radny Grzegorz Grzegorczyk, który pytał czy skoro wzrost ceny 

wody spowodował wzrost dopłaty do tej ceny to czy obniżka ceny ścieków o 0,01 zł nie 

powinna również spowodować obniżki dopłaty  do ścieków? 

Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że na dopłatę należy patrzeć 
globalnie i aby zapewnić mieszkańcom ceny na dotychczasowym poziomie należy utrzymać 
proponowane w uchwale dopłaty.     

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXV/320/2017 w sprawie: 

ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ.  

 

Ad.17 

Projekt uchwały w sprawie  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń. Stawki opłat za 

odbieranie odpadów komunalnych stałych, zostały zmienione uchwałą Nr XXV/208/2016 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia górnych stawek 

opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Stawka za opróżnianie 

zbiorników i transport nieczystości ciekłych pozostała niezmieniona od 2010 r. i wynosi 

aktualnie 26 zł brutto. W ciągu tych 7 lat znacząco zmieniły się ceny towarów i usług,  

w szczególności nastąpił wzrost cen energii elektrycznej i paliw oraz opłat za korzystanie ze 

środowiska. W związku z powyższym konieczne jest podwyższenie górnej stawki za 

pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych do kwoty 40 zł brutto za 

każdorazowy odbiór i transport 1m
3
 nieczystości ciekłych.  
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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 głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXV/321/2017 w sprawie: 

ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

 

Ad.18 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan 

Dariusz Jabcoń. Na wstępie Naczelnik zgłosił autopoprawkę w regulaminie będącym 

załącznikiem do uchwały polegająca na wykreśleniu punktu 5 w § 16. Po wykreśleniu kolejne 

punkty ulegają przeszeregowaniu i łącznie jest ich 8.  

Dotychczas obowiązujący regulamin został przyjęty Uchwałą nr 14/XV/2004 Rady Miasta  

w Nowym Targu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Nowy Targ. Od tego czasu zmianie ulegały 

przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.  

W związku z przekształceniem Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do 

wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków dołączyła projekt regulamin uwzględniający aktualnie 

obowiązujące przepisy prawa oraz aktualny stan infrastruktury wodociągowej  

i kanalizacyjnej. Nowy regulamin zawiera wszystkie elementy określone w art. 19 ust. 2 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

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

Nr XXXV/322/2017 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.  

 

Ad.19 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2017 

przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń.  Zgodnie z art. 11a ustawy o 

ochronie zwierząt Rada Miasta zobowiązana jest corocznie do dnia 31 marca określić w 

drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. W celu realizacji zapisów ustawowych opracowano projekt programu 

na rok 2017, który zawiera elementy wymagane ustawą: 
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 
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4. sterylizacje albo kastrację zwierząt w schronisku; 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6. usypianie ślepych miotów; 

7. zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym; 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

Projekt programu został przesłany do zaopiniowania do powiatowego lekarza Weterynarii  

w Nowym Targu, Fundacji „Zmieńmy Świat” oraz czterech kół łowieckich działających na 

terenie gminy. Zgodnie z ustawą opinię o projekcie programu winny być wydane w terminie 

21 dni od otrzymania projektu. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację 
przesłanego programu. Termin przesłania opinii upłynął 15 lutego br. Opinię przesłał tylko 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu, który pozytywnie zaopiniował niniejszy 

program.  

 

W ramach pytań głos zabrali:  

� Radna Bogusława Korwin pytała kto pełni całodobową opiekę weterynaryjną 
ponieważ w programie nie zostało to zapisane? 

� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń odpowiedział, że w chwili tworzenia 

projektu nie było wybranego jeszcze lekarza, obecnie jest to trzech weterynarzy. 

� Radna Bogusława Korwin pytała kto ma odławiać zwierzęta po godz. 15:00? 

� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że zgodnie  

z podpisaną umową ma to robić właściciel schroniska.  

� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że samo podjęcie uchwały nie zapewnia 

jeszcze opieki nad zwierzętami, ważniejsza jest późniejsza realizacja tego programu,  

a w minionym roku był problem z zapewnieniem miejsca w schronisku bezdomnym 

zwierzętom szczególnie zimą. Dodała, że przeglądnęła programy z innych gmin  

i według niej jest to powielanie miejscowość od miejscowości pewnego szablonu 

programu. Jedynie program miasta Poznań jest lepszy ponieważ m.in,. zawiera 

obowiązek znakowania zwierząt. W związku z tym pytała czy w Nowym Targu 

planowane jest wprowadzenia znakowania zwierząt?  

� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń odpowiedział, że nie dawno był na 

szkoleniu i uzyskał informację, że jeśli będzie jednolity system znakowania zwierząt 
w całym kraju to wówczas będzie to miało sens. Dopóki są różne systemy to nie 

spełnia to oczekiwania. Program nie jest powielaniem lecz jest realizacją zapisów 

ustawowych. 

� Radna Bogusława Korwin stwierdzała, że rzadko które miasto wychyla się, aby 

rozszerzyć ten program poza zapisy ustawowe.   

� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że chodzi w tym 

przypadku o środki finansowe, jeśli na program byłoby więcej pieniędzy to i więcej 

można byłoby zrobić. 
� Radna Bogusława Korwin zwróciła się również z prośbą, aby informacje  

o możliwości skorzystania z dofinansowania  dla właścicieli psów lub kotów na ich 

sterylizację lub kastrację zamieścić nie tylko na stronie internetowej ale i np. w prasie, 

aby ludzie mieli większy dostęp do tej informacji. 

� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń potwierdził, że jest to jak najbardziej 

słuszne i dodatkowo można tą informację zamieścić także na portalu 

społecznościowym, aby dotrzeć do jak największej liczby osób.  
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Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 19 „za” przy 1 głosie przeciw podjęła Uchwałę Nr XXXV/323/2017 

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2017.  

 

Ad.20 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/275/2013 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 24 czerwca 2013r. dotyczącej Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu 

przedstawił Dyrektor MOK Pan Bolesław Bara. Usytuowanie Punktu Informacji Turystycznej 

w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu,  

a w dalszej kolejności podlegających pod Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego, 

mieszczące się w Ratuszu, pozwoli na wydłużenie czasu jego pracy oraz dostępności dla 

turystów i odwiedzających Nowy Targ. W założeniu będzie on bowiem czynny tak, jak 

Muzeum Podhalańskie, tj. wg nowego, przyjętego od 01.01.2017 r. harmonogramu, w tym 

także w każdą sobotę w godz. 09:00-14:00. W Punkcie Informacji Turystycznej planuje się 
umieszczenie tzw. Punktu Obsługi Gości Muzeum Podhalańskiego. Tutaj będą oni uzyskiwać 
podstawowe informacje, zarówno o ofercie turystycznej miasta, ale także wystawienniczej i 

edukacyjnej Muzeum. Planuje się, iż pracująca w Punkcie Informacji Turystycznej osoba 

będzie zajmowała się, zarówno obsługą Punktu Turystycznego w dotychczasowym zakresie, 

ale także poszerzonym o dodatkowe obowiązki związane z oprowadzaniem po wystawach 

czasowych i stałych oraz w miarę potrzeb uczestniczyć także w działaniach edukacyjnych. 

 

Na wniosek radnego Janusza Tarnowskiego Dyrektor Bara zgłosił autopoprawkę 
polegającą na przeredagowaniu zdania w § 1 z brzmienia: „....w Rozdziale II § 4 w ust. 2  pkt 

5 dodaje się w brzmieniu: „Prowadzenie punktu Informacji Turystycznej w Nowym Targu” 

na brzmienie: „...w Rozdziale II § 4 w ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „Prowadzenie 

punktu Informacji Turystycznej w Nowym Targu”. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zwrócił się do Dyrektora z prośbą , aby śladem 

innych miast muzeum w Nowym Targu było czynne również w niedzielę, a w sobotę zostały 

wydłużone godziny jego otwarcia. 

 

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała przedmiotową Uchwałę.  

 

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

autopoprawką Uchwałę Nr XXXV/324/2017 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta 

Nowy Targ Nr XLV/394/2014 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miasta Nowy Targ Nr XXII/175/2012 z dnia 6 września 2012r. uchwalającej cennik 

usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu. 

 

Ad.21 

Projekt uchwały w sprawie  zwolnienia lokali mieszkalnych spod obciążenia hipotecznego 

przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Na mocy aktu notarialnego  

z dnia 19 sierpnia 2008r. Krzysztof Łuczak i Edward Nowobilski w imieniu Podhalańskiego 

Przedsiębiorstwa Budowlanego K.Łuczak, E.Nowobilski Spółka Jawna w zamian za 

sprzedaną działkę ewid. nr 10175/7 o pow. 0,1159 ha zobowiązali się w terminie do 19 

sierpnia 2011r. wybudować na niej budynek wielorodzinny, a następnie przenieść na rzecz 
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Gminy Miasto Nowy Targ w stanie wolnym od obciążeń i zobowiązań własność jednego 

lokalu mieszkalnego w tym budynku spełniającego wymagania samodzielnego lokalu 

mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50 m
2 

. W akcie notarialnym zapisano, że  

w przypadku niedotrzymania podjętego zobowiązania związanego z terminowym 

przeniesieniem prawa własności lokalu mieszkalnego, PPB będzie zobowiązane wypłacić 
Gminie Miasto Nowy Targ odszkodowanie co zabezpieczono hipoteką w kwocie 200 tys. zł.  

Gmina Miasto Nowy Targ wspomnianego lokalu mieszkalnego nie otrzymała. Po 

zakończeniu inwestycji lokale mieszkalne w liczbie 19 zostały sprzedane z obciążeniem 

hipotecznym, każdy na kwotę 200 tys. zł. Z uwagi na powyższe obciążenie hipoteczne, które 

znacząco wpływa na ruchy prawne lokalami, ich właściciele występują do Gminy Miasto 

Nowy Targ o jego wykreślenie, argumentując że nie z ich winy obciążono im lokale.  

Podejmowane w stosunku do Przedsiębiorstwa czynności komornicze przyniosły nikły 

skutek, m.in. dlatego iż posiada ono zobowiązania w stosunku do Banków, ZUS oraz nie 

zaspokoiło roszczeń pracowniczych, które mają pierwszeństwo przed zobowiązaniami 

w stosunku do Gminy. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXV/325/2017 w sprawie: 

zwolnienia lokali mieszkalnych spod obciążenia hipotecznego. 

 

Ad.22 

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

Targ na lata 2017-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. W przedmiotowym 

Projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian: 

1) w ramach przedsięwzięcia „Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy 

Miasto Nowy Targ” z wydatków majątkowych wyodrębnia się wydatki bieżące. Są to 

wydatki związane z opracowaniem wniosku aplikacyjnego, wynagrodzenia dla inżyniera 

projektu, organizacją szkoleń i promocją projektu, które nie mogą zostać zakwalifikowane do 

wydatków majątkowych; 

2) zwiększa się limit wydatków dla przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków UE pn. 

„Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów” o kwotę 1 420 000 zł w 2017r. i o kwotę 
2 578 000 zł w 2018; 

3) dokonuje się przeniesienia przedsięwzięcia pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak 

wokół Tatr - etap II’ z części 1.3 „wydatki na program, projekty lub zadania pozostałe” do 

części 1.1 „wydatki na programy. projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  

o finansach publicznych”.  

 

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 głosowaniu 20 głosów podjęła Uchwałę Nr XXXV/326/2017 w sprawie: zmian  

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

 

Ad.23 

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 

zgodnie z uzasadnieniem Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił następującą 
autopoprawkę: 
1) zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa w § 

2030 o kwotę 378 052 zł w tym 320 000 zł w rozdziale Oddziały przedszkolne oraz kwota 

58 052 zł w rozdziale Przedszkola, w związku z otrzymaniem niższej dotacji niż zakładano; 

2) zmniejsza się plan rozchodów w pozycji „przelewy z rachunków lokat” o kwotę 378 052 

zł; 

Deficyt budżetowy po uwzględnieniu autopoprawki zamykał się będzie kwotą 1 865 052 zł i 

pokryty zostanie kwotą przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.  

W tekście projektu uchwały oraz załącznikach wprowadza się odpowiednio zmiany 

wynikające z niniejszej autopoprawki.  

 

W ramach pytań głos zabrał radny Grzegorz Grzegorczyk, który pytał skąd różnica między 

kwotą dopłat do wody podaną w tej uchwale czyli 90 000 zł, a kwotą podaną w uchwale 

dotyczącej dopłat gdzie wynosi ona 80 000 zł? 

Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiedział że w poprzedniej uchwale dot. dopłat była mowa 

o okresie od maja do grudnia, a w obecnej uchwale jest podana kwota, która zostanie 

wypłacona za okres od stycznia do końca kwietnia i wynika ona z taryf uchwalonych w roku 

poprzednim.    

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę  

Nr XXXV/327/2017 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.24 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

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

 

Ad.2c) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że panele ogrodzeniowe zostaną 
wymienione; 

Ad.2d) Burmistrz pan Grzegorz Watycha poinformował, że odpowiedź na zapytanie 

dotyczące wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do winnych pracowników MCSiR zostanie 

udzielona na piśmie przez Dyrektora MCSiR Pana Cezarego Szafrańca.   

Ad.4 Burmistrz pan Grzegorz Watycha poinformował, że sprawdzi, kto jest właścicielem 

terenu ścieżki przy Ranczo Locie i jeśli jest to teren Nadleśnictwa to wystąpi do nich, a jeśli 
jest to teren miasta to zostanie to wykonane w ramach bieżących remontów.   

Ad.5 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że zostanie rozeznana, od 

strony prawnej, możliwość zamontowania progu zwalniającego na ul. Zalewowej. Dodał, że 
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obecnie trwa etap projektowania ścieżki rowerowej VeloDunajec, która będzie biec od strony 

wschodniej  Białego Dunajca m.in. po ul. Po Wale i prawdopodobnie organizacją ruchu 

rowerzyści będą przekierowani tym fragmentem ul. Zalewowej na przejście dla pieszych na 

ul. Waksmundzkiej i ponownie na wał i ścieżką w kierunku Waksmunda.  

Radny Grzegorz Grzegorczyk zwrócił uwagę, że ul. Zalewowa jest wąska i nie ma tam 

chodników i jeszcze jak będzie tam ścieżka rowerowa to ruch będzie znacznie utrudniony. 

Prosi,  aby jeszcze tą sprawę rozeznać w terenie.  

Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że będzie zorganizowana wizja  

w terenie.  

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski pytał, czy nie można poprowadzić ścieżki 

rowerowej pod mostem?  

Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiedział, że pod mostem na ul. 

Waksmundzkiej nie ma  możliwości poprowadzenia ścieżki natomiast na Alejach 

zaproponowana ścieżka biegnie pod mostem.  

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że zawsze można obniżyć teren pod 

ścieżką, zamiast puszczać rowerzystów ruchliwą ulicą.  
Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował że projektant ma ścisłe wytyczne od 

wykonawcy i działa w oparciu o wcześniej sporządzoną koncepcję.  
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że koncepcje zawsze można byłoby 

zmienić.  
Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że urząd ma kilka uwag do tej 

koncepcji i dlatego będzie je przedkładał projektantowi więc weźmie również pod uwagę ten 

próg zwalniający na ul. Zalewowej. Ostatecznie stwierdził, że konieczna jest wizja w terenie.  

 

Radna Bogusława Korwin w związku z informacją Burmistrza, że odpowiedzi na jej 

zapytanie w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych pracowników MCSiR 

udzieli Dyrektor MCSiR stwierdziła, że poprzednio Dyrektor również podlegał Burmistrzowi 

i Burmistrz mógł wyciągnąć konsekwencje wobec jego osoby. Natomiast Dyrektor może 

wyciągnąć konsekwencje wobec kadrowej. Dodała, że Pan Burmistrz mimo całej tej sytuacji 

utrzymał poprzedniemu Dyrektorowi, który obecnie jest kierownikiem pływalni 

wynagrodzenie na niezmienionym poziomie pomimo wielu wniosków pokontrolnych PIP. 

Następnie pytała czy zarządzenie odnośnie wynagradzania kierowników i podniesienia   

o 1 000 zł zasadniczego wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego do 2 000 zł wynika  

z zatrudnienia nowego Dyrektora MCSiR?  

Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że jest to tylko zbieg okoliczności, a zmiana 

zarządzenia nie wpłynęła na zmianę wynagrodzenia Dyrektorów. Wynagrodzenie zasadnicze 

Dyrektorów, ustalone jeszcze przez poprzedniego Burmistrza, było i tak na wyższym 

poziomie niż to minimalne w zarządzeniu. Dodał, że jest to bardziej urealnienie stawek,  

a wynagrodzenia Dyrektorów nie można porównywać do wynagrodzenia nauczycieli, gdyż to 

jest jedna ze składowych  regulowana przez inne przepisy. W tym przypadku do 

wynagrodzenia podstawowego zależnego od stopnia awansu zawodowego Rada Miasta 

uchwala dodatki funkcyjne.  

Radna Bogusława Korwin odnosząc się do interpelacji z poprzedniej Sesji w sprawie 

zamontowania koszy na ul. Szaflarskiej poinformowała, że interpelacja ta spotkała się  
z dużym odzewem mieszkańców, którzy twierdzą, że koszy na terenie miasta jest za mało, 

dlatego może warto byłoby wyznaczyć odległości w jakich kosze powinny się od siebie 

znajdować, ale przede wszystkim kosze powinny być zamontowane przy ławkach. Gdyby 

było więcej koszy to więcej osób sprzątałoby też  po swoich psach, a tak to mówią, że nie 

będą przez pół miasta szukać kosza. W związku z powyższym zwróciła się z prośbą, aby 

kosze na terenie miasta  były rozmieszczone bliżej siebie.    
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Następnie odnośnie odpowiedzi na interpelacje dotyczącą wypłaty nagród dla pracowników 

MCSiR radna Bogusława Korwin poinformowała, że odpowiedzi tej udzielił jeszcze Dyrektor 

Ścisłowicz dlatego nie do końca ma się jak do niej odnieść. Wypłata tych nagród 

wynoszących od 0 do 3 500 zł była również przedmiotem kontroli PIP. Odnośnie wymagań 
branych pod uwagę przy naborze na nowego Dyrektora MCSiR stwierdziła, że przytoczono  

w udzielonej jej odpowiedzi wymagania na stanowisko sekretarki w Sekretariacie Burmistrza 

tak jakby stanowisko Dyrektora nie wymagało również takich cech czy wiedzy. Uznała, że 

wyjaśnienia według niej są mało konkretne. W dalszej wypowiedzi odnosząc się do 

zaangażowań wynagrodzeń  radna stwierdziła, że zaangażowanie wynagrodzeń odbywa się na 

podstawie angaży na początku roku dlatego dziwi fakt, że MCSiR zaangażowanie środków na 

wynagrodzenia wykazał dopiero w trzecim kwartale. Uznała, że takie postępowanie prowadzi 

do tego, że nie ma panowania nad wydatkami na wynagrodzenia, bo zaangażowanie na 

wynagrodzenia powinno się na początku roku równać z planem i wtedy gdy Dyrektor chce 

przyznać komuś nagrody to Burmistrz ma o tym wiedzę, bo potrzebne jest zwiększenie planu. 

Okazuje się, że w tym przypadku nie było żadnego panowania nad wydatkami. 

Radna Bogusława Korwin dodała, że Burmistrz w odpowiedzi na interpelację podkreślił, że 

interpelacje dotyczą ważnych problemów o zasadniczym charakterze, a przecież w MCSiR 

doszło do złamania prawa, bo w miesiącach lipiec, sierpień ludzie pracowali po 14 godzin  

i w związku z tym gdy przychodzili znów rano do pracy nie mieli zapewnionej 11godzinnej 

przerwy , a przecież MCSiR nie jest prywatnym „folwarkiem” lecz jednostką miejską dlatego 

jest zdziwiona faktem, że Burmistrz utrzymał wynagrodzenie Panu Ścisłowiczowi na 

niezmienionym poziomie. Na koniec dodała, że protokół PIP z kontroli w MCSiR zawiera 

106 stron i wszystkie przeanalizowała. Stwierdziła, że takie sytuacje do jakich dochodziło  

w MCSiR nie powinny mieć miejsca.     

 

Ad.25 

W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski przypomniał, że najbliższa 

Sesja został przesunięta z 24 na 28 kwietnia br. Przypomniał również że do końca kwietnia 

radni mają obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za rok 2016 wraz z kopią zeznania 

podatkowego.  

Na koniec Przewodniczący Rady złożył wszystkim obecnym na Sesji oraz mieszkańcom 

Miasta życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.  

 

Ad.26 

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

Miasta Nowy Targ.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski 

 

 


