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P r o t o k ó ł Nr 39/2017 

z XXXIX Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 24 lipca 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 XXXIX 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 Panią 
Stanisławę Szołtysek. Następnie powitał pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników 

miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców miasta oraz przedstawicieli mass 

mediów.  Szczególnie serdecznie powitał zaproszonych gości: Panią Małgorzatę Art-Gacek - 

Dyrektora Miejskiego Centrum Usług Wspólnych,, Pana Antoniego Nowaka - Dyrektora 

Biura Euroregionu Tatry w Nowym Targu, Panią Agatę Michalską - Prezes K.H. Podhale 

Nowy Targ S.A., Pana Zdzisława Zarębę Prezesa MMKS Podhale Nowy Targ oraz Pana 

Czesława Borowicza - byłego Burmistrza Nowego Targu.    

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 20 Radnych, zgodnie  

z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, w związku z tym obrady są 
prawomocne. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

5. Prezentacja K.H. Podhale Nowy Targ S.A. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 

Podjęcie uchwał w sprawach: 

8. Przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Pani Aleksandrze Król. 

9. Przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Panu Dawidowi Kubackiemu. 

10. Zmiany uchwały Nr III/5/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r.  

w sprawie: powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji.  

11. Uchylenia uchwały Nr XXXIV/308/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017r.  

w sprawie:  uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Kazimierza Litwina na 

bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

12. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Anny Rusnak na bezczynność Burmistrza 

Miasta Nowy Targ.  

13. Nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Przemysłowa). 

14. Nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Kolorowa).  

15. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Nowym Targu.  

16. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 

Jana Pawła II w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II 

w Nowym Targu.  

17. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 w Nowym Targu.  



 2 

18. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. 

Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. 

Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu.  

19. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. 

Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu.  

20. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu.  

21. Zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.  

22. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).  

23. Przedłużenia umów dzierżawy.  

24. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.  

25. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

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

2024.  

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

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

 

28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

29. Wolne wnioski. 

30. Zakończenie obrad. 

 

Ad.2 

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

który zgłosił następujące wnioski o: 

� przesunięcie punktu 24 i 25 do punktu odpowiednio 10 i 11, kolejne punkty ulegną 
wówczas przenumerowaniu; 

� wprowadzenie dodatkowe projektu uchwały Burmistrza Miasta w sprawie: określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w punkcie 26 porządku obrad 

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o przesunięcie punktów 24  

i 25 odpowiednio do punktu 10 i 11.   

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 

26 dodatkowego projektu uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Proponowany porządek obrad po przegłosowanych zmianach: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 

5. Prezentacja K.H. Podhale Nowy Targ S.A. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 
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Podjęcie uchwał w sprawach: 

8. Przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Pani Aleksandrze Król. 

9. Przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Panu Dawidowi Kubackiemu. 

10. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ.  

11. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

12. Zmiany uchwały Nr III/5/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r.  

w sprawie: powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji.  

13. Uchylenia uchwały Nr XXXIV/308/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017r.  

w sprawie:  uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Kazimierza Litwina na 

bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

14. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Anny Rusnak na bezczynność Burmistrza 

Miasta Nowy Targ.  

15. Nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Przemysłowa). 

16. Nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Kolorowa).  

17. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Nowym Targu.  

18. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 

Jana Pawła II w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II 

w Nowym Targu.  

19. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 w Nowym Targu.  

20. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. 

Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. 

Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu.  

21. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. 

Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu.  

22. Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu.  

23. Zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ.  

24. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).  

25. Przedłużenia umów dzierżawy.  

26. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

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

2024.  

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

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

 

29. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

30. Wolne wnioski. 

31. Zakończenie obrad. 

 



 4 

Ad.3 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski na wniosek Wiceprzewodniczącego Grzegorza 

Luberdy zgłosił poprawkę do protokołu polegającą na zastąpieniu w pkt. 6 podpunkcie 7 

zwrotu „radny Paweł Liszka” zwrotem „radny Grzegorz Luberda”.  

 

Rada  w głosowaniu 18 głosów „za”  przy 2 głosach wstrzymującym się przyjęła 

protokół z XXXVIII Sesji Rady Miasta wraz ze zgłoszoną poprawką.  
 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 27 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017r. 

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

W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali:  

� Radna Bogusława Korwin zwróciła uwagę, że Burmistrz już kilkakrotnie był zapraszany 

na spotkanie z dziećmi w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i nie udało mu 

się tam jeszcze dotrzeć dlatego prosi, aby Panie z sekretariatu wcześniej informowały, 

że Burmistrz będzie nieobecny, aby nie trzeba było na niego czekać. 
� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że na ostatnim spotkaniu  

w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, podczas którego występował zespół 

„Milusioki” była w jego imieniu Z-ca Pani Joanna Iskrzyńska-Steg. 

� Radny Andrzej Swałtek pytał co dalej będzie z ul. Podhalańską, bo okazało się że kwota 

zaplanowana w budżecie jest zbyt mała w stosunku do przetargu? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że kwota przetargu nie odbiega 

znacząco od kwoty zaplanowanej w budżecie dlatego z innych środków zostanie ona 

zwiększona na wykonanie tej inwestycji gdyż chciałby, aby to zadanie zostało jeszcze  

w tym roku wykonane.  

 

Po sprawozdaniu Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady złożyli Pani Małgorzacie Art-

Gacek i Panu Antoniemu Nowakowi podziękowania za długoletnią pracę na rzecz Miasta 

Nowy Targ oraz za współpracę z władzami Miasta.  

 

Ad.5 

Prezentację K.H. Podhale Nowy Targ S.A. oraz MMKS Podhale Nowy Targ przedstawili 

Pani Agata Michalska - Prezes K.H. Podhale Nowy Targ S.A. i Pan Zdzisław Zaręba - Prezes 

MMKS-u. Poinformowali o osiągnięciach i potrzebach klubu hokejowego oraz MMKS-u.  

Z przedstawionej prezentacji wynika iż MMKS potrzebuje od miasta rocznie 200 000 zł na 

szkolenie młodzieży , a K.H. Podhale 600 000 zł.  

Na wstępie głos zabrał Pan Czesław Borowicz, który pokrótce przypomniał historię  
i osiągnięcia nowotarskiego hokeja oraz podkreślił koszty związane z tą dyscypliną.  
Głos zabrał również sponsor tytularny, prezes Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska 

Pan Tomasz Paturej, który poinformował, że mimo swoich zobowiązań kredytowych w miarę 
możliwości stara się wspierać hokej.  

Na zakończenie natomiast głos zabrał Pan Dawid Chwałka - Prezes Polskiego Związku 

Hokeja na Lodzie, który podkreślił, że docenia działania samorządu polegające na 

finansowym wsparciu dla hokeistów. Podkreślił również, że popiera projekt wybudowania  

w Nowym Targu Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych.  

 

Ad.6 

Interpelacje i zapytania: 

1. Radny Gabriel Samolej złożył interpelacje w sprawach: 
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a) dalszego funkcjonowania przejścia dla pieszych prowadzącego z ul. Na Równi do  

Al. Tysiąclecia; 

b) zorganizowania uroczystego otwarcia ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  

i zamieszczenia na nim większej tabliczki z nadanym imieniem; 

c) parkowania na os. Topolowym w dni świąteczne przez osoby spoza osiedla 

przyjeżdżające do Nowego Kościoła. Prosi o rozważenie możliwości wprowadzenia 

znaku zakazu ruchu lub wjazdu z wyłączeniem mieszkańców tego osiedla.  

d) wprowadzenia na odcinku ul. Królowej Jadwigi od ul. Kazimierza Wielkiego do os. 

Topolowego ruchu dwukierunkowego. Brak tej regulacji powoduje, że mieszkańcy 

osiedla musza często stać w korkach chcąc wyjechać w inną stronę niż zachód 

Nowego Targu; 

e) drogi dojazdowej do budynków 13, 14 i kolejnych na os. Niwa  - ponawia swój 

wniosek w związku z odpowiedzią na interpelację w tej sprawie z poprzedniej Sesji - 

wnosi o przeprowadzenie wizji i ustalenie gdzie konieczne jest poszerzenie tej drogi  

i określenie ewentualnych kosztów;  

f) dzikich parkingów przy ul. Targowej - ponawia swoje pytania w związku z nie 

satysfakcjonującą odpowiedzią na interpelację w tej sprawie z poprzedniej Sesji; 

g) wprowadzenia na całej długości ul. Na Równi od Al. Kopernika do ul. Szaflarskiej 

jednostronnego zakazu zatrzymywania się i wprowadzenie właściwego oznakowania 

B-36 - ponawia swój wniosek w związku z nie satysfakcjonującą odpowiedzią na 

interpelację w tej sprawie z poprzedniej Sesji; 

2. Radna Danuta Szokalska-Stefaniak złożyła interpelację w sprawie zamontowania progu 

zwalniającego na ul. Klikuszówka; 

3. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w sprawach: 

a) zamontowania zadaszenia na przystanku autobusowym na ul. Szaflarskiej - Ośrodek 

Zdrowia; 

b) zagwarantowania przez PKPS ciepłego posiłku przez cały rok, bez miesięcznej 

przerwy letniej; 

c) zajęcia stanowiska i wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do pracowników Urzędu 

Miasta, którzy palą tytoń w miejscu pracy; 

d) reklamy schroniska Koliba ze środków publicznych  - ponawia swoje pytania  

w związku z brakiem pisemnej odpowiedzi na zapytanie zadane na poprzedniej Sesji; 

e) położenia kostki w przyulicznej zatoczce parkingowej znajdującej się pomiędzy 

blokiem nr 14, a sklepem Biedronka - ponawia swoją prośbę w związku z nie 

satysfakcjonującą odpowiedzią na pierwszą interpelację w  tej sprawie; 

f) udzielenia dokładnej informacji historycznej oraz obecnej na temat stanu prawnego 

przejścia dla pieszych z ul. Na Równi w stronę centrum Miasta; 

oraz zapytania w sprawach: 

a) zamykania na godziny nocne placów zabaw w Nowym Targu - obecnie plac przy  

ul. Suskiego nie jest zamykany; 

b) zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego 

pn.:” Przebudowa drogi dojazdowej do pól od ul. Słonecznej w Nowym Targu”.  

4. Radny Lesław Mikołajski złożył ponownie interpelację w sprawie wykoszenia traw na 

północnym brzegu rzeki Czarny Dunajec; 

5. Radna Danuta Wojdyła pytała: 

a) na jaki okres czasu został zawieszony kurs linii „0” czy tylko na okres wakacyjny czy 

na stałe? 

b) czy w ramach bieżących remontów dróg i chodników zostanie wykonana nowa 

nawierzchnia chodnika przy ul. Podtatrzańskiej 44? 
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6. Radny Leszek Pustówka złożył  interpelację w sprawie patroli Policji w Parku Miejskim  

w związku z ciągłym niszczeniem altany w tym parku.  

7. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie: realizacji 

kanalizacji na os. Niwa północno-zachodnia.  

 

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

 

Ad.7 

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

protokołu):  

Do głosu zapisał się Pan Ryszard Schaeffer, który poruszył sprawę organizacji w Nowym 

Targu konferencji pt. „Realny plan podniesienia kapitału strukturalnego i finansowego 

gospodarki polskiej” przy współpracy samorządów miasta Nowy Targ, miasta Zakopane  

i obydwu powiatów.  
 

W związku z faktem że projekty uchwał dot. gospodarki śmieciowej prezentował 

przedstawiciel firmy KarStanS z Torunia i miał ograniczony czas Przewodniczący Rady Pan 

Andrzej Rajski zaproponował, aby te projekty przesunąć z punktu 10,11 odpowiednio do 

punktu 8,9. Kolejne punkty ulęgną przeszeregowaniu.  

Wobec braku sprzeciwu ze strony radnych propozycja Przewodniczącego została 

zaakceptowana.  
 

Ad.8 i 9 

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Nowy Targ oraz projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawił Pan Andrzej Kopeć 
przedstawiciel  Firmy KarStanS Sp. z o.o. z Torunia.  

Przedstawione pakiety zmian do uchwał stanowią dostosowanie nowotarskiego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów. Projekty przedmiotowych uchwał zostały przedłożony  

w celu zaopiniowania właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu - uzyskano 

pozytywną opinię. 

Pan Andrzej Kopeć zgłosił następującą autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ: w § 6 ust. 6 skreśla 

się punkty 1, 2, 3, 4 i 11 

oraz  

do projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: w § 3 ust. 1 pkt 2 – po słowach: „odpady 

zebrane selektywnie: papier, metale” dodaje się słowa: „tworzywa sztuczne” 

Od 1 lipca na terenie całego kraju obowiązuje wspólny system segregacji odpadów w ramach, 

którego odpady zbiera się selektywnie na następujące frakcje: papier - pojemniki, worki 

koloru niebieskiego, szkło - pojemniki, worki koloru zielonego, metal, tworzywa sztuczne - 
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pojemniki, worki koloru żółtego oraz odpady biodegradowalne w tym bioodpady -  

pojemniki, worki koloru brązowego.  

Ministerstwo Środowiska określiło okresy przejściowe na wdrożenie tego systemu,  

w przypadku Nowego Targu okres ten wygasa z chwilą wygaśnięcia umowy z firmą 
odbierającą odpady tj. do 31.12.2017r.  

 

W dyskusji głos zabrali radny Marek Mozdyniewicz, który zgłosił wniosek formalny 

polegający na tym, aby zmienić zapis w obydwu  uchwałach tak, aby szkoło i papier w 

zabudowie jednorodzinnej były wywożone co 2 miesiąc, a nie co miesiąc. Nie ma potrzeby 

tak często odbierać tych odpadów. Po przeprowadzonej analizie okazuje się, że nie jest ich aż 
tak dużo, a jeśli będą odbierane co miesiąc to trzeba będzie więcej płacić za ten odbiór.  

 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących się 
przegłosowała powyższą poprawkę.  
 

� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że nie wie jak to będzie w praktyce wyglądało 

bo na blokach już teraz jest problem, bo jest rozgraniczenie na odpady mokre i suche, 

a one potem trafiają do jednego samochodu. Następnie zwróciła uwagę, że  

w rozdziale 5 dotyczącym utrzymania psów, kotów wskazano, że właściciele są 
zobowiązani do sprzątania odchodów po swoich zwierzętach do koszy, pojemników 

na terenie miasta, a problem polega na tym, że radni ciągle się upominają o te kosze, 

bo jest ich za mało i osoby muszą z tymi odchodami wędrować spory kawałek po 

mieści. W związku z tym uznała, że przedmiotowa uchwała może okazać się 
„martwą” uchwałą, bo nie wiadomo czy będzie przez mieszkańców przestrzegana.   

� Radny Andrzej Swałtek zwrócił się z prośbą o zwiększenie ilości pojemników na 

szkoło i odpady plastikowe ponieważ na budynkach wielorodzinnych jest ich za mało, 

a widać, że ludzie zaczęli te śmieci segregować, bo po weekendzie pojemniki są 
pełne.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekty przedmiotowych uchwał.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami i poprawkę 
Uchwałę Nr XXXIX/354/2017 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie miasta Nowy Targ.  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkę i poprawkę Uchwałę  
Nr XXXIX/355/2017 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.10 

Projekt uchwały w sprawie  przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Pani Aleksandrze Król 

przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski. Przewodniczący poinformował, że 

Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2017r. jednogłośnie, w głosowaniu 

tajnym, podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku i przedstawienia Radzie Miasta 

Nowego Targu propozycji o przyznanie powyższego wyróżnienia Pani Aleksandrze Król. 
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Następnie odczytał wniosek Burmistrza Miasta o przyznanie Medalu Zasłużony dla Sportu 

Pani Aleksandrze Król.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/356/2017 w sprawie: 

przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Pani Aleksandrze Król. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie  przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Panu Dawidowi 

Kubackiemu przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski.  

Przewodniczący poinformował, że Kapituła Honorowa na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2017r. 

jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku  

i przedstawienia Radzie Miasta Nowego Targu propozycji o przyznanie powyższego 

wyróżnienia Panu Dawidowi Kubackiemu. 

Następnie odczytał wniosek Burmistrza Miasta o przyznanie Medalu Zasłużony dla Sportu 

Panu Dawidowi Kubackiemu.  

 

Pytań do referującego nie było.   

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/357/2017 w sprawie: 

przyznania Medalu Zasłużony dla Sportu Panu Dawidowi Kubackiemu. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 

grudnia 2014r. w sprawie: powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski. 

Poinformował, że w dniu 6 lipca 2017r. do Biura Rady wpłynęła rezygnacja radnego Marka 

Mozdyniewicza z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ. Zgodnie z § 

76 ust. 1 Statutu Miasta Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 5 osób. W związku z tym istnieje 

potrzeba uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Marek Mozdyniewicz zgłosił wniosek formalny, aby w § 1 dopisać oprócz ust. 

1 ust. 2 „Wybiera się na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana/ią ..................” 

Wniosek uzasadnił tym, że na ostatnim posiedzeniu Sesji Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej stwierdziła, że członkowie tej komisji pracują mało efektywnie więc może 

przy nowym Przewodniczącym ta praca będzie efektywniejsza.  

� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że jest przeciwna temu wnioskowi. Dodała, że 

zgadza się ze stwierdzeniem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, że niektórzy 

członkowie tej komisji nie pracują efektywnie. Stwierdziła, że nie uważa, żeby 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej nie miała być Pani Wojdyła ponieważ ona 

poświęca bardzo dużo czasu swojej funkcji w związku z tym zgłasza wniosek, aby 

wniosek radnego Mozdyniewicza nie był poddany głosowaniu. 
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� Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Luberda  zwrócił się z prośbą, aby przed 

głosowaniem wniosków formalnych zgłosić kandydatury do uzupełnienia składu 

Komisji Rewizyjnej; 

� Radny Marek Mozdyniewicz zgłosił kandydaturę radnego Arkadiusza Pysza - wyraził 

on zgodę na kandydowanie, innych kandydatów nie było 

 

Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się (jedna osoba nie 

brała udziału w głosowaniu, jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania) 

przegłosowała poniższy skład Komisji Rewizyjnej: 

1) Grzegorczyk Grzegorz 

2) Korwin Bogusława 

3) Pysz Arkadiusz 

4) Samolej Gabriel 

5) Sokół Danuta 

6) Sroka Krzysztof 

7) Wojdyła Danuta  

 

Przed przystąpieniem do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego Marka 

Mozdyniewicza w wyniku pojawienia się wątpliwości czy Przewodniczącego Komisji 

można wymienić, czy najpierw należy odwołać obecnego ogłoszono przerwę.  
 

Po przerwie radca prawny Pan Wojciech Gliściński poinformował, że zgodnie ze Statutem 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Miasta, więc każdy radny może 

zgłosić kandydata i wówczas rozpoczyna się procedurę wyboru nowego 

Przewodniczącego.  

 

W dalszej dyskusji głos zabrali: 

� Radny Marek Mozdyniewicz zgłosił kandydaturę radnego Arkadiusza Pysza - 

radny wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.   

� Radny Janusz Tarnowski pytał czy jeśli § 1 pierwotnej uchwały miał tylko ust. 1  

i ust. 2 to czy nie można tej zmiany uprościć wpisując, że cały § 1 otrzymuje 

brzmienie .......; 

� Radny Andrzej Swałtek pytał czy ta procedura jest poprawna skoro 

Przewodniczący Komisji na tę chwilę jest wybrany? 

� Radca prawny Pan Wojciech Gliściński poinformował, że jest to poprawne bo 

zmienia się treść ust. 2 poprzez wybór nowego Przewodniczącego Komisji i w tym 

momencie poprzedni Przewodniczący przestaje nim być.   
� Radna Bogusława Korwin zgłosiła kandydaturę radnej Danuty Wojdyła - radna 

wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. 

 

Głosowanie za kandydaturą radnego Arkadiusza Pysza na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej: 

za- 11 głosów 

przeciw - 3 głosy 

wstrzymujących się - 3 głosy 

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu i dwóch radnych nie obecnych na sali w momencie 

głosowania.  

 

Głosowanie za kandydaturą radnej Danuty Wojdyła na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej: 

za- 6 głosów 
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przeciw - 0 głosy 

wstrzymujących się - 11 głosów 

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu i dwóch radnych nie obecnych na sali w momencie 

głosowania.  

 

Rada w głosowaniu 11 głosów „za” przy 3 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących 

się  podjęła wraz z poprawką Uchwałę Nr XXXIX/358/2017 w sprawie: zmiany uchwały  

Nr III/5/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie: powołania 

składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji. 

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu i dwóch radnych nie obecnych na sali  

w momencie głosowania.  

 

Po podjęciu uchwały głos zabrała radna Danuta Wojdyła, która stwierdziła,  

że przegłosowanie tej uchwały uwzględniającej zmianę Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej było wyreżyserowane, podobnie jak przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

II półrocze  2017r. na poprzedniej sesji. Stwierdziła, że niektórzy radni przeszli chyba lekcje 

wychowawcze i dlatego się tak zachowują, bo Komisja Rewizyjna przyjęła plan pracy przy 6 

głosach za i 1 głosie wstrzymującym się więc o czymś to świadczy. Dodała, że w każdej 

kadencji wydatki na promocję miasta powinny być kontrolowane przez Komisję Rewizyjną. 
Na koniec podziękowała tym członkom komisji, którzy pracowali bardzo efektywnie i starali 

się  rzetelnie podchodzić do swoich obowiązków. Podkreśliła, że sama również starała się, 
aby wszystkie sprawy dot. Komisji Rewizyjnej były dokładnie i terminowo prowadzone. Na 

koniec stwierdziła, że cała ta sytuacja to według niej jedna wielka komedia. Odnośnie 

wypowiedzi radnego Marka Mozdyniewicza, że przy nowym Przewodniczącym Komisja 

będzie pracowała efektywniej stwierdziła, że w takim razie czemu rezygnuje z tej Komisji 

skoro wybrany jest nowy Przewodniczący i czemu nie broni interesów miasta w zakresie 

finansów na swojej Komisji FGKiR.  

Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski stwierdził, że zgłosił poprawkę do planu pracy 

Komisji Rewizyjnej ponieważ sprawy związane z wywozem nieczystości są według niego 

istotniejsze dla miasta.  

 

Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/308/2017 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie:  uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana 

Kazimierza Litwina na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski.  

W związku z pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Prawnego  

i Nadzoru dotyczącego rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Litwina na uchwałę Rady Miasta 

Nowy Targ Nr XXXIV/308/2017 z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie  uznania za bezzasadną  
i oddalenia skargi Pana Kazimierza Litwina na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ 

wnioskuję o uchylenie z obrotu prawnego w/w uchwały. W piśmie przywołanym powyżej 

Wojewoda wskazuje iż Rada Miasta Nowy Targ nie posiada kompetencji do rozpatrywania 

skarg na bezczynność Burmistrza Miasta, dotyczących prowadzonych przez ten organ 

postępowań administracyjnych, kończących się decyzją administracyjną bądź 
postanowieniem, jak ma to miejsce w sprawie, której dotyczyła skarga złożona przez Pana 

Kazimierza Litwina. Właściwym do rozpatrzenia w tym przypadku jest organ przed którym 

toczy się postępowanie administracyjne bądź organ uprawniony do wszczęcia takiego 

postępowania. Działania, jak i ewentualna bezczynność tego organu podlega z kolei ocenie ze 

strony organu wyższego stopnia, w tym przypadku przez SKO w Nowym Sączu. Zasadnym 

jest zadem podjęcie proponowanej uchwały.  
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Pytań do referującego nie było.   

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w reasumpcji głosowania 14 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się 
podjęła Uchwałę Nr XXXIX/359/2017 w sprawie: uchylenia uchwały  

Nr XXXIV/308/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie:  

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

Dwóch radnych nie obecnych na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.14 

Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Anny Rusnak na 

bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej 

Rajski. Poinformował, że w dniu 29 maja 2017r. wpłynęła do Rady Miasta Nowy Targ skarga 

Pani Anny Rusnak  na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie wycinki drzew 

przy ul. Szpitalnej. W dniu 1 czerwca 2017r. Przewodniczący Rady Miasta przesłał do 

Burmistrza Miasta pismo wraz z kopią skargi z prośbą o zajęcie stanowiska i przedłożenie na 

piśmie wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Skarga została skierowana do  Komisji 

Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w celu jej rozpatrzenia i przedłożenia na 

piśmie stanowiska w tej sprawie. Komisja na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017r. nie 

wydała opinii w przedmiotowej skardze i ponownie zajęła się jej rozpatrzeniem na 

posiedzeniu w dniu 12 lipca 2017r. Pisemne wyjaśnienia Pana Burmistrza wpłynęły w dniu 

12 lipca 2017r. Po przeprowadzonej analizie i uzyskanych wyjaśnieniach Komisja Finansów, 

Gospodarki Komunalnej i Rozwoju przyjęła, poprzez głosowanie (jednogłośnie 10 głosów 

„za”) stanowisko w sprawie uznania skargi za bezzasadną i jej oddalenia. W związku  

z powyższym przedkłada się Radzie Miasta przedmiotowy projekt uchwały.   

 

Pytań do referującego nie było.   

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 14 głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 
Nr XXXIX/360/2017 w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Anny 

Rusnak na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Przemysłowa) 

przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. W związku z zakończeniem 

budowy ulicy położonej w ciągu drogi o symbolach 3KD-L i 2KD-L zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 6.I” jako drogi publicznej klasy 

lokalnej. Proponuje się nadanie dla nowej drogi położonej na terenie SAG-u  nazwy ulicy  

w Nowym Targu ul. „Przemysłowa”. Obecnie przebiegać ona będzie od ulicy Targowej  

w kierunku wschodnim w stronę Waksmunda przez teren Strefy Aktywności Gospodarczej.  

Jej nazwa będzie związana z prowadzonym charakterem działalności w tym rejonie miasta. 

Nadania nazwy dla tej ulicy pozwoli ujednolicić w następstwie nadawanie nowych numerów 

dla powstających tam budynków mieszkalnych i handlowych. 

 

Pytań do referującego nie było.   

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  



 12 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.  

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/361/2017 w sprawie: 

nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Przemysłowa).  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.16 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Kolorowa) 

przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. W związku z zakończeniem 

budowy ronda położonego w ciągu drogi gminnej o symbolach 8KDD zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 ( Równia Szaflarska ) jako drogi 

publicznej klasy lokalnej z drogą krajową nr 47 relacji Rabka-Zakopane. Proponuje się 
nadanie dla nowej drogi położonej pomiędzy ww. rondem, a torami kolejowymi nazwy ulicy 

w Nowym Targu ul. „Kolorowa”. Obecnie przebiegać ona będzie od ronda ulicy Krakowskiej 

w kierunku torów kolejowych. Jej nazwa będzie związana z prowadzonym charakterem 

działalności w tym rejonie miasta, a szczególnie budowy Color-Parku. Nadania nazwy dla tej 

ulicy pozwoli ujednolicić w następstwie nadawanie nowych numerów dla powstających tam 

budynków  handlowych i usługowych. 

 

Pytań do referującego nie było.   

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.  

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/362/2017 w sprawie: 

nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu (ul. Kolorowa).  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.17,18,19,20,21,22 

Projekty uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich 

Szkół Podstawowych Nr 2,3,4,5,6 i11 w Nowym Targu w ośmioletnie Szkoły Podstawowe  

Nr 2,3,4,5,6 i 11 w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz 

Stopka. W miesiącu grudniu 2016r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął dwie ustawy 

wprowadzające  reformę szkolnictwa. W ramach tej reformy w praktyce z dniem 1 września 

2017r. rozpocznie się proces „wygaszania” gimnazjów, których rolę w części przejmie 

ośmioklasowa szkoła podstawowa. Przekształcenie dotychczas sześcioklasowych szkół 

podstawowych w ośmioklasowe szkoły podstawowe zgodnie z dyspozycją art. 117 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 

poz. 60) następuje z mocy prawa. Ustawodawca wprowadził jednak obowiązek potwierdzenia 

takiego stanu faktycznego i  prawnego w formie uchwały przez organ stanowiący gminy,  

w terminie do dnia 30  listopada 2017r. Niniejsza uchwała zadość czyni więc wymogom 

ustawowym. 

 

Pytań do referującego nie było.   

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekty przedmiotowych uchwał.  
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Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/363/2017 w sprawie: 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Nowym Targu.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/364/2017 w sprawie: 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. 

Jana Pawła II w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła 

II w Nowym Targu.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/365/2017 w sprawie: 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 w Nowym Targu.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/366/2017 w sprawie: 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. 

Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. 

Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu. 

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/367/2017 w sprawie: 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. 

Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Nr 6 im. Józefa Rajskiego Burmistrza Nowego Targu w Nowym Targu.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/368/2017 w sprawie: 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu.  

 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.23 

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

Miasta Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Dnia 9 

października 2015 r. weszła w życie ustawa o rewitalizacji (tj. dz. U. z 2017 r., poz. 1023), 

która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji.  

Powołanie Komitetu Rewitalizacji jest jednym z elementów partycypacji społecznej 

obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający 

aktywny udział interesariuszy. Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji, zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały 

Rada Miasta. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala 

się uwzględniając funkcję Komitetu oraz zapewniając wyłonienie przez interesariuszy ich 

przedstawicieli. Komitet Rewitalizacji stanowi forum opiniujące i doradcze, w skład którego 

wchodzą przedstawiciele gminy oraz lokalna społeczność. Komitet będzie współpracował 

z samorządem w czasie realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Niniejsza uchwała została 

poddana konsultacjom społecznym w dniach od 22.05.2017 r. do 23.06.2017 r. W trakcie 

konsultacji wpłynęło 10 ankiet. Wszyscy interesariusze, którzy złożyli ankiety pozytywnie 

odnieśli się do ww. projektu uchwały. 

 

Pytań do referującego nie było.   
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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 XXXIX/369/2017 w sprawie: 

zasad wyznaczania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.24 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem)  

przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Na wstępie Naczelnik zgłosił 

następujące autopoprawki: 

� w podstawie prawnej uchwały zmienia się zapis „(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 

3315 z dnia 28 kwietnia 2017r.)” na zapis „(Dz .Urz. Woj. Małopolskiego poz.3315  

z dnia 9 maja 2017r.)” 

� § 3 przedmiotowej uchwały otrzymuje nowe brzmienie: 

 „Przedmiotem zmiany planu miejscowego będzie w szczególności: 

- wprowadzenie zmiany planu miejscowego, przyjętej uchwałą nr XXXVI/334/2017 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

poz. 3315 z dnia 9 maja 2017 r.) na załączniku nr 2 – Rysunek Planu nr 2 w skali 

1:5000 – Infrastruktura techniczna; 

- ustalenie zmiany dotyczącej opisania w uchwale ustalonej, nieprzekraczalnej linii 

zabudowy w zakresie załącznika nr 1 – Rysunek Planu nr 1 w skali 1:2000 – 

Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu oraz załącznika nr 2 – Rysunek Planu nr 2 w 

skali 1:5000 – Infrastruktura techniczna”. 

� załącznik graficzny Nr 1 zastopuje się nowym załącznikiem graficznym Nr 1 

 

Następnie Naczelnik poinformował, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem) została uchwalona 

przez Radę Miasta Nowy Targ uchwałą Nr XXXVI/334/2017 w dniu 28 kwietnia 2017 r.  

W wyniku przeprowadzonej analizy ww. uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem) organ 

nadzoru wniósł uwagi i zastrzeżenia dotyczące zasad sporządzania zmiany przedmiotowego 

planu. Organ nadzoru stwierdził, że nie wprowadzono zmian na załączniku nr 2 do 

zmienionego planu w zakresie przeznaczeń terenów oraz linii rozgraniczających tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz błędnie wskazano 

skale zmienionych rysunków. Ponadto organ stwierdził, że zabrakło powiązania rysunku 

zmiany planu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały z treścią miejscowego planu 

zagospodarowania, w odniesieniu do odległości nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii 

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. 

W świetle powyższego zasadnym jest podjęcie działań mających na celu skorygowanie 

opisanych nieprawidłowości, a tym samym doprowadzenie do zgodności z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa.  

 

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 wraz z autopoprawkami Uchwałę  
Nr XXXIX/370/2017 w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz  

z otoczeniem). 

  Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.25 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy przedstawił Naczelnik Wydziału 

GN Pan Janusz Jakobiszyn. Przedmiotowa uchwała przewiduje przedłużenie na okres nie 

dłuższy niż trzy lata umów dzierżawy ujętych w niniejszej uchwale z dotychczasowymi 

dzierżawcami, którzy są zainteresowani przedłużeniem umów. 

 

W ramach pytań głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski, który przypomniał, że 

były skargi mieszkańców odnośnie zakłócania ciszy nocnej na os. Topolowym i sprzedaży  

w osiedlowym sklepiki na tzw. „zeszyt”. Trzeba byłoby zaznaczyć, że jeśli sytuacje będą się 
powtarzać to pozwolenie na prowadzenie osiedlowego sklepiku zostanie odebrane. 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że zapis w tej sprawie 

zostanie wpisany do umowy dzierżawy.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/371/2017 w sprawie: 

przedłużenia umów dzierżawy.  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.26 

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Pani Barbara 

Kryj-Mozdyniewicz. W przedmiotowym projekcie zostały określone terminy wnoszenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała ta jest tej samej treści co 

uchwała podjęta w tej sprawie w roku 2014, lecz z uwagi na fakt, że tama uchwała wygasa  

z mocy przepisów ustawy należy podjąć nową uchwałę w tym zakresie.   

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXXIX/372/2017 w sprawie: 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.27 

Projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2017-2024 przedstawił, jak w uzasadnieniu Pan Jakub Bryniarski - 

pracownik Biura Budżetu i Analiz.  Zgłosił on następującą autopoprawkę: 
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W załączniku nr 1 do projektu uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonuje się 
następującej zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. „Śladami zabytków techniki z Podhala na 

Liptów”: 

1. Łączne nakłady finansowe - kwotę 3 848 000 zł zastępuje się kwotą 4 188 000 zł. 

2. Limit 2018 - kwotę  2 298 000 zł zastępuje się kwotą 2 638 000 zł. 

3. Limit zobowiązań - kwotę 3 848 000 zł zastępuje się kwotą 4 188 000 zł 

 

Powyższe zmiany wynikają z  konieczności zwiększenia limitu wydatków o kwotę 340 000 zł 

na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu Herza w Nowym 

Targu i utworzenie Muzeum Drukarstwa”. Najtańsza oferta, która wpłynęła w ramach 

zorganizowanego przetargu nieograniczonego jest droższa o kwotę 340 000 zł od 

zabezpieczonych na ten cel środków. Zwiększa się limit wydatków na rok 2018, limit 

wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  
Nr XXXIX/373/2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.28 

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 Pan Jakub Bryniarski - pracownik Biura Budżetu i Analiz. Zgłosił 

następujące autopoprawki: 

 1. W zakresie dochodów budżetu: 

1) Dokonuje się zwiększenia kwoty planowanych dochodów przed zmianami z kwoty 

123.358.056,72 zł do kwoty 123.469.056,58 zł, a kwotę dochodów po zmianach zwiększa się 
z kwoty 123.741.556,72 do kwoty 123.865.078,58 zł ( w związku z otrzymanymi dotacjami  

z budżetu państwa), 

2) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12.522 zł w rozdziale 75801 Część 

oświatowa subwencji ogólnej dla jst z tytułu otrzymanej subwencji na wydatki w szkołach 

podstawowych wynikające z reformy oświatowej. 

2. W zakresie wydatków budżetu: 

1) Dokonuje się zwiększenia kwoty planowanych wydatków przed zmianami z kwoty 

126.406.108,72 zł do kwoty 126.517.108,58 zł, a kwotę wydatków po zmianach zwiększa się 
z kwoty 127.322.608,72 zł do kwoty 127.646.130,58 (w związku z otrzymanymi dotacjami  

z budżetu państwa), 

2) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.522 zł w rozdziale 80110 Szkoły 

Podstawowe w związku z otrzymaniem subwencji na wydatki w szkołach podstawowych 

wynikające z reformy oświatowej. 

3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł w rozdziale 80110 

Gimnazja. Najtańsza oferta, która wpłynęła w ramach zorganizowanego przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przekształcenie i adaptacja 

budynku Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1” jest droższa o kwotę 248.000 zł od 

zabezpieczonych na ten cel środków, kwota 48.000 zł przesunięta zostanie z rezerwy 

inwestycyjnej. Łączny koszt realizacji zadania to kwota 548.000 zł. 
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3. Zmniejsza się plan rozchodów w pozycji „przelewy na rachunki lokat” o kwotę 200.000 zł 

oraz zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 200.000 zł, który pokryty zostanie z wolnych 

środków pozostających z rozliczenia 2016r. 

 

W tekście projektu uchwały oraz załącznikach wprowadza się odpowiednio zmiany 

wynikające z powyższej autopoprawki. 

 

W ramach pytań głos zabrali:  

� Radny Andrzej Swałtek pytał o sens zakupu armatki śnieżnej, czemu będzie służyła, 

gdzie będzie zastosowana i ile ona kosztuje, bo kwoty nie są wyszczególnione? 

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek  podkreślił, że nie jest to zakup samej 

armatki lecz realizacja projektu unijnego pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej 

miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowywania tras 

biegowych oraz budowę wież widokowych”. Jest to projekt kompleksowy i jest mowa 

o zabezpieczeniu wkładu własnego miasta. W ramach tego projektu planowany jest 

zakup ciągnika z frezem do wytyczania tras biegowych oraz armatki śnieżnej do 

zabezpieczania śniegu na wypadek słabszej zimy w tym do zabezpieczenia biegu 

podhalańskiego. W pierwotnym zamyśle planowany był zakup 2 armatek śnieżnych  

w celu utrzymania tras biegowych po ścieżkach rowerowych. W wyniku racjonalizacji 

tego projektu postanowiono zakupić tylko jedną armatkę w celu zabezpieczenia tych 

tras biegowych. Na chwilę obecną otrzymano 602 000 zł dofinansowania, ale miasto 

wnioskuje do Marszałka o zwiększenie tej kwoty ponieważ wiadomo już, że mają oni 

spore oszczędności na ten cel.  

� Radny Andrzej Swałtek mówi, że w uzasadnieniu wyszczególniono co będzie kupione 

i jest też wyszczególniona armatka śnieżna. Dziwi go utrzymywanie tras biegowych 

za pomocą armatki skoro wiadomym jest że pracuje ona na wodzie więc potrzebny 

jest pobór wody więc chyba nie realne jest aby na 12 km terasie biegu podhalańskiego 

została ona wykorzystana.  

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek  poinformował, że te kwestie też były 

omawiane i można np. wykorzystać hydranty, a produkcja śniegu nie będzie na całej 

trasie lecz na jednej pryzmie na wypadek gdyby brakowało na trasie śniegu. Wówczas 

będzie możliwość podsypania trasy.  

� Radny Andrzej Swałtek pytał jaki jest koszt tej armatki? 

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek, że są to koszty do 100 000 zł wraz  

z osprzętem.  

� Radna Bogusława Korwin  pytała jaka instalacja monitoringu jakości powietrza jest 

przewidziana do zakupu?  

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że w ramach podpisanego 

porozumienia z Głównym Instytutem Górnictwa z Zabrza miasto chce w ramach 

pieniędzy otrzymanych jako nagroda w WFOŚiGW przygotować  wniosek  

o dofinansowanie instalacji monitoringu powietrza. Konkurs ten został ogłoszony 

przez NFOŚiGW w Warszawie i miasto chce taki wniosek złożyć.  
 

 

W dyskusji głos zabrali:  

� Radny Arkadiusz Pysz zgłosił wniosek formalny przegłosowany na Komisji Sportu:  

„W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan wydatków 

bieżących o kwotę 300 000 zł z czego 250 000 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie udziału drużyny hokejowej w rozgrywkach ekstraklasy w drugim 



 18 

półroczu 2017r., a 50 000 zł z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży  

w MMKS Podhale Nowy Targ”. 

� Radna Bogusława Korwin nawiązała do wypowiedzi Burmistrza Czesława Borowicza 

na początku Sesji, który podkreślił, że wspieranie sportu dzieci i młodzieży jest 

zadaniem własnym samorządu. Podkreśliła, że jest przeciwna dofinansowani spółki 

TatrySki, bo przepisy jasno mówią, że podmioty nastawione na zysk czyli spółki 

prawa handlowego nie powinny być dotowane z budżetów samorządowych. 

Przytoczyła uwagi zawarte w piśmie NIK z 2012 a dotyczące finansowania  

i dotowania sportu wyczynowego z budżetu samorządu podkreślając jednocześnie że 

głównym zadaniem samorządów jest wspieranie klubów sportowych działających na 

terenie samorządu. Stwierdziła, że w związku z tym będzie przeciw przyznaniu 

300 000 zł dla I drużyny, gdyby pieniądze te były przyznane dla MMK-u to byłaby jak 

najbardziej za ich przyznaniem.  Przypomniała, że Komisja Rewizyjna kontrolowała 

MMKS, ale nie otrzymała do kontroli dokumentów dotyczących przyznania tej kwoty 

300 000 zł ponieważ jest to spółka, a przecież MMKS jest 100% udziałowcem tej 

spółki. Poprzednio przyznano 300 000 zł i tak na prawdę nie wiadomo na co te 

pieniądze zostały wydane i teraz znów proponuje się przyznać taką kwotę dlatego jest 

temu przeciwna.   

� Radny Lesław Mikołajski pytał w jakiej formie zostanie przekazane to 50 000 zł dla 

MMKS-u czy nie trzeba organizować konkursu, a wówczas inne kluby również mogą 
przystąpić do konkursu; 

� Radny Arkadiusz Pysz wyjaśniła, że na przyznanie obydwu kwot tj. 250 000 zł  

i 50 000 zł potrzeby będzie konkurs. Określone zostaną zasady przystąpienia do 

konkursu i wybrana komisja będzie wybierać projekty, które otrzymają 
dofinansowanie. 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że trybem w jakim udziela się 
wsparcia finansowego klubom sportowym jest tryb konkursowy. Dodał, że dotacja jest 

udzielana w trybie jawnych konkursów ogłoszonych na stronie internetowej, są 
określone zasady i przepisy, a praca komisji również jest jawna. Te sprawy były 

kontrolowane przez RIO, a Komisja Rewizyjna tego nie badała, bo temat kontroli tego 

nie obejmował być może radna źle zaproponowała treść tematu. Przypomniał, że dla 

stowarzyszenia organem nadzoru jest starosta, a dla spółki Komisja Rewizyjna 

powołana przez zgromadzenie wspólników lub przez akcjonariuszy natomiast 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta może kontrolować dotację w jaki sposób została 

udzielona i jak została rozliczona. Jeśli wniosek Komisji Sportu zostanie 

przegłosowany będą musiały zostać ogłoszone odpowiednio 2 konkursy.    

Głosowanie wniosku Komisji Sportu: „W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury 

fizycznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł z czego 250 000 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie udziału drużyny hokejowej w rozgrywkach 

ekstraklasy w drugim półroczu 2017r., a 50 000 zł z przeznaczeniem na szkolenie dzieci  

i młodzieży w MMKS Podhale Nowy Targ”. 

Wynik głosowania po reasumpcji: 

Za - 16 głosów 

Przeciw - 0 głosów 

Wstrzymujących się - 3 głosy 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania. 
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Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej 

uchwały wraz z poprawką. 
 

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 14 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 4 głosach 

wstrzymujących się podjęła wraz z autopoprawkami i poprawką Uchwałę  
Nr XXXIX/374/2017 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.  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.29 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

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

Ad.5a) Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek  poinformował, że został zawieszony tylko 

jeden kurs  linii „0” ok. godz. 16tej.  

Radna Danuta Wojdyła pytała czy kurs ten został zawieszony tylko czasowo na okres wakacji 

czy na stałe? 

Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że raczej jest to tylko czasowe 

zawieszenie kursu, ale po uzyskaniu szczegółowych informacji od Dyrektora MZK oddzwoni 

do radnej w tej sprawie.  

Ad.5b) Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek  poinformował, że przygotowana jest 

dokumentacja na przebudowę i modernizację ul. Podtatrzańskiej od ul. Szaflarskiej do  

ul. Solidarności. Zgodnie z odpowiedzią na wcześniejszą interpelację w tej sprawie  

w budżecie na obecny rok nie zostały zaplanowane środki na modernizację całej  

ul. Podtatrzańskiej. Odnośnie remontu chodnika przy tej ulicy stwierdził, że lepiej byłoby 

robić to już całościowo razem z ulicą, a nie teraz tylko sam kawałek chodnika ponieważ  
w pewne fragmenty tej ulicy, jeszcze w tym roku, będzie wchodził MZWiK z modernizacją  
sieci wodociągowej. Dodał, że trzeba będzie to wykonać, bo po wykonaniu ścieżki 

rowerowej, al. Solidarności ten fragment będzie szpecił tamten rejon.  

Radny Andrzej Swałtek pytał, w imieniu mieszkańców czy w rejonie styku ul. Ku 

Studzionkom i ul. Sikorskiego możliwe byłoby wykonanie dodatkowego przejścia dla 

pieszych w stronę północną? Prosi o przeprowadzenie wizji lokalnej w tym rejonie.  

Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek  poinformował, że teoretycznie jest tak możliwość. 
Prosi, aby mieszkańcy złożyli na piśmie taki wniosek wówczas zostanie dokonane rozeznanie 

z Policją i Powiatowym Zarządem Dróg i jeśli prawie będzie możliwe jego wykonanie to po 

zatwierdzeniu organizacji ruchu zostałoby ono wykonane. Dodał, że planowane jest również 
przejście dla pieszych przy rondzie które będzie zlokalizowane na początku ul. Sikorskiego.  

  

Ad.30 

W wolnych wnioskach głos zabrali:  

� Radny Jan Łapsa podziękował  Burmistrzowi i jego Zastępcom za zadbanie o wygląd 

ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego; 

� Wiceprzewodniczący Jacenty Rajski zwrócił się z prośbą o wykonanie przejścia dla 

pieszych od przedłużenia ul. Jana Kazimierza w stronę placu, na którym sprzedawane 

są owoce, nabiał, bo ostatnio Policja wystawiała tam mandaty dla pieszych.  

� Radny Grzegorz Grzegorczyk prosi o zwrócenie uwagi na skrzyżowanie  

Al. Tysiąclecia z ul. Kilińskiego bo samochody skręcające z Al. Tysiąclecia nie 

respektują zielonego światła dla pieszych.  
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� Radna Danuta Szoklaska-Stefaniak zwróciła się z prośbą o poprawienie lustra przy 

zjeździe z ul. Krakowskiej w ul. Grel, ponieważ zostało ono przestawione  

i zjeżdżający nie widzą tych, którzy wyjeżdżają spod mostu.   

� Radna Bogusława Korwin nawiązała do wypowiedzi Burmistrza podczas sesji 

absolutoryjnej, na której radna była nieobecna,  na temat tzw. „spraw obyczajowych”. 

Radna uważa, że Burmistrz stara się te sprawy skierować w jej stronę, a podczas sesji 

dotyczącej sytuacji na basenie wypowiadała się mając na uwadze przede wszystkim 

zarządzanie zasobami ludzkimi przez Dyrektora MCSiR, a nie chodziło jej o afery 

„seksualne”, a całą tę aferę rozdmuchała lokalna prasa. Następnie nawiązując do 

wypowiedzi Burmistrza, że pracownicy urzędu pracują rzetelnie stwierdziła, że 

pracują tak rzetelnie, że pracują nonprofit, bo Z-ca Burmistrza Pani Joanna 

Iskrzyńska-Steg nie wykazała w swoim oświadczeniu majątkowym za rok 2016 

dochodów z tytułu pracy w urzędzie. Podkreśliła, że to Burmistrz odpowiada, że 

złożone oświadczenia majątkowe kierowników, dyrektorów.  Następnie nawiązując do 

wypowiedzi na poprzedniej Sesji Pana Skarbnika podkreśliła, że wnioski i opinia 

Komisji Rewizyjnej została przyjęta przez RIO bez zastrzeżeń. Odnośnie pracy 

Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że Komisja przyjęła w planie na II półrocze 2017r. 

jeden temat, później na Sesji Wiceprzewodniczący Jacenty Rajski zaproponował drugi 

temat, a radny Marek  Mozdyniewicz   zawnioskował o zdjęcie pierwotnie przyjętego 

tematu kontroli przez Komisję Rewizyjną, co według niej jest nie do pojęcia ponieważ 
radny Mozdyniewicz jest członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącym 

Komisji FGKiR i powinien zabiegać o to, aby finanse miasta były kontrolowane. Było 

to niezrozumiale tym bardziej, że po poprawce ustalono, że obydwa zaproponowane 

tematy będą przez Komisję Rewizyjną badane. Stwierdziła, że w jej odczuciu radny 

Marek Modzyniewicz powinien podać się do dymisji z funkcji Przewodniczącego 

Komisji FGKiR ponieważ nie dba o to, aby Komisji Rewizyjna miała możliwość 
zbadania środków wydanych na promocję miasta. Nawiązała również do wypowiedzi 

radnego Leszka Pustówki w sprawie środków pozyskanych na obchody Jubileuszu 

670-lecia lokacji Miasta Nowy Targ - zaznaczyła, że na obchody te wydano 470 000 

zł, pierwotnie w budżecie miasta zaplanowana była na ten cel kwota 50 000 zł, ale 

ponieważ nie udało się uzyskać aż tak dużych środków, trzeba było z budżetu miasta 

wydać dodatkowo 200 000 zł. więc podkreślanie zasług za pozyskanie środków do 

faktów, które na prawdę miały miejsce ma się nijak. Na koniec przytoczyła cytat  

z pisma Ministra Skarbu Księstwa Warszawskiego, Tadeusza Dębowskiego z 14 

lutego 1808r.  „Ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera 

wydatek onegoż usprawiedliwić winien” . Radna uznała, że cytat ten jest nadal 

aktualny.   

� Radny Leszek Pustówka podkreślił, że od sponsorów pozyskane zostało 200 000 zł na 

Jubileusz 670-lecia Miasta, więc jest to spora kwota jak na kulturę, bo tylko na 

obchody 650-lecia były pozyskane takie kwoty.   

� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że skoro ktoś ma wielkie wyobrażenie  

o imprezach i chce przy takim budżecie jak ma Nowy Targ, gdzie jest masa potrzeb do 

zrobienia, realizować je za tak wysokie kwoty to ma nadzieję, że Komisja Rewizyjna 

będzie to dokładnie kontrolować. Dodała, że pierwotnie plan obchodów obejmował 

dużo niższe kwoty i mniejszy zakres imprezy, a potem się to rozrosło do takich 

rozmiarów.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zaprosił na IX Piknik Lotniczy w dniach 

12-13. 08.2017r. oraz na XVII Jarmark Podhalański w dniach 18-20.08.2017r.  
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Ad.31 

O godzinie 19:45 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XXXIX Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ.  

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski 


