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P r o t o k ó ł Nr 37/2017 

z XXXVII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 29 maja 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 XXXVII 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, 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.  

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 18 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 XXXVI Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy samorządu Miasta Nowy Targ  

z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.  

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział).  

9. Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ.  

10. Zbycia nieruchomości położonej przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu.  

11. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.  

12. Przedłużenia umowy najmu.  

13. Zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania pn.: wykonanie 

remontu zbiorowej mogiły ofiar II wojny światowej na Cmentarzu Komunalnym  

w Nowym Targu.  

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

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

 

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zakończenie obrad. 

 

Ad.2 

Do przedstawionego porządku obrad zmian nie wniesiono. 

Rada jednogłośnie 18 głosów „za” przegłosowała powyższy porządek obrad. 
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Ad.3 

Rada  w głosowaniu 17 głosów „za”  przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół 

z XXXVI Sesji Rady Miasta.  

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 kwietnia 2017 r. do 29 maja 2017r. 

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

 

Po sprawozdaniu Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli wyróżnienia przyznane 

w konkursie na Witacz Miasta Nowy Targ.  

 

W trakcie sprawozdania doszedł radny Paweł Liszka i od tego momentu w obradach 

uczestniczy 19 radnych.  

 

Ad.5 

Sprawozdanie z rocznego programu współpracy miasta Nowy Targ z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2016 przedstawiła Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad.6 

Interpelacje i zapytania:  

1. Radna Danuta Wojdyła złożyła interpelacje w sprawie:  

a) zmiany organizacji ruchu dla samochodów na ul. Królowej Jadwigi w Nowym Targu; 

b) przesunięcia środków finansowych z rezerwy budżetowej na remont części  

ul. Podtatrzańskiej w Nowym Targu.  

2. Radny Grzegorz Grzegorczyk złożył interpelację w sprawie zamontowania progu 

zwalniającego na początkowym odcinku ul. Zalewowej od strony ul. Po Wale obok nr domu 

ul. Zalewowa 3A.  

3. Radna Bogusława Korwin złożyła pisemne zapytanie w sprawie zamieszczania reklam 

płatnych finansowanych z budżetu miasta, a dot. schroniska „Koliba”. 

4. Radny Grzegorz Grzegorczyk pytał co z placem zabaw przy ul. Targowej o którym była 

mowa podczas jednej z wyjazdowych komisji na nowy plac targowy?  

5. Radny Janusz Tarnowski złożył interpelacje w sprawie wykonania oświetlenia ulicznego 

na os. Oleksówki na odcinku drogi od budynku GOPR do mostu na potoku Kowaniec.  

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

wykonania na os. Niwa na pozyskanej przez Miasto w drodze zmiany działce chodnika, aby 

mieszkańcy bezpiecznie i swobodnie mogli dostać się na przystanek MZK.  

 

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

 

Ad.7  

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

protokołu):  

1. Pan Gabriel Szyrszeń - właściciel pubu „Plama” - odnosząc się do wypowiedzi radnych: 

Bogusławy Korwin i Gabriela Samoleja na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, Opieki 

Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego w dniu 18 maja br.  stwierdził, że pub „Plama” 

stał się obiektem bezpodstawnych oszczerstw i pomówień dlatego staje w obronie nie 

własnych interesów, ale w obronie klientów pubu. Dodał, że radni swoimi wypowiedziami 

udowodnili, że ich wiedza na temat prowadzonego przez niego lokalu jest powierzchowna. 

Stwierdził, że ironią losu staje się fakt, że teraz on staje w obronie dzieci radnej Bogusławy 
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Korwin, które są również klientami pubu. Poinformował, że oskarżenia odnośnie sprzedaży 

dopalaczy czy też narkotyków są bezpodstawne i w tej sprawie wypowiedział się już 
podkomisarz p. Roman Wolski rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Na 

koniec stwierdził, że zarzuty ze strony radnych są poważne i ugodziły w dobre imię jego 

lokalu na które pracował przez  6 lat dlatego sprawę przekazał już swojemu prawnikowi. 

Dodał, że przykre jest to, że radni zamiast być głosem nowotarskiej społeczności, nieść 
pomoc i łagodzić konflikty  dla osobistych koneksji dali się wciągnąć w prywatne konflikty 

stając się marionetkami  w prywatnej „wojnie”. Podsumowując stwierdził, że trudno jest 

znaleźć w Nowym Targu drugi tego typu lokal, który ma tak dobre statystyki pod względem 

bezpieczeństwa i incydentów, które niestety tam gdzie jest alkohol mogą się zdarzyć. 
Podkreślił, że monitoring i ochrona formy jest wystarczająca w jego lokalu.  

2. Pan Lesław Jędrysko zwrócił się z prośbą o procedowanie w palnie Nowy Targ 24  

ul. Kwiatowej, która czeka już od 2007r. Następnie stwierdził, że w planie Nowy Targ 24 tak 

od ul. Św. Anny do os. Niwa nie ma chodnika, ani ścieżki rowerowej, a chodzą tamtędy 

dzieci do szkoły. Z chwilą gdy wykonano lewoskręt z ul. Krakowskiej umożliwiający wjazd 

do Nowego Targu to łącznik na dole mający 3 metry jest bardzo niebezpieczny i należałoby 

rozwiać sprawę chodnika i połączyć ul. Św. Anny z chodnikiem na Zakopiance. Plan  

ul. Kwiatowej pozwala na przeprowadzenie takiego chodnika, ale nie uregulowany stan 

prawny tej ulicy to utrudnia.    

3. Pan Stanisław Kowalczyk w imieniu Rady Seniorów poruszył sprawy: 

• kruków w Parku Miejskim przez które 1/3 tego parku jest wyłączona z użytkowania 

dlatego należałoby rozważyć możliwość ich „wyprowadzki” zgodnie z zachowaniem 

zasad obowiązujących w tej kwestii;  

• pomnika Olimpijczyka, o powstaniu którego jest mowa już od dłuższego czasu,  

ale nadal on nie powstał; 

Poinformował również, że Miejski Nauczycielski Chór „Gorce” koncertował po Polsce 

reprezentując nie tylko folklor, ale i Miasto Nowy Targ.  W festiwalu, który odbył się  
w Toruniu Miejski Nauczycielski Chór „Gorce”, na 23 występujące tam chóry zdobył  

I miejsce.  

 

Przerwa  

 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) przedstawił Naczelnik 

Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) jest 

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

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

jednolitego aktu prawa miejscowego jakim jest uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ma na celu ułatwienie posługiwania się tekstem takiej 

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

 

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 17 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  

Nr XXXVII/340/2017 w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego 

uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 

(Dział).  

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału RiU 

Pan Wojciech Watycha oraz projektant Pan Paweł Niemiec. Prezentowany projekt uchwały 

jest realizacją uchwały Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19.10.2015r. dot. przystąpienia do 

zmiany Studium. Na podstawie przeprowadzonych analiz min. środowiskowych, 

ekonomicznych i społecznych dokonano wyliczenia iż dla Miasta Nowy Targ istnieje 

potrzeba oznaczenia nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę, w celu realizacji 

polityki przestrzennej gminy.  Proponowana zmiana studium realizuje tą potrzebę. Obecnie 

omawiany teren przeznaczony był pod funkcje rolnicze, a zmiana spowoduje przeznaczenie 

tego terenu pod zabudowę mieszkaniową.   
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

opracowywany jest zgodnie z procedurą Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. W trakcie przygotowywania projektu zmiany Studium 

zawiadomiono wymagane przepisami prawa organy i instytucje oraz ogłoszono w prasie  

i poprzez obwieszczenie na tablicach urzędu o przystąpieniu do opracowania zmiany 

Studium. Projekt został zaopiniowany i uzgodniony przez określone ustawą organy  

i instytucje. Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko została przeprowadzona strategiczna ocena 

oddziaływania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Nowy Targ, na środowisko: 

− uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Krakowie oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Nowym Targu, 

− projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Nowy Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedłożono ww. 

organom do zaopiniowania, uzyskano pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Krakowie oraz pozytywną opinię Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu. 

W trakcie sporządzania projekt zmiany Studium, został poddany ocenie publicznej 

poprzez wyłożenie do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej. Projekt 

zmiany Studium został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 16 marca 2017 roku 

do 7 kwietnia 2017 roku, a publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbyła się  
w dniu 28 marca 2017 roku. Do projektu zmiany studium wpłynęła jedna uwaga, która 

rozstrzygnięciem Burmistrza została odrzucona jej treść została przedstawiona w załączniku 

nr 3 do uchwały.   

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ, przedkładana do uchwalenia, jest zgodna z właściwymi ustawami i przepisami 

szczególnymi, nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględniając 

wymagania ochrony środowiska, tworzy podstawę do realizacji celu, o którym mowa 

wcześniej. 
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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 19 „za” przyjęła propozycje rozstrzygnięcia uwagi złożonej do 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVII/341/2017 w sprawie: 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ. 

 

Ad.10 

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Ludźmierskiej  

w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Przedmiotem 

uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, która znajduje się  
w granicach byłego NZPS-u Podhale o powierzchni 0,2458 ha. Właściciele sąsiednich 

nieruchomości, którzy aktualnie są dzierżawcami ww. działek miejskich wystąpili  

z wnioskiem o ich zakup koniecznych do rozwoju przedsiębiorstwa w drodze poprawienia 

warunków zagospodarowania swojej nieruchomości. Z chwilą wejścia w życie uchwały  

Nr X/81/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 15 przyjętego 

Uchwałą Nr 3/IV/03 Rady Miasta Nowego Targu z dnia 28 stycznia 2003 r. zaistniała 

możliwość przeznaczenia ww. nieruchomości do sprzedaży.  

Analizując aktualne przeznaczenie nieruchomości, jej kształt i parametry oraz możliwości 

samodzielnej zabudowy zachodzą przesłanki wynikające z przepisów ustawy o gospodarce 

nieruchomościami dot. zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.  

 Wg opinii biegłego wartość nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 9938/247 

została określona na poziomie 375 000 zł. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 cenę wywoławczą 
w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin pytała czy przedmiotowa działka do chwili obecnej była 

dzierżawiona firmie Jonas i jaka była kwota dzierżawy? 

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że była 

wydzierżawiana tej firmie, a kwota dzierżawy wynosiła 140 zł netto rocznie. 

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 5 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących 

się podjęła Uchwałę Nr XXXVII/342/2017 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej 

przy ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu. 
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Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy przedstawił 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. W załączniku do uchwały przedstawione 

zostały umowy najmu i umowy dzierżawy, które dobiegają końca, a trwały 3 lata. W związku  

z powyższym przedłużenie na rzecz najemców, dzierżawców wymaga zgody Rady Miasta.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin odnośnie umowy dzierżawy przy ul. Polnej pytała ile 

garaży jest tam postawionych i ile wynosi czynsz? 

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn odpowiedział, że są tam dwa garaże 

po 42,5 m
2
, a czynsz wynosi 246,50 zł netto miesięcznie za jeden garaż;  

� Radna Bogusława Korwin pytała co znaczy zapis „...z przeznaczenie na polepszenie 

warunków zagospodarowania działki ...” znajdujący się w opisie umów dzierżawy  

w uzasadnieniu w pkt. 3, 4 i 7? 

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn odpowiedział, że przy pkt. 3 i 4 

oznacza to, że między pasem drogowym, a działką siedliskową jest niewykorzystany 

wolny, ogrodzony pas gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie działki. Podobnie jeśli 
chodzi o pkt. 7 jest to wolny pas gruntu przed budynkiem na ul. Podhalańskiej.  

� Radna Bogusława Korwin pytała jaki jest czynsz za dzierżawę działki zabudowanej 

garażem o której mowa w pkt. 8? 

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że jest to kwota 73 zł 

za m
2
 miesięcznie, zaznaczył jednocześnie, że garaż ten nie jest własnością miasta 

lecz byłego właściciela ponieważ teren ten był wywłaszczony w ramach osiedla, ale 

nigdy  nie został przejęty.  

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr XXXVII/343/2017 w sprawie: przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.  
 
Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu przedstawił Naczelnik Wydziału GN 

Pan Janusz Jakobiszyn. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu zwrócił się z wnioskiem 

o możliwość przedłużenia umowy najmu dotyczącej lokalu w przedmiotowej placówce,  

w którym znajduje się stołówka szkolna wraz z niezbędnym zapleczem (kuchnia z zapleczem 

– 130 m
2
, jadalnia -82 m

2
) oraz szkolny sklepik o pow. 6 m

2
. Osoba prowadząca od trzech lat 

stołówkę posiada stosowne kwalifikacje i wykazuje się dobrą jakością świadczonych usług. 

Dyrektor szkoły pozytywnie ocenia profesjonalność w prowadzeniu stołówki oraz szkolnego 

sklepiku. Najemca pomieszczeń szkolnej stołówki i sklepiku w Gimnazjum Nr 1 został 

wyłoniony w drodze przetargu w 2014 r. Stołówka świadczy usługi głównie w formie 

obiadów (cena obiadu wynosi 7,00 zł – 7,50 zł), z których w bieżącym roku szkolnym 

korzysta łącznie 80 osób, w tym 60 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.   

 

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 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXVII/344/2017 w sprawie: 

przedłużenia umowy najmu.  

 

Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację 
zadania pn.: wykonanie remontu zbiorowej mogiły ofiar II wojny światowej na Cmentarzu 

Komunalnym w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń.  
Na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu w kwaterze nr 29, znajduje się pomnik 

poświęcony "Cieniom ofiar zbrodni niemieckich 1939-1945". W grudniu ubiegłego roku, na 

wniosek Wojewody Małopolskiego, zostały tam pochowane szczątki ośmiu nieznanych 

żołnierzy, którzy zginęli w trakcie walk prowadzonych w 1945r. na terenie Orawy. Mając na 

uwadze, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933r.  o grobach i cmentarzach 

wojennych koszty utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, winny być ponoszone ze 

środków budżetu państwa, Wojewoda w swoim wniosku zadeklarował sfinansowanie 

remontu pomnika jako grobu wojennego. Wymaga to jednak podpisania porozumienia 

w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej.  

 

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” podjęła Uchwałę Nr XXXVII/345/2017 w sprawie: 

zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania pn.: wykonanie 

remontu zbiorowej mogiły ofiar II wojny światowej na Cmentarzu Komunalnym  

w Nowym Targu.  

 

Ad.14 

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

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

jak w uzasadnieniu do uchwały Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Zgodnie z projektem uchwały 

zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 270 000 zł oraz zwiększa się wydatki 

budżetu na rok 2017 o kwotę 270 000 zł.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że największy wzrost kosztów  

w MCSiR jest widoczny na sprzątaniu dlatego pytał czy została przeprowadzona 

analiza z czego tak duży wzrost wynika oraz czy  zostały policzone koszty tzn. ile by 

to kosztowało gdyby pływalnia to wykonywała własnymi silami czyli zatrudniła  

w tym celu pracowników? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiedział, że tego typu analizy były 

przeprowadzana w przeszłości i wówczas wynikało z nich, że taniej jest zlecać tego 

typu usługi firmie zewnętrznej. Wzrost kosztów jest jaki jest i nie ma na to za bardzo 

wpływu, bo tego typu usługi zlecane są po przeprowadzonym przetargu. Wzrost 

kosztów najprawdopodobniej wynika ze wzrostu kosztów pracy. Do tej pory nie 
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funkcjonowała stawka minimalna na umowach zlecenia, a tego typu firmy najczęściej 

zatrudniają pracowników na umowy zlecenia.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski uznał, że gdy kwota wynosiła 220 000 zł to 

faktycznie analizy pokazywały, że opłaca się bardziej zatrudniać firmę zewnętrzną, ale 

czy teraz gdy kwota ta wynosi ponad 300 000 zł też się to opłaca i czy robiono 

analizę?  

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiedział, że on takiej analizy nie wykonywał, ale 

na chwilę obecną obowiązuje umowa, której nie można rozwiązać bo jej warunki 

zobowiązują. Konstruując budżet na kolejny rok taką analizą będzie dysponował  

i wówczas okaże się co się bardziej opłaca.  

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 14 głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr XXXVII/346/2017 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.15 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

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

 

Ad.3 

Odpowiadając na zapytanie radnej Bogusławy Korwin Burmistrz Pan Grzegorz Watycha 

poinformował, że ogłoszenia dot. schroniska na Łapsowej Polanie, które były zamieszczone 

w Tygodniku Podhalańskim i na portalu podhale24 zostały umieszczone jako ogłoszenia 

płatne i były sfinansowane z budżetu miasta i łącznie kosztowały 2350 zł brutto. Podkreślił, 
że Łapsowa Polana już od dawana stanowi obiekt zainteresowana ze strony miasta, właśnie 

po to, aby wejść na rynek z nowym produktem. Schronisko zostało odkupione od MPEC-u  

i wydzierżawione. Miasto włączyło się w akcję promocyjną tego miejsca jako mocnego 

punktu Miasta w ofercie turystycznej. Tak samo planuje się promocję ścieżek rowerowych, 

wieży widokowej po to, aby to miejsce zaczęło „żyć”, aby turyści przyjeżdżali w Gorce. 

Następnie Burmistrz przypomniał, że sprawa otwarcia Gorców dla turystów była tematem 

jego kampanii wyborczej i  ponieważ nie udaje się  z pewnych przyczyn uruchomić dużych 

inwestycji, tego typu działaniami chce uruchomić turystykę w Gorce. Reklama która się 
ukazała nie była reklamą przedsiębiorcy lecz miejsca do którego warto przyjechać. Dodał, że 

gdy będzie przygotowana dokumentacja projektowa wykonania wierzy widokowej to ma 

nadzieję, że radni poprą ten pomysł, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić to miejsce. Odnośnie 

pytania czy inni mogą liczyć na taką reklamę poinformował, że np. w filmie promującym 

miasto ukazującym się na stronie internetowej ukazana jest nowa targowica i nie jest to 

reklama właściciela lecz chodzi o reklamę miejsca, a nawet miasta i przyciągnięcie osób. 

Podkreślił, że schronisko na Łapsowej Polanie będzie zamieszczane w materiałach 

promocyjnych podobnie jak wiele innych miejsc.  

Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że jeśli obiekt został wydzierżawiony to niech sobie go 

dzierżawca reklamuje. Miasto nie powinno ponosić z tego tytułu żadnych wydatków i dlatego 

reklama ta nie powinna być sfinansowana z budżetu miasta.   
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Radny Arkadiusz Pysz  odnosząc się  do odpowiedzi na pisemne zapytanie z poprzedniej sesji 

zwrócił się z prośbą o podanie konkretnych osób fizycznych, klubów, stowarzyszeń czy też 
fundacji, które zalegają z płatnościami wobec MCSiR. 

Dyrektor MCSiR Pan Cezary Szafraniec poinformował, że odpowiedź uzupełniająca będzie 

udzielona na piśmie.  

Radna Bogusława Korwin odnośnie odpowiedzi na interpelację z poprzedniej sesji  

dot. al. Kopernika i znaków drogowych poinformowała, że w odpowiedzi otrzymała 

informację, że rozporządzenie Ministra Infrastruktury nie obejmuje parkingów i miejsc 

postojowych, jednak jest jeszcze rozporządzenie zmieniające z lipca 2015r., z którego 

wynika, że umieszczony na znaku symbol pojazdu oznacza, że parking jest przeznaczony dla 

tego rodzaju  samochodów, jakich symbol umieszczony jest na znaku. W związku z tym prosi 

o oznakowanie 3 miejsc postojowych na al. Kopernika zgodnie z tym rozporządzeniem i o 

oznaczenie miejsc postojowych  dla osób niepełnosprawnych. Następnie odnosząc się do 

odpowiedzi na interpelacje dot. położenia kostki brukowej w zatoczce parkingowej pomiędzy 

Biedronką a blokiem nr 14 na ul. Podhalańskiej pyta czy Burmistrz w odpowiedzi miał na 

myśli stronę południową czy północną (patrząc od strony Biedronki)? 

Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtasze potwierdził, że chodzi o stronę południową. 
Radna Bogusława Korwin podkreśliła, że trzy kolejne zatoczki są zrobione, a tylko ta 

pierwsza nie jest i nie rozumie czemu nie da się tego wykonać dlatego jeszcze raz wystąpi  

z taką interpelacją. Następnie podziękowała prezesowi MPC-u Panu Grzegorzowi Ratterowi, 

za wymianę paneli ogrodzeniowych od strony ul. Suskiego 11 i 13. Zwróciła się do 

Przewodniczącego Rady aby reagował, gdy radny otrzymuje odpowiedź na interpelacje po 

terminie. Na koniec zwróciła się z prośbą do Prezesa ZGM Pani Doroty Burdyn  

o przybliżenie w kilku zdaniach sprawy budowy bloku komunalnego. 

Prezes ZGM Pani Dorota Burdyn poinformowała, że na chwile obecną złożone zostały do 

urzędu dokumenty na warunki rozpoczęcia  inwestycji.   

 

Ad.16 

W wolnych wnioskach głos zabrali:  

� Radna Bogusława Korwin odnosząc się do wypowiedzi Pana Gabriela Szyrszenia  

w wystąpieniach mieszkańców poinformowała, że dziennikarz Pan Piotr Dobosz  

w sowim artykule przywołał tylko dwóch radnych, którzy poruszyli problem pubu 

Plama, a nie wspomniał o trzecim radnym p. Jacentym Rajskim, który również ten 

problem poruszył. Następnie zwróciła uwagę, że przecież są nagrania w posiadaniu 

Policji potwierdzające zdarzenia o których mówiła dlatego jest za odebraniem 

koncesji dla pubu Plama jeśli natomiast chodzi o działalność artystyczną p. Szyrszenia 

to jest jak najbardziej „za” .   

� Radny Gabriel Samolej również stwierdził, że sprawa pubu Plama to był główny 

postulat radnego Jacentego Rajskiego i myśli że Pan Dobosz sprostuje to w kolejnym 

artykule. Dodał, że nagrania dot. zajść w pubie Plama są w posiadaniu Policji więc nie 

są to puste zarzuty.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski najpierw zwrócił się do Burmistrza  

z prośbą, aby wraz ze starostwem lepiej były koordynowane remonty dróg zarówno 

miejskiej jak i powiatowych, aby nie było takich sytuacji jak ostatnio, że wycięto 

asfalt i dopiero za kilka dni położono go na nowo. Następnie poinformował, że   

wracając w sobotę w nocy z delegacji do Starego Targu wraz Burmistrzem i innymi 

radnymi przejechali koło pubu Plama i nie zauważyli tam niczego niepokojącego.  
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� Radny Gabriel Samolej stwierdził, iż to że akurat wówczas nic się nie działo nie 

znaczy, że wcześniej takie sytuacje nie miały miejsca. Dodał, że mieszkańcy zgłaszali 

radnym o tego typu sytuacjach i dlatego sprawa ta została poruszona. 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski poinformował, że chciał zaznaczyć, że 

wraz z Burmistrzem reaguje na zgłoszenia radnych i mieszkańców, ale nie neguje 

tego, że kiedyś miały tam miejsce jakieś nieodpowiednie sytuacje.  

 

Ad.17 

O godzinie 17:30 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XXXVII Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski 

 

 

 

 


