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P r o t o k ó ł Nr 36/2017 

z XXXVI Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 28 kwietnia 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 XXXVI Sesji 

Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 15
00

.  

Powitał  Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, 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 Przedstawiciela Policji Komisarza Pana Roberta Stasika oraz Kanclerza PPWSZ w 

Nowym Targu Pana Andrzeja Sasułę.  
Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 21 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 XXXV Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

7. Wyboru delegatów do Kongresu Euroregionu „Tatry”. 

8. Przedłużenia umowy najmu.  

9. Zamiany nieruchomości.  

10. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie.  

11. Nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Gminą Stary 

Targ.  

12. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 

21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).  

13. Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023.  

14. Zmiany uchwały nr XX/181/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. 

zmieniającej uchwałę nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015r. 

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ”.  

15. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie.  

16. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie.  

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. 
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Ad.2 

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

który w związku z pismem Burmistrza zgłosił wniosek o: 

� wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 18 projektu uchwały w sprawie: zmian  

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

� przesunięcie pkt. 14 Zmiany uchwały nr XX/181/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

21 marca 2016r. zmieniającej uchwałę nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowy Targ z 

dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Miasto Nowy Targ” do pkt. 7 porzadku obrad.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała 

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmian w 

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

 

Rada jednogłośnie 21 głosów „za” przegłosowała wniosek o przesunięcie pkt. 14 do pkt.7 

porządku obrad. 
 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

7. Zmiany uchwały nr XX/181/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. 

zmieniającej uchwałę nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015r. 

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ”.  

8. Wyboru delegatów do Kongresu Euroregionu „Tatry”. 

9. Przedłużenia umowy najmu.  

10. Zamiany nieruchomości.  

11. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie.  

12. Nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Gminą Stary 

Targ.  

13. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 

21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).  

14. Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023.  

15. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie.  

16. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie.  

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

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 
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Ad.3 

Rada  w głosowaniu 20 głosów „za”  przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół 

z XXXV Sesji Rady Miasta.  

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017r. 

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

W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka pytał o ustalenia ze spotkania z właścicielami zakładów 

pogrzebowych i pracownikiem ZGZiR w sprawie wieszania nekrologów na tablicach 

ogłoszeniowych.  

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że spotkanie dotyczyło zasad 

współpracy m.in. na tych tablicach, które obsługuje firma zewnętrzna wydzielone 

zostały bezpłatne obszary do wieszania drobnych ogłoszeń. Oczekiwane zakładów 

pogrzebowych było takie, aby firma wieszała nekrologi nie tylko na 20 obsługiwanych 

tablicach, ale i na pozostałych i takie zmiany miały być przez ZGZiR wynegocjowane 

z właścicielem firmy Ntablice.   

� Radna Bogusława Korwin pytała czy budowa bezpłatnego parkingu, o którym mowa  

w sprawozdaniu, dotyczy parkingu przy PKP? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że chodzi o parking przy PKP, który 

będzie początkiem do rozpoczęcia wycieczki rowerowej w kierunku zachodnim, a w 

przyszłości również w kierunku wschodnim po wybudowaniu szlaku rowerowego; 

� Radny Lesław Mikołajski w związku z informacją o powrocie do koncepcji odkrycia 

potoku Skotnicka pytał czy to w ogóle jest wykonalne gdyż w 2011r. okazało się, że 

przy obecnym stanie własnościowym i geodezyjnym powrót do stanu potoku z lat 

poprzednich nie jest możliwy? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że chodzi tutaj tylko o odcinek od  

ul. Norwida do miejsca gdzie potok wchodzi w część zakrytą. Na ten fragment można 

pozyskać pozwolenie i miasto stara się o środki zewnętrzne, bo to jest realne do 

realizacji. Na pozostałym odcinku zakrytym obecnie nie ma takiej możliwości.   

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad głos zabrała Przewodnicząca 

Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Wojdyła, która odczytała oświadczenie członków Komisji 

Rewizyjnej w związku z ukazaniem się w mediach artykułu dotyczącego prac i działalności 

Komisji Rewizyjnej. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad.5 

Interpelacje i zapytania:  

1. Radny Arkadiusz Pysz złożył zapytanie z prośbą o podanie wszystkich podmiotów 

zalegających z opłatami za wynajem pomieszczeń od MCSiR na dzień 28.04.2017r. wraz  

z kwotami zaległymi. 

2. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w sprawie: 

a) położenia kostki w przyulicznej zatoczce parkingowej znajdującej się pomiędzy 

blokiem nr 14, a sklepem Biedronka przy ul. Podhalańskiej; 

b) zamontowania przy każdej z trzech zatoczek parkingowych przy al. Kopernika znaku: 

„Parking samochodów osobowych”, gdyż zaparkowane tam samochody ciężarowe 

utrudniają widoczność; 
oraz zapytanie w sprawie: 
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c)  sytuacji związanej z wykryciem znacznej ilości bakterii z grupy Legionella pod 

głównymi natryskami na pływalni miejskiej. 

3. Radny Grzegorz Grzegorczyk w nawiązaniu do interpelacji z dnia 27 lutego 2017r. 

pytał na jakim obecnie etapie jest sprawa zamontowania dodatkowego oświetlenia na 

cmentarzu komunalnym od ul. Norwida.  

4.Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie 

rozważenia możliwości finansowych i ekonomicznych rozbudowy kanalizacji sanitarnej  

w północnej części Miasta tj. os. Niwa domy po prawej stronie Zakopianki wraz z osiedlem 

Nowym.   

 

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

 

Ad.6 

Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu):  

1. Pan Mieczysław Gottfried poruszył sprawy: 

• nowopowstałej SP Nr 1 - uznał, że trzeba rozwiązać problem zbyt małej ilości 

uczniów, bo inaczej szkoła ta będzie pusta; 

• zabezpieczenia Pomnika Jana Kantego na Rynku przed odchodami gołębimi; 

• odnowienia popiersia Adama Mickiewicza znajdującego się w parku im. Adama 

Mickiewicza; 

• utworzenia klas sportowych hokeja na lodzie przy SP Nr 11; 

• przedszkoli miejskich w Nowym Targu - tylko 2 przedszkola publiczne, należałoby 

rozważyć możliwość utworzenia kolejnego.  

2. Pani Maria Pawluśkiewicz odniosła się do wystąpienia na poprzedniej Sesji Pana Tadeusza 

Morawy i Pana Marka Zapały w sprawie uroczystości pod krzyżem katyńskim i w sprawie 

działalności „Ognia”.   

3. Pani Jadwiga Nieckarz nawiązując do wypowiedzi Pana Tadeusza Morawy i Pana Marka 

Zapały na poprzedniej Sesji zwróciła uwagę na język historycznej nienawiści jaki pojawia się 
na sesjach Rady Miasta i na oskarżenia jakie padały podczas Sesji.  

4. Pan Jan Duder podkreślił, że krzyż i godło jest znakiem ludzi, którzy o nie walczyli.  

W swej wypowiedzi odniósł się również do prowadzonej przez grupę rekonstrukcyjną,  do 

której należy, prezentacji m.in. po szkołach działań z okresu wojny i okresu powojennego.  

 

W związku z faktem, że wystąpienia Pani Marii Pawluśkiewicz, Pani Jadwigi Nieckarz oraz 

Pana Jana Duder zawierały „osobiste wycieczki” oraz oskarżenia Przewodniczący Rady Pan 

Andrzej Rajski przypomniał, że punkt „Wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu” 

został wprowadzony po to, aby mieszkańcy mogli na Sesji przedstawić ważne problemy dla 

miasta, a nie po to, aby prowadzić rozgrywki pomiędzy organizacjami, stowarzyszeniami. 

Stwierdził, że na Sesji nie ma miejsca na polemikę historyczną dlatego jeśli radni przychylą 
się do jego propozycji to na kolejnych Sesjach nie będzie dopuszczał do tego typu dyskusji. 

Radni jednogłośnie poparli propozycje Przewodniczącego Rady.   

Pełna treść wystąpień w/w osób została zapisana na nagraniu z XXXVI Sesji Rady Miasta.  

 

5. Pan Stanisław Kowalczyk poruszył sprawy istotne dla seniorów poruszane na Nowotarskiej 

Radzie Seniorów : 

• remont chodników na wałach; 

• zamieszczenia dodatkowych ławeczek na terenie miasta; 

• zamieszczenia koszty na śmieci, których jest za mało na terenie miasta; 
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• ustalenia alternatywy za Straż Miejską w sytuacjach takich jak: brak odśnieżania 

chodników, obsługa imprez masowych, sprawa zadymienia Miasta; 

• wykorzystania Prewentorium na Kowańcu na Dom Seniora.  

Na koniec wygłosił refleksję dotyczącą wystąpień przedmówców podkreślając, że na sesjach 

Rady Miasta od dawna powtarzają się takie bulwersujące wystąpienia i zachowania dlatego 

powinno to zostać zakończone raz na zawsze, bo takiego obrazu nie można pokazywać 
młodemu pokoleniu.  

 

Ad.7 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/181/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

21 marca 2016r. zmieniającej uchwałę nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 

kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto 

Nowy Targ” przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń oraz autor Pan 

Tomasz Pawelec. Celem aktualizacji opracowania, oraz jego wdrożenia do realizacji „Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ” jest wsparcie finansowe ze 

środków zewnętrznych w zakresie przede wszystkim ograniczania niskiej emisji w powietrzu 

atmosferycznym na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. W głównej mierze aktualizacja 

obejmuje rozszerzenie działań inwestycyjno-dotacyjnych celem rozwoju miejskiej sieci 

ciepłowniczej na terenie miasta Nowy Targ z perspektywą wykonywania podłączeń nowych 

nieruchomości do tej sieci. To rozszerzenie opisuje zadania inwestycyjne w tym zakresie  

i daje również możliwość o staranie się o środki zewnętrzne celem wsparcia w rozbudowie 

miejskiej sieci cieplnej, jak również celem umożliwienia dofinansowywania dla właścicieli 

nieruchomości modernizujących swe kotłownie c.o. celem podłączenia do sieci 

ciepłowniczej.  

Uzasadnienie aktualizacji zmian oraz autopoprawkę przedstawiono w prezentacji stanowiącej 

załącznik nr 5 do protokołu.  
 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin  zauważyła, że aż 4 200 000 zł zaplanowano na wymianę 
sprzętu biurowego, a tylko 6 600 000 zł na termomodernizacje budynków publicznych 

dlatego pytała czy kwoty przeznaczonej na wymianę sprzętu nie można byłoby 

przeznaczyć na coś bardziej pilnego? Na koniec dodała, że Nowy Targ przyjmuje 

Apele, programy, a Miasto Nowy Sącz w ostatnim czasie podjęło konkretną uchwałę 
zwalniającą z podatku od nieruchomości na okres 5 lat właścicieli, którzy dokonali 

wymiany kotłów.  

� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że dokument  

w podstawowym zakresie się nie zmienił, jest tylko dokonana aktualizacja sieci 

ciepłowniczej gdyż jest pojawiła się możliwość pozyskania środków zewnętrznych. 

Dodał, że podłączenie do sieci ciepłowniczej to jest główna walka z niską emisją. W 

przyszłości będzie możliwa ewentualna aktualizacja tego dokumentu.    

� Radny Lesław Mikołajski odnośnie planowanej wymiany ogrzewania gazowego  

w budynku Urzędu Miasta na ogrzewanie z MPC-u pytał jaki jest koszt 1 gigadżula 

jednego i drugiego medium ponieważ z tego co się orientuje to medium z MPC-u jest 

to 6% droższe więc jaki jest sens zamiany czegoś tańszego na coś droższego? 

� Prezes MPEC-u Pan Grzegorz Ratter poinformował, że  faktycznie różnica wynosi 6% 

ale w druga stronę czyli medium z MPC-u jest tańsze. Dodał, że było to przedstawione 

na spotkaniu w MPEC-u na którym radny również był obecny.  
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� Radny Lesław Mikołajski, stwierdził, że można porównać dwa mieszkania: jedno 

ogrzewane gazem, a drugie przez MPEC i widać wyraźnie, że ogrzewanie gazem jest 

tańsze o ok. 6%.  

  

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 6 głosach wstrzymujących się podjęła wraz  

z autopoprawkami Uchwałę Nr XXXVI/328/2017 w sprawie: zmiany uchwały  

nr XX/181/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016r. zmieniającej uchwałę 
nr VIII/59/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ”. 

 

Przerwa 

 

Po przerwie strażacy z OSP Kowaniec zaprezentowali sprzęt zakupiony w ramach realizacji 

jednego z zadań z budżetu obywatelskiego.  

 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów do Kongresu Euroregionu „Tatry” przedstawiła 

Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek. 14 grudnia 1993r. Rada Miejska w Nowym 

Targu podjęła Uchwałę Nr LIV/46/93 o przystąpieniu Miasta Nowego Targu do 

Stowarzyszenia Międzynarodowego zwanego Związkiem Euroregion „Tatry” i przyjęła Statut 

Stowarzyszenia. Tym samym Miasto Nowy Targ stało się członkiem zwyczajnym 

Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami § 6 Statutu Związku Euroregion „Tatry” najwyższym 

organem Związku jest Kongres. Zgodnie z § 9 pkt. 2 Statutu Związku Euroregion „Tatry” 

Miasto Nowy Targ w kongresie reprezentuje dwóch delegatów wybieranych przez Radę 
Miasta. W kadencji rady 2014– 2018 delegatami do Kongresu Euroregionu „Tatry” byli : 

Pan Grzegorz Watycha – Burmistrz Miasta 

Pan Janusz Tarnowski – Przewodniczący Rady Miasta 

W związku ze zmianą na stanowisku Przewodniczącego Rady Miasta proponuje się dokonać 
zmian w treści uchwały w taki sposób by przedstawicielami Gminy- Miasta Nowy Targ były 

urzędujące osoby na stanowisku: 

Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta. 

Uniknie się w ten sposób podejmowania kolejnych uchwał w przypadku zaistniałych zmian 

na tych stanowiskach.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Janusz Tarnowski pytał czy poprawny jest zapis dotyczący tego, że poprzednia 

uchwała traci moc; 

� Radca prawny Pani Teresa Ludzia wyjaśniła, że traci moc poprzednia uchwała 

zmieniająca pierwotną uchwałę z 1993 roku. Uchwała zmieniająca zostaje zastąpiona 

uchwałą proponowaną w dniu dzisiejszym, natomiast pierwotna uchwała nadal 

obowiązuje.   

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  
Nr XXXVI/329/2017 w sprawie: wyboru delegatów do Kongresu Euroregionu „Tatry”. 
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Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu przedstawił Naczelnik Wydziału GN 

Pan Janusz Jakobiszyn. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 zwrócił się z wnioskiem  

o możliwość przedłużenia umowy najmu dotyczącej lokalu w przedmiotowej placówce,  

w którym znajduje się stołówka szkolna wraz z niezbędnym zapleczem. Osoba prowadząca 

od trzech lat stołówkę posiada stosowne kwalifikacje i wykazuje się dobrą jakością 
świadczonych usług. Dyrektor szkoły jak i rodzice dzieci korzystających ze stołówki 

pozytywnie oceniają profesjonalność w prowadzeniu stołówki. Najemca pomieszczeń 
stołówki w Szkole Podstawowej nr 5 został wyłoniony w drodze przetargu w 2014 r. 

Stołówka świadczy usługi głównie w formie obiadów (aktualna stawka żywieniowa wynosi 

7,00 zł – 8,00 zł), z których w bieżącym roku szkolnym korzysta łącznie 198 osób, w tym 159 

dzieci. Obecnie mija okres 3 lat obowiązywania umów z ww. najemcą i w świetle 

obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym jej dalsze 

przedłużenie wymaga zgody Rady Miasta w formie uchwały.   

 

W ramach pytań głos zabrał radny Andrzej Swałtek, który pytał ile wynosi płacony obecnie 

czynsz? 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn odpowiedział, że jest to kwota 370 zł netto + 

media.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 
Nr XXXVI/330/2017 w sprawie: przedłużenia umowy najmu.  

 

Ad.10 

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan 

Janusz Jakobiszyn. Gmina Miasto Nowy Targ jest właścicielem nieruchomości składającej się 
z działki ewid. nr 13050/1 o pow. 0,0197 ha położonej na Placu Evry w Nowym Targu, na 

której obecnie znajduje się część parkingu, wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego na 

kwotę 63.540,00 zł, w tym wartość rynkowa gruntu dla aktualnego sposobu użytkowania, do 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej wynosi 41.620,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT w 

wysokości 9.572,60 zł tj. brutto 51.192,60 zł, wartość odtworzeniowa nakładów poniesionych 

na nieruchomości wynosi 21.920,00 zł. Działka posłuży na poprawę stanu zagospodarowania 

otoczenia pawilonów handlowych. Właściciel działki zaproponował zamianę polegającą na 

przeniesieniu przez Gminę Miasto Nowy Targ na jego rzecz działki ewid. nr 13050/1 o pow. 

0,0197 ha, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ nieruchomości 

położonej na Kowańcu w Nowym Targu w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła pw. Matki 

Boskiej Anielskiej, składającej się z działki ewid. nr 9660/7 o pow. 0,0055 ha wycenionej 

przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 5.760,00zł oraz działki ewid. nr 9660/8 o pow. 

0,0088 ha o wartości około 9.200,00zł wykorzystywanej obecnie jako parking. Nabycie przez 

Gminę działki 9660/7 ureguluje stan prawny dojazdu do istniejących budynków i terenów 

budowlanych, a także umożliwi budowę infrastruktury technicznej. W przypadku zamiany 

nieruchomości dopłata na rzecz Gminy wyniosłaby ok. 58.152,00 zł 

 

W ramach pytań głos zabrali:  
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� Radny Paweł Liszka odnosząc się do zapisu w uzasadnieniu, że zamiana ureguluje 

stan prawny dojazdu do budynków pytał w jaki sposób te budynki zostały 

wybudowane i jak uzyskano pozwolenie na budowę bez drogi dojazdowej do nich?  

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że droga dojazdowa 

była wykonana i miasto jest w jej posiadaniu, ale właściciel tej nieruchomości żąda 

uregulowania stanu prawnego. 

� Radny Paweł Liszka pytał na jakiej podstawie, w takim razie, właściciele dojeżdżają 
do tych budynków? 

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn jeszcze raz podkreślił, że miasto jest 

w posiadaniu tej drogi, ale nie jest jej prawnym właścicielem i w takim przypadku 

właściciel może wystąpić o wydanie własności i zagrodzić nieruchomość.   
� Radna Bogusława Korwin pytała w jaki sposób działka na pl. Evry posłuży na 

poprawę stanu zagospodarowania otoczenia pawilonów handlowych, jaka to będzie 

poprawa?  

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn odpowiedział, że poprawa ta może 

polegać na tym, że działka, na której znajdują się pawilony handlowe zwiększy soją 
powierzchnię i może zostać zagospodarowana np. na parkingi. 

� Radna Bogusława Korwin przypomniała, że miasto bardzo chętnie zamieniło budynek 

przy ul. Krótkiej na budynek w Szaflarach i tym samym mieszkańcy miasta trafili do 

Szaflar, było to wówczas działanie na korzyść spółki, a nie miasta. Pytała na czyją 
korzyść teraz miasto działa przy obecnej zamianie, bo raczej nie na korzyść 
mieszkańców osiedli skoro chce się ich pozbawić 13 miejsc parkingowych, a działka 

na Kowańcu wynosi ok. 2/3 powierzchni parkingu. Dodała, że będzie głosowała 

przeciw tej zamianie gdyż najprawdopodobniej właściciele lokali zrobią tam płatny 

parking i mieszkańcy zostaną pozbawieni miejsca do parowania. Na koniec dodała, że 

w uzasadnieniu podane są raz kwoty netto, a raz nie wiadomo czy to brutto czy netto.  

� Radny Andrzej Swałtek przypomniał, że nie tak dawno miasto położyło na terenie 

przy pl. Evry kostkę gdyż asfalt się tam sypał. Obecnie mieszkańcy bloków są 
zaniepokojeni faktem, że chce się ich pozbawić miejsc parkingowych.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka podkreślił, że na osiedlach jest duży problem z parkowaniem. 

Dodał, że działka, o której jest mowa to działka przy której znajdują się pawilony 

handlowe oprócz tego w pobliżu jest basen miejski przed którym jest mało miejsc 

postojowych i najbliższym bezpłatnym parkingiem jest właśnie ten parking, o którym 

mowa. Odnośnie zamiany działki stwierdził, że proponuje się zamianę mało 

atrakcyjnej działki w centrum za mało atrakcyjną działkę. Dodał, że za jakiś czas ta 

nieruchomość może zostać sprzedana i może tam zostać coś wybudowane i nie będzie 

parkingu. Dodał, że będzie głosowała przeciw podjęciu tej uchwały i w imieniu 

mieszkańców tych osiedli prosił o przychylenie się do tej prośby.   

       

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 11 głosów „za” przy 6 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących 

się podjęła Uchwałę Nr XXXVI/331/2017 w sprawie: zamiany nieruchomości.  
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Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu 

środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Krakowie przedstawił Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Pan Wojciech 

Wolski. W ramach realizacji postanowień wynikających z uchwały budżetowej na rok 2017, 

w której zapisano kwotę w wysokości 25 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie 

dodatkowych służb patrolowych, konieczne jest w tym celu podjęcie przez Radę Miasta 

uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia porozumienia  

z Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Targu. Ponadwymiarowe służby patrolowe 

będą pełnione przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Nowym Targu według harmonogramów przesyłanych przez KPP 

odrębnie na każdy miesiąc. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 

obywateli Nowego Targu oraz odwiedzających miasto turystów. 

 

W ramach pytań głos zabrał radny Andrzej Swałtek, który pytał ile będzie tych dodatkowych 

patroli? 

Pan Wojciech Wolski poinformował, że będą to dodatkowe patrole w soboty, w miesiącach 

od maja do października od 18:00 do 2:00 w nocy lub od 16:00 do 24:00 czyli 2 lub 3 

dodatkowe patrole w tygodniu.  

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/332/2017 w sprawie: 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie.  
 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto 

Nowy Targ, a Gminą Stary Targ przedstawiła Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put. 

Wolą samorządu Gminy Miasta Nowy Targ i samorządu Gminy Stary Targ jest nawiązanie 

współpracy partnerskiej pomiędzy obydwoma jednostkami. Celem jest stworzenie warunków 

do wymiany doświadczeń między samorządami w dziedzinach należących do zadań własnych 

gminy, nawiązywania wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami, w tym pomiędzy 

uczniami - szkół, organizacjami i stowarzyszeniami, podejmowanie wspólnych działań  

w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji, a także prezentowania tradycji i dorobku 

kulturalnego społeczeństw obu Gmin. Szeroka integracja jak największej liczby mieszkańców 

powinna stwarzać warunki do nawiązywania trwałych przyjaźni pomiędzy mieszkańcami 

partnerskich gmin oraz prowadzić do rozwoju wzajemnych kontaktów pomiędzy 

organizacjami i instytucjami.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
 

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/333/2017 w sprawie: 

nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Nowy Targ, a Gminą 
Stary Targ.  
 

Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem) przedstawił Naczelnik 

Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Celem zmiany planu jest dostosowanie zapisów 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 

(Obszar lotniska wraz z otoczeniem), uchwalonego uchwałą nr XIV/107/2011 Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r., do aktualnych potrzeb inwestycyjnych właścicieli 

nieruchomości wyrażonych we wnioskach złożonych do niniejszej zmiany planu. 

Zmiana planu miejscowego polega na: 

- wyznaczeniu terenu usług obsługi komunikacji i ustaleniu niezbędnych parametrów 

i wskaźników, w celu umożliwienia lokalizacji stacji paliw wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą,  

- dopuszczeniu na terenie pod planowaną stację paliw przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest 

sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko, wg przepisów odrębnych. 

Plan określa zasady i warunki zagospodarowania, których realizacja przyczyni się do 

zachowania ładu przestrzennego. 

 

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 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/334/2017 w sprawie: 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY 

TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).  

 

Ad.14 

Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ 

na lata 2017-2023 przedstawił projektant Pan Bartosz Tyrna natomiast Pan Naczelnik  

Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha poinformował, że radnym przed Sesją została 

przekazana aktualna wersja programu. Zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy o rewitalizacji, gminny 

program rewitalizacji przyjmuje w drodze uchwały rada gminy. Program ten jest sporządzany 

dla obszaru rewitalizacji. Obowiązujący obszar rewitalizacji w Nowym Targu został 

wyznaczony w uchwale Nr XXXV/317/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 marca 2017 

roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Miasta Nowy Targ. Zgodnie z art. 2 ust. 1 powyższej ustawy rewitalizacja 

stanowi proces, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych. Następuje to poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej 

społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji, który stanowi 

zasadniczy dokument programujący działania w tym zakresie. Wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest pierwszym etapem procesu rewitalizacji 

i równocześnie elementem niezbędnym do przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Nowy Targ na lata 2017 -2023. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
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Nowy Targ na lata 2017 – 2023 był przedmiotem konsultacji społecznych w terminie od 27 

marca 2017 r. do 25 kwietnia 2017 r. Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 oraz art. 47 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Krakowie z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Gminny Program 

Rewitalizacji dla Miasta Nowy Targ”. Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Krakowie jak i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie pozytywnie 

uzgodnili wniosek o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla ww. projektu. 

Na koniec Pan projektant poinformował o autopoprawkach do niniejszego projektu uchwały 

dotyczących zmian stylistycznych, interpunkcyjnych, redakcyjnych  oraz polegającej na 

zmniejszeniu liczby stron na skutek formatowania dokumentu.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin odnośnie zadania 4.1. rewitalizacja przestrzeni handlowo-

usługowej przy ul. Ludźmierskiej 26a z przeznaczeniem na park kupiectwa, edukacji  

i rozrywki pytała gdzie to jest dokładnie i czyj to teren ? 

� Pan projektant Bartosz Tyrna poinformował, że nie jest to przedsięwzięcie publiczne 

lecz prywatne;  

� Radna Bogusława Korwin odnośnie zadania 4.9 rewitalizacja zdegradowanej 

przestrzeni miejskiej z przeznaczeniem na funkcje usługowo-handlowo-biurową 
pytała o co dokładnie tutaj chodzi? 

� Pan projektant Bartosz Tyrna odpowiedział, że jest to przedsięwzięcie prywatne, które 

ma polegać na przebudowie tego budynku przy ul. Bolesława Wstydliwego 4 i 6  

i nadaniu mu funkcji gospodarczej.  

� Radna Danuta Wojdyła pytała gdzie przewidziano teren pod budowę nowej biblioteki? 

� Pan projektant Bartosz Tyrna odpowiedział, że jest to teren przy al. Kopernika obok 

pasażu handlowego.   

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 
Nr XXXVI/335/2017 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Nowy Targ na lata 2017-2023.  

 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przestawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz.  

Proponuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Krakowie do kwoty 194 435,12 zł na 

dofinansowanie zadania pn. „Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej  

i drzwiowej w budynku Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu”.  

 

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 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/336/2017 w sprawie: 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie.  

 

Ad.16 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz.  

Proponuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w Krakowie do kwoty 37 865,85 zł na 

dofinansowanie zadania pn. „Wymiana kotłowni węglowej na kotłownię biomasową  
w Budynku Przedpogrzebowym w Nowym Targu”.  

 

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 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVI/337/2017 w sprawie: 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie.  

 

Ad.17 

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 Skarbnik Łukasz Dłubacz. Następnie zgłosił następujące autopoprawki: 

1. W zakresie zmian wydatków budżetowych: 

1) dokonuje się przeniesienia wydatków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego 

pn. „GOPR bezpieczeństwo w górach. Cykl prelekcji dla dzieci i młodzieży oraz zakup sprzętu 

do ratownictwa” w kwocie 49.900 zł z rozdziału 75075 Promocja jst do rozdziału 75415 

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – zmiana wynika z konieczności właściwego 

przyporządkowania zaplanowanego wydatku według obowiązującej klasyfikacji budżetowej, 

2) wprowadza się nową pozycję – zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Nowym Targu o kwotę 10.000 zł. W rozdziale 92116 Biblioteki z przeznaczeniem na zakup 

nowości wydawniczych – zwiększenie dotacji jest niezbędne w związku ze zmniejszeniem  

w 2017r. dotacji z budżetu państwa na ten cel z 75% do 60% wydatków kwalifikowanych. 

2. Zmniejsza się plan rozchodów w pozycji „przelewy z rachunków lokat” o kwotę 10.000zł. 

Deficyt budżetowy po uwzględnieniu niniejszej autopoprawki zamykać się będzie kwotą 
2.627.052 zł i pokryty zostanie kwotą przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 

2.000.000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 627.052 zł. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin pytała kto składał wniosek o przebudowę ul. Podhalańskiej 

(kwota 400 000 zł)? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz poinformował, że to zadanie było zgłaszane w ramach 

budżetu obywatelskiego, a temat jest znany już od dawna.  

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że faktycznie w ramach 

budżetu obywatelskiego było to zdanie procedowane, ale nie uzyskało odpowiedniej 
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ilości głosów więc nie było zrealizowane. Dokumentacja została przygotowana przez 

miasto, takich tematów jest więcej i w miarę możliwości inne zadania też będą 
zgłaszane do budżetu.  Zadanie, o które pytała radna zostało zgłoszone przez 

Burmistrza.  

W dyskusji głos zabrali:  

� Radna Bogusława Korwin, która stwierdziła, że coraz bardziej zaskakują ją pewne 

rzeczy jeśli chodzi o budżet miasta. Następnie dodała, że była na ul. Podhalańskiej 

26,28 i widziała stan tej drogi (zdjęcia). Dodała, że jest to droga jednokierunkowa  

o długości 200 m. i mieszczą się przy niej tylko 2 bloki, a ul. Suskiego jest ulicą 
przelotową, dwukierunkową i mieści się przy niej 13 bloków. Poinformowała, że 

składała już 2-krotnie interpelacje w sprawie tej ulicy i mieszkańcy również walczą  
o jej remont. W odpowiedzi na interpelacje uzyskała informację, że zadanie to 

zostanie poddane wnikliwej ocenie finansowej, a tu nagle proponuje się przebudowę 
parkingu przy ul. Podhalańskiej, a zadanie to nie było ujęta w planie inwestycyjnym 

na bieżący rok.  Dodała, że stan ul. Suskiego jest znacznie gorszy niż ul. 

Podhalańskiej.    

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że zadań inwestycyjnych 

do analizy i przygotowania jest długa lista i to nie tylko zadań zgłaszanych przez 

radnych ale i  przez mieszkańców. Zadania są analizowane i sprawdzane. Jeśli chodzi 

o ul. Suskiego to wniosek ten jest analizowany i najprawdopodobniej w niedługim 

czasie będzie zlecana dokumentacja na jej przebudowę. Przebudowa  

ul. Podhalańskiej wraz z parkingiem była zgłaszana przez kilku radnych oraz przez 

mieszkańców. 

� Radny Andrzej Swałtek podkreślił, że parking przy ul. Podhalańskiej jest bardzo 

potrzebny, bo mieszkańcy tam we własnym zakresie jedni wysypali żwirem inny 

położyli kostkę. Przypomniał, że już kilka lat temu zbierał podpisy mieszkańców za 

potrzebą budowy tego parkingu; 

� Radny Marcin Kudasik przypomniał, że radni i mieszkańcy wnosili o budowę 
parkingu przy ul. Podhalańskiej. Dodał, że teraz robiona będzie ta ulica, a za jakiś czas 

ul. Suskiego.  

� Radna Danuta Wojdyła poinformowała, że w sprawie remontu parkingu przy  

ul. Podhalańskiej składała interpelację w styczniu 2014r. 

� Radna Bogusława Korwin poinformował, że uważa że parking jest tam potrzebny, ale 

kwota jest powalająca.  Dodała, że chodzi jej o to, że rewitalizacją objęte są tamte 

tereny i inwestycje robi się tylko w nowej części miasta starą część kompletnie 

pomijając.    

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz  

z autopoprawką Uchwałę Nr XXXVI/338/2017 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.18 

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

Targ na lata 2017-2024. W dniu 26.04.2017r. do Urzędu Miasta, w ramach zorganizowanego 

przetargu nieograniczonego na wykonanie ścieżek rowerowych oraz parkingu w ramach II 

etapu budowy szlaku wokół Tatr, wpłynęły 4 oferty. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 
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2 985 400,04 zł. W WPF na realizację tego zadania w latach 2017-2018 zaplanowana została 

kwota 2 700 000 zł. W celu rozstrzygnięcia zorganizowanego przetargu i podpisania umowy 

niezbędne jest zabezpieczenie w WPF dodatkowej kwoty 350 000 zł. Na realizację tego 

zadania pozyskano dotację z Unii Europejskiej i budżetu państwa w łącznej kwocie 

502 877,82 Euro tj. 2 122 000 zł.  

 

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 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymującym się podjęła Uchwałę 
Nr XXXVI/339/2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024. 

 

Ad.19 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

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

piśmie. 

Ad.2c) W związku z prośbą  radnej Bogusławy Korwin, aby na jej zapytanie dot. wykrytej na 

pływalni miejskiej bakterii udzielono również odpowiedzi ustnej w dniu dzisiejszym głos 

zabrał Dyrektor MCSiR Pan Cezary Szafraniec.  

Pytanie 1: Ile systemów cyrkulacji wody znajduje się na pływalni miejskiej i czy natryski są 
objęte jednym systemem? 

Dyrektor poinformował, że na basenie jest jeden system wody użytkowej i 5 systemów 

basenowych: niecka sportowa, rekreacyjna, basen dla dzieci i 2 niecki whirlpool-a 

Pytanie 2: jaka była przyczyna wystąpienia i kolonizacji, aż tak dużej ilości bakterii  

w wodzie? 

Dyrektor odpowiedział, że dziwi fakt, że badania aż trak źle wyszły, po otrzymaniu wyników 

z sanepidu niezwłocznie podjęto działania wyjaśniające. Dzwoniono do ekspertów  

z zapytaniem jak to jest możliwe, że w jednej cyrkulacji  wystąpiła tak duża różnica między 

próbką pobraną przez sanepid, a próbkami pobranymi podczas postępowania wyjaśniającego. 

Badania sanepidu przeprowadzone były 29 marca br. natomiast badania rutynowe basenu 

wykonywane przez laboratorium w Pszczynie było dokonane 28 marca br.  i pomijając 

natryski, bo nie były one tam wykonywane, wyszły na zero. Eksperci stwierdzili, że powodem 

takich różnic mogła być tzw. zastoina, a próbki  zostały pobrane z oczek najrzadziej 

używanych przez klientów.  Ostatecznie podjęto działania, aby ponownie do tych zastojów 

nie dochodziło. Basen został zamknięty dlatego, że należało zwiększyć temperaturę wody  

w natryskach, aby zniszczyć bakterię. Wykonano również dezynfekcji termicznej pod 

prysznicami.  

Pytanie 3: Proszę podać termin, w którym zostały pobrane próbki wody ze wszystkich oczek 

prysznicowych, oraz niecek?  

Dyrektor poinformował, że 12 kwietnia br. pobrano próbki z natrysków oraz prysznica  

w saunie, w łazience dla niepełnosprawnych i innych punktach poborowych. Wyniki 

otrzymano 24 kwietnia i okazało się, że prysznice są czyste. W międzyczasie podjęto dalsze 

działania, w dniu 13 kwietnia zamontowano dodatkową instalacje dezynfekcji chemicznej 

dwutlenkiem chloru oraz wprowadzono obowiązkową procedurę rozruchu każdego punktu.  

Pytanie 4: Czy informacja o tym, iż na pływalni miejskiej została wykryta Legionellla, została 

umieszczona na tablicy ogłoszeń? 



 15 

Dyrektor odpowiedział, że informacja ta została zamieszczona nie tylko na stronie 

internetowej ale i na fanpage i w mediach.  

Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że bakteria Legionella rozprzestrzenia się droga 

wziewną i raczej niedopuszczalne było puszczenie ludzi przez sauny gdzie nie były jeszcze 

pobrane próbki. 

Dyrektor przypomniał, że informował we wcześniejszej wypowiedzi iż przeprowadzone 

zostało pełne przegrzanie instalacji w celu wyniszczenia bakterii, dokonano pełnego spustu 

wszystkich punktów.    

Ad.3 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że zabezpieczone w budżecie 

150 000 zł zostało przeznaczone na dokończenie dokumentacji projektowej wraz  

z przetargiem na wykonanie części zaprojektowanych odcinkowych oświetleń fragmentów 

ulic. Z tych środków nie ma możliwości wykonania oświetlenia alejki na cmentarzu, trzeba 

będzie zabezpieczyć na to środki w budżecie miasta.  

 

Ad.20 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski przypomniał radnym o obchodach 3 maja 

organizowanych przez Miasto i Starostwo; 

� Radna Bogusława Korwin odnośnie programu mieszkaniowego Mieszkanie+ pytała 

kiedy zostanie złożona dokumentacja projektowa w tym zakresie odnośnie budynku 

komunalnego? 

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiedział, że zgodnie z tym 

programem Miasto musi udostępnić  nieruchomość do realizacji bloku w ramach tego 

programu dlatego trzeba się zastanowić czy udostępnić tą nieruchomość.  
� Radna Bogusława Korwin odnosząc się do odpowiedzi na interpelację w sprawie 

udostępnienia protokołu pokontrolnego PIP z przeprowadzonej kontroli na basenie 

poinformowała, że protokół ten ukazał się na stronie BIP w zakładce akty prawne,  

a przecież nie jest aktem prawnym dlatego prosi, aby został założony odpowiedni 

folder na takie protokoły. Następnie zwróciła uwagę,  że z protokołu wymazano kwoty 

ale pozostawiono nazwiska osób, a jest to niezgodne z wymogami GIODO dlatego 

powinno zostać poprawione. Kwoty powinny zostać, bo ich wymazywanie ma sens 

tylko wtedy gdy po tej kwocie można rozpoznać pracownika.  

� Dyrektor MCSiR Pan Cezary Szafraniec poinformował, że faktycznie pojawiły się 
nazwiska, ale zostało to zauważone i osoby te zostały przeproszone. Natomiast kwoty 

wymazano właśnie dlatego, że osoby, które się orientują mogłyby się domyślić o kogo 

chodzi.  

 

Ad.21 

O godzinie 19:00 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XXXVI Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski 

 


