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P r o t o k ó ł Nr 40/2017 

z XL Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 11 września 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 XL Sesji Rady 

Miasta w Nowym Targu o godzinie 15
00

.  

Powitał  Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Z-cę Burmistrza 

Pana Waldemara Wojtaszka, Sekretarz Miasta Panią Stanisławę Szołtysek, Skarbnika Miasta 

Pana Łukasza Dłubacza. Następnie powitał pracowników Urzędu, dyrektorów i kierowników 

miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców miasta oraz przedstawicieli mass 

mediów. Szczególnie serdecznie powitał zaproszonych gości: Pana Marka Morawskiego  

i Panią Bożenę Pietras-Goc - Dyrektora MISTiA . 

 Przed przystąpieniem do porządku obrad minutą ciszy uczczono pamięć śp. majora 

Stanisława Mroszczaka odznaczonego Medalem za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego 

Targu Uchwałą Nr XXXVII/425/09 z dnia 26.10.2009r. 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 21 Radnych, zgodnie  

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

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Targu w zakresie: 

a) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2016.  

b) realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ za rok 

2016.  

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 

8. Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia  

29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowym Targu”.  

9. Zmiany Uchwały Nr 47/IX/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 lipca 2003 roku  

w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Miejski 

Zakład Komunikacji w Nowym Targu”.  

10. Ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Nowym Targu.  

11. Wyrażenia zgody na poddzierżawę nieruchomości przez Gminę Miasto Nowy Targ.  

12. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678-

2+673 w miejscowości Nowy Targ współfinansowana z dotacji budżetu państwa  

w ramach PRGiPID”.  

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

2024.  

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

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

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

16. Wolne wnioski. 
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17. Zakończenie obrad. 

 

Ad.2 

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

który zgłosił wniosek o wykreślenie punktu 7 Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu, 

w związku z faktem że nikt się do głosu nie zapisał.  

 

Rada w  głosowania 21 głosów „za” przegłosowała powyższą zmianę.  

 

Porządek obrad po zmianie: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Targu w zakresie:  

a) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2016.  
b) realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy Targ za rok 

2016.  

6. Interpelacje i zapytania.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 

7. Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia  

29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowym Targu”.  

8. Zmiany Uchwały Nr 47/IX/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 lipca 2003 roku  

w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą „Miejski 

Zakład Komunikacji w Nowym Targu”.  

9. Ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Nowym Targu.  

10. Wyrażenia zgody na poddzierżawę nieruchomości przez Gminę Miasto Nowy Targ.  

11. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678-

2+673 w miejscowości Nowy Targ współfinansowana z dotacji budżetu państwa  

w ramach PRGiPID”.  

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

2024.  

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

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

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zakończenie obrad. 

 

Ad.3 

Przewodniczący Rady zgłosił poprawkę do protokołu polegającą na uzupełnieniu pkt. 4  

o pytania do sprawozdania jakie zadawali radni. 

Treść poprawki: 

„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. 
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� 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.”  

 

Rada w reasumpcji głosowania 18 głosów „za”  przy 3 głosach wstrzymującym się 

przyjęła protokół z XXXIX Sesji Rady Miasta wraz ze zgłoszoną poprawką.  

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 25 lipca 2017 r. do 11 września 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 wymieniła kilka imprez, które miały miejsce w trakcie 

roku, a na których nie było Burmistrza Miasta. Szczególnie podkreśliła datę 
6.08.2017r. kiedy to w Kościele pw. NSPJ miało miejsce odsłonięcie tablicy 

pamiątkowej poświeconej ks. kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu, a nie było 

obecnych przedstawicieli miasta. Byli natomiast przedstawiciele powiatu oraz 

Związku Podhalan, a przecież ks. kardynał był Honorowym Obywatelem Miasta 

Nowy Targ i należało, aby władze miasta złożyły symboliczną wiązankę. Stwierdziła, 

że Burmistrz nie znalazł czasu, aby być na tej uroczystości, ale znalazł czas, aby udać 
się na otwarcie punktu skupu surowców wtórnych. Uważa, że w takich sytuacjach 

Burmistrz powinien ważyć co jest istotniejsze.  

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że nie jest podstawowym zadaniem 

Burmistrza udział w imprezach. Radni również są przedstawicielami władz i dobrze że 

radna tam była. Dodał, że na tej uroczystości był pomimo, że nie było oficjalnego 

zaproszenia, ale nie pchał się do przodu, bo nie ma aż takiego „parcia na szło”. Dodał, 

ze składaniem wiązanek również był problem, bo nie było przygotowanego miejsca 

pod tą tablicą na wiązanki.   

� Radna Bogusława Korwin uznała, że bagatelizowanie tej sprawy przez Burmistrza jest 

dla niej zaskakujące i wydaje się jej, że Burmistrz bardziej popiera prywatnych 

przedsiębiorców natomiast nie jest tam gdzie powinien być. Mógł przynajmniej 

wysłać maile do radnych, bo może chcieli tam być i złożyć wiązankę, bo kardynał 

Macharski był bardzo związany z Nowym Targiem.      

 

Po sprawozdaniu wyświetlono zebranym filmiki przygotowane przez NTvK dotyczące IX 

Pikniku Nowotarskiego oraz XVII Jarmarku Podhalańskiego.  

Następnie wręczono akty awansu zawodowego dla nauczycieli z nowotarskich szkół,  

a później Burmistrz wraz z Przewodniczącym złożyli Panu Markowi Morawskiemu 

podziękowania za Jego bohaterską postawę jaką wykazał się ratując osoby tonące na rzece 

Biały Dunajec.  

W dalszej kolejności Pani Bożena Pietras-Goc Dyrektor Małopolskiego Instytutu Samorządu 

Terytorialnego wręczyła Burmistrzowi Dyplom oraz nagrodę za zajęcie przez Miasto Nowy 

Targ III miejsca za wzorową współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi.  

 

Ad.5 

Sprawozdania, w kolejności jak poniżej przedstawiła Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch: 
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a) sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2015 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

b) sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Nowy 

Targ za rok 2015 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad.6 

Interpelacje i zapytania: 

1. Gabriel Samolej złożył interpelację w sprawie przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego w sprawie sprzedaży alkoholu w sklepiku osiedlowym na Topolowym  

i odbioru koncesji na sprzedaż alkoholu w tym sklepiku do czego wzywali mieszkańcy  

os. Topolowego w złożonym do Burmistrza w dniu 30.06.2017r. piśmie.  

2. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawie: 

a) przedłużenia rowu odwadniającego na os. Niwa (przy skrzyżowaniu drogi krajowej 47 

tzw. Zakopianki z drogą na os. Niwa) wykonanego przez GDDKiA, ponieważ rów ten 

nie został przedłużony wzdłuż drogi należącej do Gminy Miasto Nowy Targ, co 

powoduje zalewanie posesji Mieszkańców; 

b) poprawy nawierzchni  asfaltowej drogi dojazdowej na budynku na os. Niwa 70A. 

Została ona zniszczona przez ostatnie ulewne deszcze. 

oraz zapytanie w sprawie kanalizacji na osiedlu Niwa- czy prace projektowe zostały już 
zakończone? 

3. Radna Danuta Wojdyła złożyła pisemne zapytanie w sprawie terminu przedłożenia 

Radzie Miasta sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ za rok 2016. 

4. Radna Bogusław Korwin złożyła interpelacje w sprawie: 

a) naprawienia zniszczonego ogrodzenia na tarasie widokowym na lotnisku. Obecny jego 

stan zagraża bezpieczeństwu szczególnie dzieci oraz buduje negatywny wizerunek 

miasta; 

b) zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2018 generalnego remontu nawierzchni 

asfaltowej kładki na Czarnym Dunajcu, znajdującej się obok Hali Lodowej. 

c) zamieszczenia w przyszłości podczas Jarmarku Podhalańskiego, znacznie większej 

ilości koszy na śmieci czy też odpowiednich kontenerów ponieważ było ich za mało  

i hałdy śmieci leżące obok koszy stworzyły negatywny wizerunek miasta.  

oraz następujące zapytanie : 1. Jaki był koszt całkowity Jarmarku Podhalańskiego w roku 

2017?, 2. Jaki był wkład finansowy i ewentualnie rzeczowy miasta Nowy Targ w imprezę pod 

nazwą POLKI FOLKI?, 3. Jaki był wkład finansowy i ewentualnie rzeczowy miasta Nowy 

Targ w powstanie teledysku „Moje miasto”? 

5. Radni Danuta Szokalska-Stefaniak oraz Grzegorz Luberda złożyli interpelację  
w sprawie wystąpienia o opinię do Wojewódzkiej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie 

w sprawie budowy chodnika przy drodze krajowej DK 47.  

6. Radny Andrzej Swałtek zwrócił się z prośbą o wystąpienie do nadleśnictwa o wycinkę 
drzew utrudniających widoczność przy przejeździe ścieżką rowerową Nowy Targ-Zaskale.  

7. Radny Grzegorz Grzegorczyk pytał o: 

a) dokonane uzgodnienia w sprawie doświetlenia cmentarza miejskiego, 

b) termin zmiany organizacji ruchu na ul. Zalewowej, 

 

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

Przerwa 
 

Ad.7 

Projekt uchwały w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej 

pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu” przedstawiła Dyrektor OPS Pani 

Barbara Paluch.   
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Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych, jeżeli liczba zmian w uchwale jest znaczna lub gdy 

uchwała była wielokrotnie wcześniej zmieniana i posługiwanie się tekstem uchwały może być 
istotnie utrudnione, organ właściwy do wydania aktu normatywnego ogłasza tekst jednolity 

uchwały w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny 

ogłoszono. Mając na uwadze powyższe, niezbędnym jest ogłoszenie tekstu jednolitego 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu albowiem w Statucie wprowadzono  

3 obszerne zmiany, które powodują utrudnienia w posługiwaniu się tekstem Uchwały  

Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie nadania 

statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu”.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XL/375/2017 w sprawie: 

ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIV/110/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

29 grudnia 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowym Targu”. 

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania. 
 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 47/IX/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia  

11 lipca 2003 roku w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod 

nazwą „Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu” przedstawił Dyrektor MZK Pan 

Krzysztof Antos. Celem Uchwały jest dostosowanie Statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji 

w Nowym Targu  do zmian wynikających z przepisów ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym  z 2010 r. Także w art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej ustawodawca wskazał 

przedmiot działania samorządowych zakładów budżetowych. Ograniczenie przedmiotu 

działania samorządowego zakładu budżetowego do sfery użyteczności publicznej oznacza, że 

w tej formie wykonywane mogą być wyłącznie zadania własne gminy. Katalog zadań 

własnych gminy, określony został w art. 14 ustawy o finansach publicznych, i ma on 

charakter wyczerpujący. Wymieniony w nim został m.in. lokalny transport zbiorowy. 

Zwrócić należy uwagę na zakres terytorialny zadania własnego gminy. Przekroczenie tego 

zakresu terytorialnego (administracyjnego) dla prowadzenia ww. działalności wymaga 

zawarcia porozumienia lub utworzenia związku międzygminnego (art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o 

publicznym transporcie zbiorowym. Dotychczasowa treść paragrafu 9 Statutu MZK Nowy 

Targ jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. Ustala się w nim, że Zakład za zgodą 
Burmistrza, może realizować zadania własne gmin ościennych partycypujących w kosztach 

na warunkach określonych umową. Tymczasem zgoda burmistrza, jak wynika z aktualnego 

stanu prawnego, a w szczególności art. 74 ustawy o  samorządzie gminnym, nie jest formą 
właściwą. Uprawnienie do zawarcia porozumienia międzygminnego, bo taka powinna być 
forma współdziałania gmin w zakresie realizacji zadania własnego, przysługuje Radzie 

Gminy, jako organowi uchwałodawczemu. Ponadto  w statucie ujednolicono nazewnictwo  

i uporządkowano rozdziały. 
 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XL/376/2017 w sprawie: 

zmiany Uchwały Nr 47/IX/03 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 11 lipca 2003 roku  

w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą 

„Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu”.  
 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego 

Zakładu Komunikacji w Nowym Targu przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian 

Twaróg. Corocznie, we wrześniu organizowany jest Europejski Tydzień Zrównoważonego 

Transportu.  Celem kampanii jest zachęcenie ludzi do korzystania z ekologicznych środków 

podróżowania, chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji publicznej. 

Jednym z elementów tej kampanii jest „Dzień bez samochodu”. W celu zachęcenia ludzi do 

korzystania z komunikacji miejskiej, proponuje się w dniu 22 września 2017 r. wprowadzić 
bezpłatne przejazdy komunikacją miejską MZK. Utracone z tego tytułu przychody 

Miejskiego Zakładu Komunikacji szacuje się na kwotę 5000 zł. 
 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XL/377/2017 w sprawie: 

ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Nowym Targu.  
 

Ad.10 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawę nieruchomości przez Gminę 
Miasto Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Gmina 

Miasto Nowy Targ wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z projektu Rozwój 

Infrastruktury Turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do 

przygotowania tras biegowych oraz budowę wież widokowych. W ramach realizacji 

przedmiotowego projektu zaprojektowano m. in. budowę tzw. „zimnej wieży widokowej” bez 

infrastruktury tj. bez doprowadzania na stałe mediów, bez zaplecza gastronomicznego itp. na 

działce ewid. nr 9735 położonej w Nowym Targu. Przedmiotowa nieruchomość jest 

dzierżawiona przez Spółkę z o.o. DŁUGA POLANA od osoby fizycznej. W związku z tym, 

że do realizacji projektu nie jest wymagane posiadanie prawa własności nieruchomości 

postanowiono poddzierżawić, na okres powyżej trzech lat, część przedmiotowej 

nieruchomości o pow. co najmniej 100 m
2
, niezbędnej do realizacji obsługi projektowanej 

wieży widokowej. 
 

W ramach pytań głos zabrała radna Bogusława Korwin, która pytała ile będzie wynosiła  

kwota poddzierżawy? 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, zgodnie z umową  będzie to 

kwota symboliczna, bo 100 zł rocznie i będzie płatna od momentu podpisania tej drugiej 

długoletniej umowy.   

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

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

Nr XL/378/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na poddzierżawę nieruchomości przez 

Gminę Miasto Nowy Targ.  
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Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K  

ul. Szaflarska w km 1+678-2+673 w miejscowości Nowy Targ współfinansowana z dotacji 

budżetu państwa w ramach PRGiPID” przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie 

głosił autopoprawkę polegającą na poprawie w tekście nazwy ulicy z ul. Szafarska na  

ul. Szaflarska. Podjęcie uchwały ma na celu upoważnienie Burmistrza Miasta Nowego Targu 

do zawarcia umowy ze Starostą Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia przez Gminę 
Miasto Nowy Targ pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na przebudowie 

drogi powiatowej wraz z infrastrukturą -  ul. Szaflarska w Nowym Targu na odcinku o 

długości ok. 1 km od skrzyżowania z Al. Solidarności do skrzyżowania z DK 47 

Zakopianka”. Na realizację zadania Powiat Nowotarski zamierza wystąpić z wnioskiem 

dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019”, a pozyskanie tych środków będzie warunkiem jego realizacji. Zadanie 

będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.  

Szacunkowe koszty realizacji zadania przedstawione przez Powiatowy Zarząd Dróg wynoszą 
ok. 5 000 000 zł. 

Powyższe koszty będą finansowane w następujący sposób: 

- Miasto Nowy Targ udzieli Powiatowi Nowotarskiemu dotacji celowej w wysokości do: 

   1 250 000 zł,  
- Powiat Nowotarski sfinansuje pozostałe koszty zadania w kwocie: 3 750 000 zł. z której 

   część 2 500 000 zł będzie pochodzić ze środków pozyskanych przez Powiat na realizację  
   zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. 
 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Swałtek, który stwierdził, że projektant zapomniał  

o wyznaczeniu zatoczki autobusowej koło McDonalda i zatrzymywanie się tam autobusu 

MZK będzie utrudnione, bo będzie on stał na jezdni jak nie będzie zatoczki. Pytał czy nie 

można byłoby jeszcze tego poprawić na obecnym etapie? 

Naczelnik Wydziału FPiI Pani Wilhelmina Schab poinformował, że w tej sprawie były 

prowadzone rozmowy z powiatem i uzyskano odpowiedź, że powiat nie dysponuje tam 

terenem na wykonanie takiej zatoki.  
 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  

Nr XL/379/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego 

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K  

ul. Szaflarska w km 1+678-2+673 w miejscowości Nowy Targ współfinansowana  

z dotacji budżetu państwa w ramach PRGiPID”.  
 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2017-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Zmiana w WPF 

wynika z przyjętej w poprzednim punkcie uchwały z której wynika, że miasto Nowy Targ 

udzieli Powiatowi Nowotarskiemu dotacji celowej w wysokości do:1 250 000 zł,  
 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XL/380/2017 w sprawie: zmian 

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

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  
 

Ad.13 

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

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

jak w uzasadnieniu do uchwały Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz.   
 

W ramach pytań głos zabrała radna Bogusława Korwin, która pytała kto był inicjatorem 

budowy drogi na ul. Halikowskiego? 

Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz poinformował, że obecnie powstało tam już wiele domów,  

a droga jest tylko utwardzona. W związku z tym, że mieszkańcy postanowili w formie 

darowizny przekazać działki pod tą drogę Burmistrz zdecydował o zaproponowaniu takiej 

zmiany w budżecie.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w reasumpcji głosowania 18 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się 

podjęła  Uchwałę Nr XL/381/2017 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.14 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

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

Radny Paweł Liszka odnośnie swojego zapytania w sprawie kanalizacji na os. Niwa 

poinformował, że w czasie przerwy rozmawiał z Prezesem MZWiK i umówił się w  tej 

sprawie na rozmowę.  
Ad.6 Z-ca Burmistrz Waldemar Wojtaszek poinformował, że temat wycięcia drzew 

utrudniających widoczność na ścieżce rowerowej Nowy Targ - Zaskale zostaje przyjęty do 

realizacji. 

Ad7a) Z-ca Burmistrz Waldemar Wojtaszek odnośnie doświetlenia cmentarza poinformował, 

że aby to wykonać w części wnioskowanej przez radnego musi powstać projekt. Pomysł, jest 

taki, aby dołożyć dodatkowe lampy przy ul. Szpitalnej i doświetlić tamtą część cmentarza, co 

do dobudowy oświetlenia musi powstać projekt. Obecnie zbierane są wszystkie zadania 

dotyczące oświetlenia  i będzie to w trybie 2-letnim poprzez wpisanie do WPF-u zlecane.  

Radny Grzegorz Grzegorczyk zaznaczył ze od ul. Norwida są wysokie drzewa i nie ma jak 

doświetlić tego odcinka. 

Z-ca Burmistrz Waldemar Wojtaszek poinformował, że w takiej sytuacji pozostaje 

zaprojektowanie. Budowa oświetlenia jest ekonomiczna, gdy wykonywany jest remont alejek 

i tak będzie to stopniowo wykonywane.  

Ad.7b) Z-ca Burmistrz Waldemar Wojtaszek zmiany organizacji ruchu na odnośnie  

ul. Zalewowej poinformował, że mieszkańcy oczekują wyłączenia tej ulicy z ruchu  

i pozostawienia jej tylko dla mieszkańców w związku z tym wystąpiono do policji, ale nie 

widzą oni możliwości legitymowania kto przejeżdża tą ulicą dlatego wprowadzenie strefy 

zamieszkania wydaje się tutaj zasadne.  

Radny Grzegorz Grzegorczyk uważa, że jednak jest to możliwe do zweryfikowania na 

podstawie dowodu tożsamości.  

Z-ca Burmistrz Waldemar Wojtaszek poinformował, że wówczas wjazd i wyjazd musiałby 

następować po ul. Powale, a zamknięty zostałby wjazd od ul. Waksmundzkiej.  
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Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski uważa, że takie rozwiązanie byłoby 

bezpieczniejsze, bo obecnie jest tam wjazd i wyjazd prosto na pasy przed rondem.  

Radny Grzegorz Grzegorczyk poinformował, że mieszkańcy mają problem z tym, że osoby 

jadące na jarmark, aby nie stać w korku na ul. Powale skracają sobie przejazd ul. Zalewową, 
 a jest to ulica wąska nie ma tam chodników i duży ruch stwarza zagrożenie dla pieszych.  

Z-ca Burmistrz Waldemar Wojtaszek potwierdza, że faktycznie taki problem tam występuje. 

Obecnie miasto jest w trakcie przygotowywania przetargu na obwodnicę miasta biegnącą 
przez Bereki i w momencie wybudowanie tej obwodnicy i ronda na Al. Tysiąclecia ten 

problem powinien zniknąć, bo kierowcy będą korzystać z tej obwodnicy.   

Radny Grzegorz Grzegorczyk stwierdził, że wyjazd na ul. Powale będzie utrudniony zimą, bo 

jest tam stromo i wąsko.  

 

Następnie radna Bogusława Korwin odnosząc się do zapytań i interpelacji z poprzedniej Sesji 

zwróciła uwagę, że do chwili obecnej na stronie miasta nie ma odpowiedzi na jej zapytanie  

w sprawie zamykania placów zabaw na noc dlatego prosi, aby zostało to uzupełnione. 

Odnośnie odpowiedzi na interpelację w sprawie zatoki parkingowej przy ul Podhalańskiej 

koło Biedronki  poinformowała, że nie udzielono jej odpowiedzi czy dziury w drodze 

dojazdowej do biedronki będą załatane czy nie. Stwierdziła, że jakoś nie ma pieniędzy na 

budowę małego parkingu na 13 samochodów ani też na załatanie dziur, ale są nagle pieniądze 

na dodatkową inwestycję jaką będzie budowa ul. Halikowskiego.  Dodała, że miasto ma też 
swoje ulice więc powinno o nie dbać. Następnie zwróciła uwagę, że pytała o wnioski 

przedsiębiorców do miejscowego planu zagospodarowania w tamtym rejonie i jakie są tam 

plany. Poinformowała, że w odpowiedzi otrzymała informacje, że ze szczegółami tych 

postępowania mogą się zapoznać tylko strony. Radna pytała czy parking, który oddano na 

 pl. Evry w zamian za dziwne miejsce pod Kościołem na Kowańcu, wchodzi w projekty 

przewidziane przez przedsiębiorców? 

Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że żadne plany dotyczące przedmiotowego 

parkingu nie są procedowane. Wnioski przedsiębiorców dotyczą działek tych przedsiębiorców 

tam gdzie są pawilony i dawne blaszaki.  
 

Ad.15 

W ramach wolnych wniosków głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski odnośnie uwag radnej Bogusławy Korwin  

w sprawie braku przedstawicieli miasta w dniu 6.08.2017r. na odsłonięciu tablicy 

upamiętniającej ks. kardynała Franciszka Macharskiego poinformował, że do Biura 

Rady nie wpłynęło oficjalne zaproszenie na tą uroczystość. Dodał, ze imprez jest 

bardzo dużo i trudno na każdej być. 
� Radna Bogusław Korwin odpowiedziała, że może i nie wpłynęło, ale informacja była 

zamieszczona na stronie internetowej miasta. Dodała, że było jej „głupio”, że byli 

przedstawiciele powiatu, związku podhalan, a nie było przedstawicieli władz Miasta,  

a przecież kardynał Macharski był Honorowym Obywatelem Miasta Nowy Targ.    

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski odnośnie udziału Burmistrza w otwarciu 

punktu skupu surowców wtórnych poinformował, że on również był tam obecny 

ponieważ cieszy się, że punkt ten został przeniesiony, bo ma teraz całkiem innych 

wygląd. Ma na dzieję, że mieszkańcy będą tam dostarczać surowce wtórne, a nie będą 
nimi palić w piecach.   

� Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski zwrócił się z prośbą do Naczelnika 

Wydziału GKiOŚ Pana Dariusza Jabconia w sprawie zwrócenia uwagi na problem 

jakim jest wynoszenie ze sklepów przed ich zamknięciem stert śmieci, które 

składowane są przy koszach na Rynku. Pytał czy właściciele sklepów mają umowy na 

odbiór śmieci? Prosił, aby zwrócić im uwagę, że kosze na mieście są na drobne 

śmieci, a nie na ich śmieci ze sklepu typu np. opakowania z butów.  
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� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że właściciele 

sklepów mają obowiązek złożenia deklaracji OKB. Dodał, że w związku ze 

głoszonym problemem dokonana zostanie kontrola pod kontem składania tych 

deklaracji i będą wyciągane ewentualne konsekwencje. 

� Radny Marek Mozdyniewicz poinformował, że obecnie trwa kolejna edycja budżetu 

obywatelskiego województwa małopolskiego i jako przewodniczący zespołu ds. 

poprawy jakości powietrza złożył w imieniu tego zespołu wniosek do budżetu 

obywatelskiego dotyczący sadzenia drzew (województwo zakupi sadzonki drzew, 

które będą sadzone w ramach hepeningu). Najpierw okazało się, że regulamin budżetu 

województwa małopolskiego nie zezwala na wprowadzenie tego typu zadania dlatego 

jako zadanie rezerwowe zgłosił zakup kamer termowizyjnych. Później okazało się, że 

jednak ten pierwszy wniosek po zmianie został przyjęty  i można na niego głosować o 

co prosił zebranych oraz mieszkańców za pośrednictwem NTvK. Następnie 

nawiązując do informacji przesłanych do radnych mailem w sprawie planowanej 

komisji FGKiR wyjazdowej przypomniał, że propozycje tematów można zgłaszać do 

15.09.2017r. do Biura Rady. Dodał, że na to posiedzenie zaproszeni są wszyscy radni.  

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha w imieniu zarządu MPEC-u zaprosił na I 

ekologiczny dzień MPEC-u, który odbędzie się w dniu 15.09.2017r. Przy budynku na 

Powstańców Śląskich prowadzona będzie akcja edukacyjna związana  

z propagowaniem ciepła sieciowego i zwróceniem uwagi na problem spalania 

odpadów w piecach i związanych z tym konsekwencji zdrowotnych. Natomiast przy 

kotłowni na ul. Szaflarskiej na zieleńcu będzie prowadzona akcja sadzenia drzewek.  

� Radna Danuta Wojdyła zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości zamontowania 

znaku ograniczenia prędkości na ul. Wojska Polskiego przy skręcie z ul. Józefczaka  

w stronę przedszkola, bo wielu kierowców jeździ tam zbyt szybko. Ewentualnie prosi 

o rozważenie możliwości zamontowania progu zwalniającego. 

� Radny Jan Łapsa podziękował  Burmistrzowi i Wydziałowi FPiI za doświetlenie os. 

Gazdy i Oleksówki, kanalizację na końcowym odcinku os. Gazdy, umocnienie brzegu 

oraz nowego mostku na os. Gazdy i załatanie dziur jak również za sfinalizowanie 

zamiany działki przy kościele na Kowańcu za parking przy pl. Evry.    

 

Na koniec Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski poinformował o: 

� otrzymanym w dniu dzisiejszym odpisie postanowienia z dnia 31.08.2017r. 

prostującego wyrok z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie skargi kasacyjnej p. T.Ż. od 

wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Orzeczenie jest 

ostateczne i niepodległa zaskarżeniu.  

� uwagach mieszkańców w sprawie nie przychodzenia radnych na dyżury. Poprosił, aby 

radni otrzymując harmonogram dyżurów w przypadku niedogodnego terminu 

zamieniali się z którymś z radnych na inny termin, a jeśli nie jest to możliwe to swóją 
nieobecność należy zgłosić do Biura Rady, aby można było wywiesić stosowną 
informację, żeby mieszkańcy nie czekali na radnego. Dokonaną zamianę również 
należy zgłosić, aby można ją było uwzględnić w dyżurach na stronie miasta.  

� potrzebie zgłoszenia z Rady Miasta dwóch kandydatów na członków Komitetu 

Rewitalizacji Miasta do dnia 18.09.2017r. 

� potrzebie zgłaszania się radnych do pocztu sztandarowego, który bierze udział  

w uroczystościach miejskich/państwowych - radna Bogusława Korwin prosiła  

o przesłanie harmonogramu planowanych uroczystości, aby radni mogli zaplanować 
sobie w swoich kalendarzach czas na udział w tych uroczystościach.  

� uroczystościach w dniu 17.09.2017r. w związku z 78 rocznicą napaści ZSRR na 

Polskę oraz poświeceniem Ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.  
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Ad.16 

O godzinie 18:30 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XL Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ.  

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski 

 


