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P r o t o k ó ł Nr 38/2017
z XXXVIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 26 czerwca 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 XXXVIII Sesji
Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 1500.

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.

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 XXXVII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.
Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze

2017r.
8. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.
9. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków).
10. Zmiany Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie
miasta Nowy Targ.

11. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.

12. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2016.

13. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2016.

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.

Ad.2
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali:
 Radny Andrzej Swałtek zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7
grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad
pobierania na terenie miasta Nowy Targ.

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zgłosił wnioski o:
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 wprowadzenie do porządku obrad, zgodnie z pismem Burmistrza, projektu uchwały
w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ
na lata 2017-2024,
 wykreślenie z porządku obrad punktu: Wystąpienia mieszkańców zapisanych do

głosu, w związku z faktem, że przed otwarciem Sesji nikt nie zapisał się do zabrania
głosu,
 wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 3 punktu o treści: Prezentacja

dzielnicowych z Miasta Nowy Targ.

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/144/2015 Rady Miasta Nowy
Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej
wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ.

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” 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 w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o wykreślenie z porządku
obrad punktu: Wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu.

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku
obrad w punkcie 3 punktu o treści: Prezentacja dzielnicowych z Miasta Nowy Targ.

Porządek obrad po przegłosowanych zmianach:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja dzielnicowych z Miasta Nowy Targ.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.
6. Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze

2017r.
8. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.
9. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków).
10. Zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 29 grudnia 2016 roku oraz zmian w budżecie miasta.
11. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-

2024.
12. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2016.
13. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2016.

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
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Ad.3
Prezentacja dzielnicowych z Miasta Nowy Targ.

Rejon nr 1 st.sierż. Dominik Zachwieja tel. 660-475-094
Rynek, Plac Słowackiego, ul. Św. Katarzyny, Kościelna, Kazimierza Wielkiego, Krzywa ,
Krótka, Sokoła, Parkowa, Łokietka, Kościuszki, Kolejowa /od Rynku do drogi nr 47 od nr 1-
117 i 2-88/, Ogrodowa, Długa, Szaflarska / od Rynku do Al. Tysiąclecia od nr 1-41A i od nr
2-36/, Mickiewicza, oś. Bereki, Konfederacji Tatrzańskiej, Waksmundzka, Jana Pawła II/ od
ul. Waksmundzkiej do ul. Al.-Tysiąclecia, nr od 1 do 91 i od 2 do 90, Zalewowa (, Po Wale,
Studzienna, Stawiska, Polna, Nad Czerwonką, Doroty, Bolesława Wstydliwego, Orkana, Jana
Kazimierza, Sobieskiego, Harcerska, Krasińskiego, Nadwodnia, Al. Tysiąclecia/od ul.
Szafarskiej do m-ści Waksmund  od nr 43-129, Szkolna, Bulwarowa, Przywodzie, Legionów
Józefa Piłsudskiego.

Rejon nr 2  sierż. Mateusz Palluch tel. 660-472-574
os. Topolowe, Al. Tysiąclecia / od drogi nr 47 do ul. Szaflarskiej od nr 32-44c, 35-41/
ul. Królowej Jadwig, Kilińskiego, Brzozowa, Krzystyniaka, Na Równi, Suskiego,
Powstańców Śląskich,  Szaflarska /od ul. Królowej Jadwigi do Józefczaka od nr 38 do 112/,
Al. Kopernika, Kolejowa /od drogi nr 47 od nr 119-169 i 92-164.

Rejon nr 3 sierż.sztab. Sławomir Pichniarczyk tel. 660-480-893
ul. Wojska Polskiego , Józefczaka , Podtatrzańska /od drogi nr 47 do ul. Szaflarskiej od nr 19-
57 i 14-46/, Szaflarska /od ul. Józefczaka  od nr 114 do 152, Al. Kopernika / od ul. Józefczaka
do ul. Szaflarskiej  od nr 12-20/, oś. Witosa, Aleje Solidarności, Spokojna, oś. Polana
Szaflarska.

Rejon nr 4 mł.asp. Szymon Kluj tel. 660-470-079
ul. Sikorskiego, Szaflarska /od Al. Tysiąclecia  od nr 43 do 139/, Podtatrzańska / od ul.
Szaflarskiej do potoku Biały Dunajec od nr 61-67 i od 64-86/, Plac Evry, Podhalańska , Gen.
Maczka, Ku Studzionkom , Al.1000-lecia/ od ul. Szaflarskiej do ul. Jana Pawła II  nr 70-74 ,
rejon lotniska Aeroklubu Tatrzańskiego, Lotników .

Rejon nr 5 sierż.sztab. Grzegorz Śmietana tel. 660-493-803
os. Bór, Na Skarpie, Tetmajera, Bohaterów Tobruku, ul. Ludźmierska, Składowa,
Ceramiczna, Wojsk Ochrony Pogranicza, Sybiraków, Przechodnia, Nadmłynówka,
Kasprowicza, Pod Brzegiem, Podtatrzańska / od nr 1-17 i 2-12/, Os. Niwa, ul. Grel,
Partyzantów, Starokrakowska, Krakowska /  od nr 1 do  75 i od nr 8 do nr 84/, Klikuszówka
/od ul. Grel  do  ul. Krakowskiej od  nr 1 do nr 7 i od nr 2 do nr 22/, Roberta Schumana.

Rejon nr 6 mł.asp. Bartłomiej Garbacz tel. 660-496-421
ul. Kowaniec, Kokoszków, Kokoszków Boczna, Kotlina, oś. Robów, oś.  Szuflów,
oś. Marfiana Góra,  oś. Oleksówki, Słoneczna, Rekuckiego, Gorczańska, Lubertowicza,
Zachemskiego, Zielona, Szpitalna, Gen. Galicy, Św. Anny, oś. Bednarskiego, Zacisze,
Skotnica, Skotnica Górna, Ustronie, Ustronie Górne,  Norwida, Halikowskiego, Klikuszówka
/od nr 9-57 i od nr 24 do  nr 56/, Nowe, Kwiatowa, Halikowskiego, oś. Buflak , oś. Gazdy, os.
Zadział, Smrekowa, Willowa.
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Ad.4
Rada  w głosowaniu 19 głosów „za”  przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół
z XXXVII Sesji Rady Miasta.

Ad.5
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 30 maja 2017 r. do 26 czerwca 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 dlaczego nikt z przedstawicieli urzędu nie pojechał po

odbiór nagrody otrzymanej przez Miasto w ramach konkursu Małopolskie Wektory
Współpracy?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że przedstawiciel urzędu jechał na
wręczenie tych nagród, ale z przyczyn niezależnych od niego dojechał na miejsce po
wręczeniu tych nagród i Pani wręczająca nagrody zapowiedziała, że przyjedzie na
Sesję Rady Miasta, aby wręczyć dyplom.

 Radny Paweł Liszka pytał dlaczego Burmistrz nie był obecny w dniu 11.06.2017r. na
XV Młodzieżowym Turnieju Karate Kyokushin, skoro turniej ten odbywał się właśnie
pod patronatem Burmistrza?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że nie miał wpisanej do kalendarza
informacji o tym turnieju dlatego sprawdzi dlaczego zostało to przeoczone.

 Radny Paweł Liszka pytał dlaczego została wydana zgoda na wycinkę 106 drzew
w rejonie szpitala? Dodał, że niektórzy mieszkańcy są tym oburzeni.

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha przypomniał, że w roku ubiegłym został złożony
wniosek o wycinkę tych drzew. Zgoda została wydana przez starostę nowotarskiego,
ale drzewa nie zostały usunięte, bo najpierw trzeba usunąć baraki. Część tych drzew
koliduje z projektowaną drogą, która ma być prowadzona od ul. Szpitalnej
w kierunku północnym. Część tych drzew zgodnie z pismem otrzymanym ze szpitala
stanowi zagrożenie dla śmigłowców podchodzących do lądowania. Jeszcze nie
wiadomo ostatecznie czy wszystkie te drzewa trzeba będzie usunąć. Na razie była
komisja, która miała stwierdzić, które drzewa są najpilniejsze do usunięcia, aby
usunąć przeszkodę dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Burmistrz
dodał, że jeśli nie będzie potrzeby usunięcia wszystkich drzew to oczywiście nie
będzie za tym, aby je usuwać. Jednocześnie poinformował, że nie usunięcie drzew
poniżej spowodowało skargę na bezczynność Burmistrza .

 Radny Paweł Liszka, pytał kiedy ostatecznie będzie wiadomo ile tych drzew będzie
wycięte, bo mieszkańcy o to pytają i czy ewentualnie lądowiska helikopterów nie
można gdzieś przesunąć obok?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha stwierdził iż Urząd Lotnictwa Cywilnego ma
określone przepisy, którymi się kieruje określając zasięg lądowiska. W poprzednich
latach wycinane były drzewa na cmentarzu po to, aby ułatwić podchodzenie do
lądowania. Decyzja przez Starostę została wydana, ale będą jeszcze analizy ile
faktycznie tych drzew trzeba wyciąć, obecnie szpital wskazał, które koniecznie muszą
być usunięte.

 Radny Grzegorz Grzegorczyk zwrócił się z prośbą o zamontowanie mini punktu
zbiórki selektywnych odpadów przy zbiegu ul. Bereki i ul. Waksmundzkiej, bo ten
punkt zawsze tam był, a został usunięty. Następnie pytał o sprzedaży której działki w
SAG jest mowa w sparwozdaniu?

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że jeśli będzie wolny pojemnik to
zostanie postawiony przy ulicach wskazanych przez radnego. Następnie



5

poinformował, że chodzi o działkę w SAG położoną pomiędzy firmą Dafo, a skupem
złomu (nie jest to cała przestrzeń). Mapka jest zamieszczona na stronie przy
ogłoszonym przetargu.

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski nawiązując do sprawy wycinki drzew
w rejonie szpitala poinformował, że Urząd Lotnictwa Cywilnego co roku kontroluje
lądowiska przyszpitalne i w tym roku wydał tą decyzję o potrzebie usunięcia drzew.
Następnie dodał, że  na tym terenie zgodnie z planem Nowy Targ 24  ma przebiegać
droga i jest tam do usunięcia 109 drzew oraz wyburzenie ruin budynków po pożarach,
które się tam znajdują. Jest to również kwestia uporządkowania terenu.

Ad.6
Interpelacje i zapytania:
1. Radny Gabriel Samolej złożył interpelacje w sprawie:
a) remontu ul. Brzozowej;
b) wymiany nawierzchni bitumicznej chodnika przed blokami 42 i 44  przy al. Tysiąclecia,
c) wprowadzenia zakazu jednostronnego zatrzymywania się na całej długości odcinka od
Al. Kopernika do ul. Szaflarskiej oraz wprowadzenie właściwego oznakowania poziomego
B-36;
d) interwencji w Lasach Państwowych w sprawie poprawy stanu pomostu prowadzącego do
punktu obserwacyjnego w Borze Na Czerwonem;
e) poszerzenia drogi dojazdowej wewnątrz osiedla na Niwie przed domami nr 13, 14 15 i 16;
f) poboru podatku w związku z powstaniem „dzikich” parkingów i placów targowych w pasie
drogowym przed obiektami na Nowej Targowicy.
2. Radny Krzysztof Sroka złożył zapytanie w sprawie budowy siłowni w plenerze przy
ul. Wojska Polskiego realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego.
3. Radny Paweł Liszka złożył interpelację w której pyta o osoby odpowiedzialne za
utrzymanie higieny i stan techniczny toalet w Parku Miejskim. Prosi również o poprawę stanu
technicznego i higieny tych toalet.
4. Radny Włodzimierz Zapiórkowski złożył interpelacje, w sprawie regulacji studzienek
kanalizacyjnych przy ul. Sokoła (róg ul. Długiej).
5. Radny Jan Łapsa złożył interpelacje w sprawie:
a) zamontowania na przystanku na os. Gazdy ławki z zadaszeniem oraz na przystanku Zadział
samego zadaszenia;
b) etapu prac dotyczących kanalizacji na osiedlu Marfiana Góra.
6. Radny Grzegorz Grzegorczyk:
a) poinformował, że w związku z otrzymaną odpowiedzią na interpelacje dot. braku
możliwości zamontowania progu zwalniającego przy ul. Zalewowej mieszkańcy wyrażają
chęć zamontowania tam znaku strefy zamieszkania;
b) złożył zapytanie w sprawie podjętych ustaleń dotyczących utworzenia placu zabaw przy
ul. Polnej.
7. Radni Grzegorz Luberda i Danuta Szokalska-Stefaniak złożyli interpelację w sprawie
wystosowania pisma do GDDKiA o podjęcie działań wykonania dokumentacji i budowy
odcinka chodnika przy ul. Krakowskiej i remontu nawierzchni drogi jednokierunkowej od
ul. Klikuszówka do ul. Św. Anny.

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

Ad.7
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Nowy Targ na II półrocze 2017r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani
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Danuta Wojdyła. Zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały plan pracy na II półrocze
obejmuje kontrolę w zakresie: kontrola w zakresie wydatków związanych z promocją,
reklamą, reprezentacją Miasta Nowy Targ zrealizowanych przez Urząd Miasta Nowy Targ
w latach 2015-2016.

W dyskusji głos zabrali:
 Radny Paweł Liszka zaproponował, aby Komisja Rewizyjna w II półroczu zajęła się

również kontrolą zleconych prac geodezyjnych w latach 2015-2016;
 Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski zaproponował, aby Komisja dokonała

kontroli gospodarki śmieciami w związku z faktem, że w tym roku kończy się umowa
na odbiór odpadów. Proponuje taki temat, aby uniknąć błędów z poprzednich lat.
Dodał, że jest to ważny temat  i ewentualnie inne tematy mniejszej wagi można
przesunąć w czasie chyba, że komisja jest w stanie zająć się wszystkimi 3 tematami.

 Radny Marek Mozdyniewicz zaproponował dokonać zamiany tematu proponowanego
w projekcie na temat dotyczący gospodarki śmieciowej, bo temat dotyczący
wydatków na promocję miasta jest tematem obszernym.

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Danuta Wojdyła  poinformowała,
że ustalając plan pracy uzgodniono, że Komisja zajmie się jednym konkretnym
tematem. Dodała, że wynika to również z faktu, że część członków komisji nie pracuje
efektywnie dlatego proponowane tematy można wziąć pod uwagę w przyszłym roku.

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że od tego, aby zdyscyplinować członków komisji jest
przewodnicząca Komisji, a o planie pracy decyduje ostatecznie Rada Miasta
i w każdej chwili zakres kontroli może zostać poszerzony i już nie raz tak bywało.

 Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski podkreślił, że temat zaproponowany przez
niego powinien być skontrolowany teraz, aby można było wyciągnąć uwagi i wnioski,
bo po nowym roku będzie już za późno, bo umowa zostanie podpisana;

  Przewodnicząca Komisji Pani Danuta Wojdyła stwierdziła, że jeśli taka będzie wola
Rady to oczywiście Komisja zajmie się dodatkowym tematem;

 Radny Paweł Liszka przypomniał, że przecież Komisja może podzielić się na
kilkuosobowe zespoły i w tych zespołach dokonywać kontroli. Następnie wycofał
proponowany przez siebie temat na rzecz tematu zgłoszonego przez
Wiceprzewodniczącego Rajskiego.

Przerwa

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Danuta Wojdyła zgłosiła, w formie autopoprawki,
drugi temat kontroli o treści: kontrola gospodarki śmieciami i umów związanych
z ich realizacją w roku 2016.
Radny Marek Mozdyniewicz zgłosił wniosek o zamianę proponowanego w projekcie tematu
na temat zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady Jacentego Rajskiego.
Radny Andrzej Swałtek stwierdził, że nie rozumie całej sytuacji, bo komisja nie broni
przygotowanego przez siebie planu pracy.

Głosowanie wniosku radnego Marka Mozdyniewicza o zamianę kontroli wydatków na
promocje miasta na kontrolę gospodarki śmieciami.
za - 8 głosów
przeciw - 8 głosów
wstrzymujących się - 4 głosy
Wniosek nie przeszedł.
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Rada w głosowaniu 14 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 5 głosach wstrzymujących się
podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr XXXVIII/347/2017 w sprawie: zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 2017r.

Ad.8
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ przedstawił Naczelnik
Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Poinformował, że niniejsza uchwała ma charakter
intencyjny. Potrzeba zmiany studium wynika z konieczności dostosowania tego dokumentu
do przepisów prawa jak również z potrzeby posiadania przez Miasto aktualnego dokumentu,
który określa politykę przestrzenna miasta. Od roku 2010 studium było już 3 razy lokalnie
zmieniane (obszar nad cmentarzem komunalnym, obszar szpitala, obszar południowych
zboczy Kokoszkowa). O zmianę przedmiotowego dokumentu wpłynęło 60 wniosków do
Burmistrza Miasta.

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 XXXVIII/348/2017 w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków) przedstawił
Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Przedmiotowy projekt jest konsekwencją
podjętej na poprzedniej sesji uchwały w sprawie zmiany studium. Plan Nowy Targ 25
obowiązuje od 2015r. a wpłynęło do niego już 20 wniosków. Wnioski te są „rozrzucone” po
całym obszarze planu dlatego podjęto decyzję o zmianę tego planu w całości.

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 XXXVIII/349/2017 w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków).

Ad.10
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
Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Zgłosił następujące autopoprawki:
1. W zakresie zmian dochodów budżetowych:
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   1) w rozdziale 75615 zwiększa się dodatkowo plan dochodów z tytułu  podatku od
nieruchomości o kwotę 27.200 zł,
     2) wprowadza się plan dochodów w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki w łącznej kwocie 154.800 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację
projektu pn. „Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark.
2. W zakresie zmian wydatków budżetowych:
1) skreśla się w rozdziale 71035 Cmentarze zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu

przed Domem Przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym” z kwotą 80.000 zł,
w związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności termomodernizacji budynku
domu przedpogrzebowego,
  2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki o kwotę 172.000 zł na realizację projektu pn. „Rozwój i ochrona szlaków
rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark” (kwota dofinansowania z UE i budżetu
państwa to 154.800 zł), w ramach zadania planuje się zainstalowanie przy ścieżkach
rowerowych: 4 punktów stacji obsługi rowerzystów (pompki, zestawy naprawcze),
10 masywnych ławostołów drewnianych, 20 masywnych ławek drewnianych, 20 koszy na
śmieci,
  3) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się przeniesienia kwoty 250.000 zł
z zadanie inwestycyjnego „Budowa obwodnicy północno – wschodniej miasta – droga od Al.
Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej” na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Długiej na
odcinku od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego (najtańsza oferta uzyskana w przetargu jest droższa
o 250.000 zł. w stosunku do zabezpieczonych w budżecie środków),
  4) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w rozdziale 60095
Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup 8 modułów do parkomatów planowanych
do zainstalowania w strefie płatnego parkowania umożliwiających obsługę płatności
bezgotówkowych kartami typu PayPass,
    5) zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę
60.000 zł, w tym kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na remont rolby oraz kwota 10.000 zł
z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu instalacji mrożenia na Miejskiej Hali Lodowej.

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 18 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymującym się podjęła wraz
z autopoprawką Uchwałę Nr XXXVIII/351/2017 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.11
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy
Targ na lata 2017-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. W związku
z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa nawierzchni ul. Długiej od ul. Krzywej do ul. Kilińskiego” zachodzi
konieczność przeniesienia kwoty 250 000 zł zaplanowanej w roku bieżącym na realizację
przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy północno-wschodniej miasta - droga od
Al. Tysiąclecia do ul. Waksmundzkiej i ul. Sikorskiego” na rok przyszły tj. 2018. Zmiana ta
nie będzie ograniczała zakresu robót.
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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 17 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymującym się podjęła Uchwałę
Nr XXXVIII/351/2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.

Ad.12
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ
za rok 2016 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Sprawozdanie to stanowi załącznik
Nr 3 do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski przedstawił projekt
przedmiotowej uchwały oraz przedstawił pozytywną opinię RIO o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

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 15 głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XXXVIII/352/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2016.

Ad.13
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2016
przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski. Następnie poinformował, że w dniu 8
czerwca 2017r. Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta za rok 2016 wraz z opinią. Wniosek i opinia zostały przesłane do RIO,
które wydało pozytywną opinię  o przedmiotowym wniosku. Przewodniczący Rady odczytał
wniosek Komisji Rewizyjnej, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Wojdyła na
wniosek radnego Pawła Liszki odczytała opinię z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za
rok 2016. Następnie Przewodniczący Rady odczytał opinię RIO o wniosku Komisji
Rewizyjnej.

W ramach pytań głos zabrali:
 Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda odnosząc się do opinii Komisji

Rewizyjnej pytał o uwagę komisji dot. stwierdzenia, że roboty inwestycyjne na Niwie
wynosiły w 2016r. 50%  pytał skąd zaczerpnięto takie dane, bo według zestawienia,
które on ma wynika, że było to 13% w roku 2016 i 5% w roku 2015.

 Przewodnicząca Komisji Pani Danuta Wojdyła poinformowała, że dane pochodzą
z zestawienia przedłożonego przez merytoryczny wydział i w punkcie tym zapisano,
że jest to „prawie” 50%.

 Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda stwierdził, że różnica pomiędzy 13%,
 a 50% jest spora i nie rozumie tej rozbieżności.
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W dyskusji głos zabrali:
 Radny Marek Mozdyniewicz uznał, że wniosek o udzielenie Burmistrzowi

absolutorium jest jak najbardziej zasadny. Rok 2016 obfitował w wiele udanych
inwestycji: realizacja remontu dróg: Po Wale, ul. Sikorskiego, Ku Studzionkom, Jana
Pawła II, Konfederacji Tatrzańskiej, a także modernizacja dróg dojazdowych do
gruntów rolnych, dalszy etap ścieżek rowerowych. Podkreślił, dobrą współpracę
z powiatem dzięki której udało się zrealizować montaż regulacji świetnej na
ul. Szafarskiej i Podtatrzańskiej. Następnie podkreślił, że dużą i ważną inwestycją
było wykonanie dwóch lokali gastronomicznych na płycie Rynku, dzięki istnieniu
których przede wszystkim został rozwiązany problem dostępności toalet. Dodał, że
należy również pamiętać, że rozpoczęto wiele inwestycji, które będą realizowane.
Ważne jest również to, że na wiele zrealizowanych inwestycji udało się pozyskać
dofinansowanie.

 Radny Leszek Pustówka podziękował Burmistrzowi za środki przeznaczone w 2016r.
na oświatę. Dodał, że wyniki egzaminu w gimnazjach wypadły bardzo dobrze ponad
średnią województwa. Następnie podkreślił, wysoki poziom obchodów jubileuszu
670-lecia Nowego Targu i pozyskanie dużych środków od sponsorów na tę imprezę.

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że nie może zgodzić się z przedmówcami, że było tak
pięknie i kolorowo o czym również świadczy wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej
gdzie wykazano pewien brak rzetelności i z którego wynika, że dla Burmistrza nie jest
istotne bezpieczeństwo mieszkańców gdyż nie został wykonany system
przeciwpożarowy na basenie za 27 000 zł, ale były środki, które przeznaczono na
różnego rodzaju imprezy czy np. na budowę kawiarenek na Rynku, które
w ogromnym przyspieszeniu zostały wykonane, a gdyby zrobione były w terminie
późniejszym, albo najpierw jedna, a później druga to udałoby się zaoszczędzić środki.
Dodał, że Burmistrz zrezygnował z dodatkowych środków, bo odrzucona została
oferta, w której dzierżawca dawał dużo wyższe pieniądze niż obecny i wówczas
przetarg został unieważniony. Następnie stwierdził, że odkąd obecny Burmistrz objął
urząd wydatki na inwestycje maleją. Uznał, że widać pewien brak konsekwencji, bo
z jednej strony mówi się, że jest duże zadłużenie i że sporo tego zadłużenia w ciągu
roku już spłacono, a z drugiej strony pokazuje się wielomilionowe inwestycje, na
które miasta nie stać, ale brnie się w te inwestycje, a nie wykonano systemu
przeciwpożarowego na basenie za 27 000 zł.  Stwierdził, że nie do końca jest pomysł
i wizja na Nowy Targ;

 Radny Leszek Pustówka pytał czy radny Paweł Liszka był w kawiarenkach na Rynku,
bo według niego są one bardzo ładne i wykonane na wysokim poziomie. Ludzie
przyjezdni również są zadowoleni.

 Radny Paweł Liszka odpowiedział, że był w tych kawiarenkach i nie kwestionuje
potrzeby ich powstania lecz uważa, że mogły one zostać wykonane za niższe
pieniądze gdyby np. zaczekano do października, gdyby było partnerstwo publiczno-
prywatne lub gdyby przekazano to w dzierżawę np. na 10 lat, żeby ktoś to
współfinansował.

 Radny Grzegorz Grzegorczyk poinformował, że system przeciwpożarowy nie
funkcjonował w saunach tak jak powinien, powodowałby ciągłe alarmy dlatego to
zostało wycofane.

 Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odnosząc się do wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej
stwierdził, że członkowie komisji byli średnio zainteresowani pracą nad
sprawozdaniem i widać odzwierciedlenie tego właśnie w tej opinii. Następnie odniósł
się do poszczególnych wniosków zawartych w opinii. Poinformował, że nie może się
zgodzić ze stwierdzeniem o braku rzetelności w przedstawionych dokumentach, bo
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sprawozdanie jest dokumentem obszernym i dołożono wszelkich starań, aby
wychwycić pomyłki. Stwierdził, że nie zrozumiały dla niego jest wniosek komisji
o zaniżeniu planowanych dochodów na rok 2016 w stosunku do faktycznych
dochodów w roku 2015. Poinformował, że na 2016 nie można było zaplanować
dochodów w kwocie jak na 2015 ponieważ w 2015 miasto otrzymało wysoką dotację
z tytułu realizacji programu Modernizacji Gospodarki Wodnej i Ściekowej. Wskazał
również na dużą rozbieżność w danych, a mianowicie Komisja podała, że duży zakres
robót inwestycyjnych, bo prawie 50% został wykonany na Niwie, a faktycznie było to
13%. Dodał, że nie ma czegoś takiego, że w każdym roku na każdym osiedlu będzie
tyle samo środków na remonty, bo zazwyczaj w każdym roku gdzie indziej jest więcej
tych pieniędzy. Odnosząc  do wniosku o znacznym wzroście wynagrodzeń
w rozdziale obiekty sportowe stwierdził, że wniosek ten jest wynikiem całkowitego
niezrozumienia przez komisję systemu zaangażowania środków, który nie ma wpływu
na wysokość wynagrodzeń lecz jest tylko instrumentem kontrolnym, który ma pomóc
Dyrektorowi w zapanowaniu nad zaciągniętymi zobowiązaniami. Następnie
podkreślił, że Komisja Rewizyjna ma opiniować wykonanie budżetu i w pewnym
sensie ocenić Burmistrza w jaki sposób ten budżet wykonał, natomiast Komisja
Rewizyjna cofała się do sprawozdania z roku 2015 i wykryła tak jakiś błąd wcześniej
nie wykryty i zarzuca wzrost, a przecież jeśli jest wzrost to zgodnie z budżetem, który
uchwaliła Rada Miasta więc jest to trochę niezrozumiałe. Zarzut odnośnie nie
wykonania systemu przeciwpożarowego na basenie też nie jest słuszny, bo system ten
został wykonany w saunach gdzie powstał pożar. Kwota 27 000 zł została
zaplanowana w budżecie na wniosek Dyrektora MCSiR, ale okazało się po rozeznaniu
rynku, że kwota ta była niewystarczająca. Dodał, że również dobrze system ten mógł
zostać zaplanowany i wykonany za poprzedniego Burmistrza ale tego nie zrobiono,
więc teraz trzeba rozeznać czy on jest tam potrzebny. W sprawie budowy kawiarenek
na Rynku stwierdził, że można się spierać czy można to było wykonać taniej na
równie wysokim poziomie, ale zaznaczył, że przecież Burmistrz nie zrealizował tego
zadania bez zgody Rady, bo to Rada po dyskusji na Sesji wyraziła na to zgodę. Bardzo
ważne jest to, że przy okazji budowy tych kawiarenek rozwiązano problem toalet
w Rynku. Na koniec dodał, że zrealizowane wcześniej inwestycje generują koszty,
które miasto teraz musi ponosić. Inwestycja budowy kawiarenek powinna się zwrócić
w ciągu 6 lat więc zwrot jest bardzo dobry.

 Radny Andrzej Swałtek stwierdził, że Skarbnik krytykuje teraz pracę Komisji
Rewizyjnej, a przecież ostatnim punkiem pracy tej komisji było przyjęcie protokołu
i wówczas Skarbnik mógł wnosić swoje uwagi i sprzeciw. Dodał, że można było
odrębne zdanie do protokołu wnieść, że nie zgadzają się z wnioskami Komisji
Rewizyjnej. Następnie stwierdził, że brakuje inwestycji, które ożywiłyby Nowy Targ,
przyciągnęły turystów, przedsiębiorców. Przypomniał, że dawniej gdy zaciągano
kredyt na inwestycje Pan Skarbnik też o tym wiedział, planował finansowanie tego.
Dawniej zarzucano poprzedniej władzy, że tworzy miasto przy drodze, a teraz jakoś
nie widać tych inwestycji, które miały znacznie ożywić Nowy Targ.

 Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz stwierdził, że napisanie opinii to rola Komisji
Rewizyjnej i on sam nie może w swojej sprawie pisać opinii, może jedynie doradzić,
sprawdzić wnioski. Dodał, że opinie Komisji traktuje jako kontrolę, a każda kontrola
kończy się wnioskiem z którego wynika co było źle i co można zrobić, aby to
poprawić.

 Radny Janusz Tarnowski podkreślił , że obecny  Burmistrz w dużym stopniu skupił się
na oszczędnościach tak, aby poprawić sytuację w kwestii wysokości zadłużenia
z poprzednich lat. Dodał, że nigdy nie jest tak, że w I kadencji przez pierwsze 2, 3 lata
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udaje się wszystko idealnie zrealizować. Dodał, że sam również ma pewne uwagi
 i zastrzeżenia, ale uważa, że Burmistrz zeszły rok może zaliczyć do jednego
z trudniejszych w tej kadencji. Podkreślił, że w zeszłym roku udało się zrealizować
coś do czego poprzednia władza się długo przymierzała, ale raczej z nastawieniem
niechęci zmierzenia się z tym tematem czyli przenieść targowicę. Następnie
przypomniał, że to Rada Miasta podjęła się porządkowania pewnych rzeczy,
a Burmistrz mimo iż miasto nie było realizatorem inwestycji ronda na Zakopiance
musiał się zmierzyć z tym trudnym tematem. Stwierdził, że jest to pierwsza władza
razem z Radą Miasta, która zmierzyła się z historycznym tematem przeniesienia
targowicy. Wiele miast przenosząc targowicę borykało się długo z problemami
odbudowania wielkości handlu lub po prostu targowice przeniesione traciły swój byt.
Dodał, że jest wdzięczny, że wszyscy radni zmierzyli się z tematem przeniesienia
targowicy i dali zielone światło Burmistrzowi do takiego działania. Przypomniał, że w
poprzednich latach efekty inwestycji też były widoczne po jakimś czasie.
Wybudowanie obwodnicy umożliwi poprawę komunikacji w mieście, szczególnie po
planowej budowie Zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ.
Na koniec poinformował, że będzie głosował za udzieleniem absolutorium pomimo
drobnych uwag i ma nadzieję że Rada weźmie pod uwagę nie tylko
elementy natury finansowej, bo nie można powiedzieć że inwestycji nie było, bo je
widać, było również dużo działań remontowych.

 Radna Danuta Wojdyła odnosząc się do wypowiedzi Skarbnika stwierdziła, że
wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej została dobrze sporządzona, a jeśli Skarbnik się
z nią nie zgadzał to mógł na ostatnim posiedzeniu to zgłosić. Dodała, że nie jest
zadaniem komisji podsuwanie gotowych rozwiązań, lecz zbadanie wykonania budżetu
i tak w miarę  możliwości zostało to przygotowane.

 Radny Paweł Liszka przypomniał, że obecny Skarbnik był również Skarbnikiem za
poprzedniej władzy i to on podpisywał zgody na wydatkowanie środków, a przecież
Skarbnik nie jest uzależniony od Burmistrza, bo powołuje i odwołuje go Rada Miasta.
Następnie przypomniał, że to poprzednia władza podjęła decyzję o przeniesieniu
targowicy w nowe miejsce i to za poprzedniej władzy podpisana została umowa na
dzierżawę działek. Teraz zostało to dokończone, ale na początku też jakoś dziwnie
wstrzymywana była budowa drogi na nowej targowicy.

 Radny Janusz Tarnowski stwierdził, że trzeba sobie przypomnieć przez ile lat tak na
prawdę markowano budowę tej obwodnicy i przez ile lat próbowano pokazywać,
że będzie przeniesienie targowicy. Dopiero na tej władzy spoczywała
odpowiedzialność i trud przeniesienia targowicy. Obecnie budżet nie jest tak
komfortowy jak na początku gdy środki pomocowe dopiero się pojawiały. Dzisiaj
będzie coraz trudniej realizować inwestycje jeśli nie będą wspomagane środkami
z zewnątrz, a będzie je coraz trudniej pozyskać.

 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek przypomniał, że poprzednia władza miała
dwie kadencje na realizację wielkich inwestycji w Nowym Targu w ramach
poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej - jedną poświeciła na
przygotowanie, a drugą na ich wykonane. Miasto w ramach kolejnej perspektywy jest
teraz z fazie przygotowawczej. Mnóstwo dokumentów, wniosków wymaga
ogromnego zaangażowania pracowników urzędu i firm, którym zlecane są do
wykonania dokumentacje i powoli będą zbierane owoce tylko potrzebna jest
cierpliwość. Podkreślił, że udzielenie absolutorium to skwitowanie pracy nie tylko
Burmistrza, ale i wszystkich pracowników urzędu, miejskich jednostek i instytucji.

 Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Luberda przypomniał, że budżet miasta
2016r. drugi raz z rzędu był budżetem nadwyżkowym dzięki czemu zadłużenie miasta



13

spadło z 52 do 42 mln zł na koniec 2016r. Obecnie spłacono prawie 8 mln zł więc
zadłużenie spadło do 34 mln zł. Jest to bardzo korzystna sytuacja w perspektywie
przygotowywanych i kosztownych inwestycji w miesicie. Na koniec w imieniu klubu
radnych Nasze Miasto podziękował Burmistrzowi, Jego Zastępcom, Skarbnikowi,
Naczelnikom, Dyrektorom, Kierownikom i Prezesom za pracę przy wykonaniu
budżetu za 2016r.

Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę
Nr XXXVIII/353/2017 w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za
rok 2016.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Pan Grzegorz Watycha, który podziękował za
udzielone absolutorium Radzie Miasta, a następnie wszystkim swoim pracownikom za
współpracę przy wykonaniu budżetu. Podkreślił, że miniony rok był rokiem trudnym, bo
oprócz roku jubileuszowego, był to rok ciężkiej pracy i tylko osoby, które na co dzień miały
z tym doczynienia m.in. przy procesie przeniesienia targowicy czy walce o możliwość
wejścia w teren, aby można było realizować rondo na granicy z gminą Szaflary wiedzą ile
trzeba było poświecić zdrowia i czasu, aby to się udało. Inwestycje te są efektem zgody Rady
Miasta na ich realizację. Odnosząc się do wniosków Komisji Rewizyjnej poinformował,
że nie zgadza się z podnoszonymi tam uwagami w szczególności dotyczącymi braku
rzetelności. Poinformował, że w roku ubiegłym w Urzędzie miały miejsce kontrole
zewnętrzne, które dogłębnie kontrolowały rachunki, a dzisiaj rozpoczęła się kontrola MUW
z zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji centralnej i również duża część
budżetu za rok 2016 będzie sprawdzona, ale jest o to spokojny bo pracownicy dokładali
starań, aby środki były wydatkowane rozsądnie, rzetelnie i uczciwie. Dodał, że rozumie głosy
radnych, że nie było dużych spektakularnych inwestycji, ale spłacane są jeszcze długi
z poprzednich lat, kiedy były zaciągane kredyty na rzeczy, na które nie udało się pozyskać
dofinansowania. Obecnie nie zaciąga się nowych kredytów i spłaca się zadłużenie
z poprzednich lat. Odnośnie wykonania  systemu przeciwpożarowego  na basenie stwierdził,
że jest to trochę wydumana sprawa, bo jak wiadomo, że basen od samego początku był
„niechcianym dzieckiem”. Jeszcze dwie kadencje temu była ostra walka o to, aby go
wybudować. Wówczas nie wysłuchano wniosków Komitetu Społecznego, aby pewnych
błędów uniknąć przy budowie tego obiektu i teraz przez długi czas trzeba się będzie długo
borykać z mankamentami, które się pojawiają. Na koniec stwierdził, że nie sztuką jest wydać
duże pieniądze lecz wydać ich mało, ale tam gdzie są faktycznie potrzebne. Nadmienił, że
radny Paweł Liszka wstrzymał się od głosu przy głosowaniu nad absolutorium, a on jako
Burmistrz nie wstrzymywał się od decyzji gdy radny wnioskował o wykonanie remontu drogi
na os. Niwa od stacji paliw w dół i nie kalkulował kto jest z której opcji politycznej lecz
kierował się potrzebą mieszkańców i teraz Komisja Rewizyjna wytknęła w opinii, że za dużo
remontów wykonano na os. Niwa. Przypomniał również, że istotne jest to, że od obecnego
roku MZWiK działa jako spółka i zaciągając kredyty na inwestycje nie będzie już obciążał
budżetu miasta. Dodał, że przygotowywane są duże inwestycje do realizacji, ale będzie to
widoczne dopiero w kolejnych latach, ale zapowiadany w kampanii rozwój turystyczny
miasta będzie widoczny.
Przewodniczący Rady Andrzej Rajski wraz z zastępcami pogratulował Burmistrzowi
otrzymania absolutorium i życzył jeszcze lepszego wykonania obecnego budżetu.
Radny Paweł Liszka stwierdził, że Burmistrz powiedział nieprawdę mówiąc, że obecnie
spłacane są kredyty za realizację inwestycji, na które nie udało się pozyskać w poprzedniej
kadencji środków, bo na wszystkie duże inwestycje jak: basen, rewitalizacja parku
miejskiego, budowa szkoły na Niwie  były pozyskane środki unijne. Odnośnie remontu drogi
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na os. Niwa przypomniał, że wnioskowali o to również radni Grzegorz Luberda i Danuta
Szokalska-Stefaniak.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski przypomniał, że realizacja mostu na Dunajcu
i drogi na Bałęzowym za 20 mln zł nie była dofinansowana ze środków zewnętrznych.
Szkołę na os. Niwa budowano również z własnych środków, bo otrzymano tylko 3 mln zł  na
budowę sali gimnastycznej, a budowa szkoły kosztowała 20 mln zł. więc łącznie na te dwie
inwestycje 40 mln złotych wydatkowano z budżetu miasta.

Ad.14
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
Odpowiedzi na interpelacje złożone na piśmie zostaną udzielone również na piśmie.
Ad.2. Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odnośnie wykonania siłowni na Wojska
Polskiego poinformował, że została wykonana dokumentacja, złożone zostało zapytanie
ofertowe i do 7 lipca jest termin składania ofert jeśli wykonawca zostanie wyłoniony do
końca roku powinno to zostać wykonane. Oświetlenie pójdzie oddzielnym zadaniem wraz
z monitoringiem, na który musi być jeszcze dokończona dokumentacja.
Ad.5a) Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odnośnie zamontowania ławki
z zadaszeniem na przystanku na os. Gazy i zadaszenia na przystanku na os. Zadział
poinformował, że sprawa ta zostanie rozeznana i jeśli będą możliwości to zostanie to
zrobione.

Radny Lesław Mikołajski odniósł się do odpowiedzi na interpelację w sprawie wykoszenia
wałów nad rzeką Czarny Dunajec, w której został poinformowany, że Pan Burmistrz
wystosował pismo do Dyrektora RZGW o podjęcie stosownych działań. Stwierdził, że Pani
Dyrektor już 7 lat załatwia sprawę potoku Skotnica, a przy każdych większych opadach
deszczu mieszkańcy obawiają się ponownego zalania. Zwrócił się z prośbą o załatwienie tego
przez miasto czyli przez ZGZiR, bo jest to nie wielki koszt, a mieszkańcy mieliby miejsce na
odpoczynek, a teraz jest to zarośnięte, bo w zeszłym roku też nie było wykoszone. Dodał, że
prosi o to w imieniu mieszkańców okolicznych ulic.
Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek zwrócił uwagę, że tereny wałów to mienie Skarbu
Państwa w zarządzie RZGW i zadaniem władz miasta jest upominanie się aby teren ten był
należycie utrzymany dlatego takie pismo wystosowano do RZGW. Drugą sprawą jest kwestia
finansowania, bo faktycznie RZGW nie przeznacza środków nawet na dotowanie wykaszania
terenów nadbrzeżnych. Tych wniosków jest więcej i dotyczą zarówno nadbrzeży Białego
Dunajca jak i Czarnego Dunajca. Następnie zaznaczył, że przed spływem kajakowym ZGZiR
dosyć spory obszar wykosił na własny koszt. Jeśli środki pozwolą to będzie to nadal
wykonywane, w pierwszej kolejności czynione są starania, aby wykaszać otoczenie ścieżek
rowerowych.
Radny Lesław Mikołajski dodał, że zdaje sobie sprawę że obowiązkiem właściciela tych
terenów jest ich utrzymanie, ale jeśli będzie się czekać aż oni to wykoszą to może się okazać
że tego nie zrobią, a przecież można to wykonać na własny koszt bo nie są to spore pieniądze
(po rozeznaniu okazuje się że będzie to ok. 500 zł). Podkreślił, że w tym terenie te wały są
namiastką terenu rekreacyjnego dla mieszkańców.
Radny Andrzej Swałtek odnośnie ul. Generała Maczka zwrócił się o zamontowanie znaku
strefa zamieszkania, bo jest tam namalowane przejście dla pieszych, a ludzie przechodzą
gdzie indziej i policja wystawia za to mandaty.

Ad.15
W wolnych wnioskach głos zabrali:
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 Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put przedstawiła filmik z powitania lata
2017;

 Radny Jan Łapsa podziękował Dyrektorowi ZGZiR za szybką interwencję i wymianę
zniszczonych desek na kładce na os. Oleksówki pod tzw. „Golgotką”. Dodał, że
najlepiej byłby wymienić wszystkie stare deski, aby tak kładka przez dłuższy czas
była bezpieczna.

 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak podziękowała Burmistrzowi i urzędnikom za
wykonanie oświetlenia na dolnym odcinku ul. Klikuszówki od  Grela w górę, bo
mieszkańcy tam czekali od 15 lat na wykonanie tego oświetlenia. Następnie
podziękowała, że duży wkład pracy w wykonanie projektu ul. Grel Pani Naczelnik
Wydziału FPiI Wilhelminie Schab. Dodała, że ma również nadzieje, że przy ul. Grel
nad Dunajcem zostanie również wykonana kładka, o którą proszą mieszkańcy.

 Radny Paweł Liszka zwrócił się z prośbą o doprowadzenie wody do północnej części
cmentarza poprzez ewentualne podciągniecie węża lub postawienie baniaków z wodą,
bo jest bardzo duża odległości do kranu z wodą w tamtej części.

 Dyrektor ZGZiR Pan Michał Rubiś poinformował, że nie ma możliwości
podciągnięcia wody wężem od najbliższego kranu, bo ciśnienie jest tam bardzo małe.
Dodał, że ta możliwość była już rozważana. Obecna instalacja wodociągowa jest też
w złym stanie technicznym dlatego jeśli będzie kolejny etap modernizacji alejek
trzeba będzie ją wymienić i podciągnąć nowy ruruciąg w tamtą część cmentarza.
Można postawić baniaki z wodą, ale będzie to rozwiązanie tymczasowe, czasem
ludzie też nie zakręcają i później woda się leje, ale oczywiście można postawić ten
baniak i sprawdzić jak to będzie funkcjonowało.

 Radny Grzegorz Grzegorczyk zwrócił się z prośbą, aby wykonać wizję lokalną na
 ul. Konfederacji Tatrzańskiej w celu zmiany organizacji ruchu na części tej ulicy od
ul. Polnej. Pytał również czy ustalono coś odnośnie doświetlenia alejek na cmentarzu?

 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że obecnie jest
prowadzonych kilka inwestycji na cmentarzu, z których mieszkańcy są zadowoleni.
Dobudowa oświetlenia  wymaga  analizy i ewentualnego połączenia z modernizacją
kolejnych alejek tak jak wykonanie wodociągu. Podkreślił, że te zadania brane są pod
uwagę. Odnośnie ul. Konfederacji Tatrzańskiej poinformował, że najlepiej żeby
wpłynął wniosek i wówczas zostanie to poddane analizie.

 Radny Paweł Liszka zwrócił się z  prośbą o modyfikację regulaminu budżetu
obywatelskiego w ten sposób, aby można było realizować pomysły na terenie bloków
i żeby mieszkańcy bloków nie byli pokrzywdzeni.

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski poinformował, że w dniu dzisiejszym
Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał dwa aneksy do programów
inwestycyjnych i wśród nich jest odcinek drogi Rdzawka-Nowy Targ. W uzasadnieniu
podano, że prace przygotowawcze trwały w latach 2008-2015 i decyzja środowiskowa
jest ważna i dzięki temu w jesieni ma być ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj
i wybuduj, przewidywany czas realizacji 3 lata.

Ad.16
O godzinie 19:10 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XXXVIII Sesję Rady
Miasta Nowy Targ.

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski


