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P r o t o k ó ł Nr 41/2017 

z XLI Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 23 października 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 XLI 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 Stanisława Barnasia - 

radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pana Marka Morawskiego,  

Panią Jolantę Bakalarz - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Nowym Targu oraz Pana nad. kom. Roberta Stasika - przedstawiciela Komendy 

Powiatowej Policji w Nowym Targu.  

 

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 XL Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Informacja Prezesa Zarządu MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. na temat jakości wody 

ze studni prywatnych oraz w zakresie edukacji środowiskowej. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 

8. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Stanisława Nowaka na działalność 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu. 

9. Zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.  

10. Przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w roku 2018.  

11. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul Królowej Jadwigi 17 w 

Nowym Targu.  

12. Przedłużenia umów dzierżawy.  

13. Wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przez Gminę Miasto Nowy Targ.  

14. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

15. Zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.  

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

2024.  

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

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

 

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
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19. Wolne wnioski. 

20. Zakończenie obrad.  
 

Ad.2 

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

który w związku z pismem Burmistrza Miasta  z dnia 18 października 2017r. zgłosił wniosek  

o wprowadzenie w punkcie 16 porządku obrad projektu uchwały w sprawie: upoważnienia 

Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym 

Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogą 
serwisową zlokalizowaną wzdłuż drogi krajowej nr 47 w miejscowości Nowy Targ w trybie 

art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.  

 

Rada w  głosowania 20 głosów „za” przegłosowała powyższą zmianę.  

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.  

 

Porządek obrad po zmianie: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Informacja Prezesa Zarządu MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. na temat jakości wody 

ze studni prywatnych oraz w zakresie edukacji środowiskowej. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 

8. Uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Stanisława Nowaka na działalność 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu. 

9. Zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.  

10. Przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w roku 2018.  

11. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul Królowej Jadwigi 17 w 

Nowym Targu.  

12. Przedłużenia umów dzierżawy.  

13. Wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przez Gminę Miasto Nowy Targ.  

14. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

15. Zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości.  

16. Upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia ze Skarbem 

Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania i 

przejęcia zarządzania drogą serwisową zlokalizowaną wzdłuż drogi krajowej nr 47 w 

miejscowości Nowy Targ w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych.  

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

2024.  

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

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

 

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad. 
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Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała porządek obrad po zmianie.   

 

Ad.3 

Rada w 21 głosów „za”  przyjęła protokół z XL Sesji Rady Miasta. 

 

Przed przystąpieniem do punktu 4 Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczy nagrody 

dla dzieci za udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”.  

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12 września 2017 r. do 23 października 

2017r. w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz 

Watycha. Po sprawozdaniu Burmistrz nawiązując do przedłożonego na ostatnie posiedzenie 

Komisji FGKiR projektu uchwały w sprawie opłaty targowej poinformował, że miał on na 

celu zakończenie okresu obowiązującej stawki preferencyjnej oraz ujednolicenie opłaty 

targowej na ternie miasta. Podkreślił, że powodami, do przedłożenia tego projektu uchwały 

było: nasilające się skargi od osób handlujących i właścicieli gruntów sąsiadujących  

z terenami Nowej Targowicy na wysokie opłaty w tym także opłaty za toalety, postoje 

samochodów, rezerwacje miejsc, a także żądanie kwot partycypacji w tzw. kosztach 

wspólnych spółki Nowa Targowica jak odśnieżanie, sprzątanie, koszty reklamy itp. 

Przypomniał, że nie dawno wprowadzony został pod obrady Rady, a następnie zdjęty z 

porządku obrad projekt grupy radnych zawężający granice placu targowego, co miało miejsce 

przed wakacjami, a następnie było kontynuowane poprzez prace radnych nad podjęciem 

uchwały ustalającej regulamin targowicy, która ostatecznie po konsultacjach prawnych 

została pozostawiona bez zmian. Wszystko to zmierzało do ograniczenia terenu targowicy do 

tych terenów, które pozostawały pod dyspozycją spółki i powierzenia wszelkich czynności 

zarządczych administratorowi wskazanemu przez spółkę. Projekty te były tak daleko idące, że  

miasto nie miałoby już jakiejkolwiek kontroli nad targowiskiem, a władze spółki mogłyby 

swobodnie decydować kto ma handlować, czym  i gdzie. Podkreślił, że projekt regulujący 

granice spółki był  niezgodny z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o podatkach 

lokalnych, ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jak i podstawowymi wolnościami 

zagwarantowanymi w konstytucji. Ujednolicenie stawki miało stworzyć możliwość 
konkurencyjności dla drobnych sprzedawców, zakończyć okres przejściowy związany  

z  przeniesieniem targowicy jak i ustabilizować wpływy do budżetu miasta. Ujednolicenie 

stawek obejmuje znikomą podwyżkę  ponieważ wprowadza zasadę odpłatności w zależności 

od wielkości stanowiska. Stawki zaproponowane w projekcie są zbliżone do stawek, które 

obowiązywały wiele lat na poprzedniej targowicy i były akceptowane. Następnie Burmistrz 

przypomniał, że umowa pomiędzy spółką Nowa Targowica, a miastem została zawarta 

jeszcze przez poprzedniego Burmistrza Miasta pod koniec poprzedniej kadencji. Początkowo 

przekazywała ona 3,5 ha gruntów, a obecnie jest to juz prawie 5 ha gruntów. Czynsz 

dzierżawny określony w umowie należy uznać za symboliczny, gdyż jest to kwota  2 470 

netto miesięcznie co w przeliczeniu na metr daje 5 groszy za m
2 

 na miesiąc. Spółka 

podkreśla, ze celem uruchomienia targowicy poniosła gigantyczne nakłady jednak należy 

wiedzieć, że wszystkie budynki wzniesione na tym trenie w tym np. karczma, znajdują się nie 

na terenie dzierżawionym od miasta podnosząc jego wartość, ale na działkach prywatnych 

osób związanych ze spółką. Spółka podnośni również argument ogromnego ryzyka 

związanego z tą inwestycją, ale należy zaznaczyć, że umowa dzierżawy została tak 

skonstruowana, że spółka  może ja wypowiedzieć w każdej chwili i żądać zwrotu nakładów 

poniesionych na terenach miejskich. Trudno, aby mieszkańcy i miasto odpowiadali za ryzyko 

związane z prywatnymi inwestycjami na prywatnym terenie. Burmistrz podkreślił, że jarmark 

nowotarski nie jest dorobkiem tylko spółki Nowa Targowica lecz dorobkiem miasta, osób 
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handlujących, rzemieślników i mieszkańców, którzy ponoszą liczne utrudnienia z tym 

związane i miasto ma prawo czerpać z tego korzyści dbając jednocześnie, aby te korzyści 

czerpali równocześnie handlujący. Podkreślił, że bulwersujące są zarzuty wobec władz miasta 

o wykończeniu targowicy poprzez ujednolicenie stawek gdzie opłaty targowe są zaledwie 

promilem kosztów jakie ponosi handlujący, co więcej spółka podniosła nie dawno 

handlującym czynsz dzierżawy nie pytając nikogo o zdanie, a podwyżka ta ma się nijak do 

niewielkiej proponowanej zmiany opłaty targowej. Dodał, że złożony projekt nie jest 

wynikiem chęci uzyskania większych dochodów do budżetu miasta lecz zrównania ich z 

dochodami jakie miasto uzyskiwało z poprzedniej targowicy. Stwierdził, że zmiana opłaty 

targowej w żaden sposób nie doprowadzi do niekontrolowanego przenoszenia targowicy, ale 

umożliwi drobnym sprzedawcom utrzymanie się na rynku. Następnie Burmistrz przypomniał, 

że już wcześniej kierował w tej sprawie projekty, aby zająć się tą istotną sprawą. Dodał, że 

jest to już moment, aby miasto zgodnie z umową i deklaracjami składanymi przed 

przeniesieniem jarmarku otrzymywało rzetelne dane dotyczące poniesionych nakładów  

i zawieranych umów dzierżawy, a także o podanie cennika opłat dzierżawy obowiązującej na 

targowicy, rodzaju pobieranych opłat i okresie ich obowiązywania. Podkreślił, że jeśli 
faktycznie jest tak, że spółka nie jest w stanie się zbilansować to miasto zgłaszało chęć 
podjęcia rozmów o ewentualnej sprzedaży udziałów w spółce Nowa Targowica na rzecz 

miasta jednak nie doszło to do skutku. Odnosząc się do możliwości zniesienia opłaty targowej 

Burmistrz poinformował, że nie ma z tym problemu i można to załatwić w ten sposób, że 

spółka będzie wpłacać do miasta czynsz dzierżawny odpowiadający wysokości wpływów  

z opłaty targowej tak, żeby miasto otrzymywało to co jest należne miastu, a mieszkańcy nie 

mieli na tym straty poprzez ograniczenie realizacje tych zadań do których realizacji miasto 

jest zobowiązane. Miasto ma prawo do pobierana opłaty targowej ponieważ utrzymanie się 
jarmarku to bardzo wysoka wartość i nie we wszystkich miasta się to udaje. Próby 

zmonopolizowania rynku i zawłaszczenia tradycji mogą doprowadzić do zachwiania jego 

rozwoju. Odnośnie straszenia, że może tam powstać hipermarket przypomniał, że już rok 

temu spółka złożyła do planu zagospodarowania wniosek o dopuszczenie tam w planie 

budowy obiektów wielkopowierzchniwych czyli i tak zakładała, że na tym terenie będą takie 

obiekty powstawały, a w związku z tym miasto będzie pozbawione wpływu z opłaty targowej. 

Na konie podkreślił, że Burmistrz i radni zostali wybrani przez mieszkańców, aby dbać o ich 

dobro i interesy. Dodał, że jego celem nie jest również skłócanie się z władzami spółki Nowa 

Targowica jednak nie może pozostać bierny wobec sytuacji jakie mają miejsce oraz 

nieprawdziwych informacji wygłaszanych ostatnio podczas jarmarku co utwierdza go  

w przekonaniu  o jaką kasę na prawdę chodzi. Podkreślił, że jako Burmistrz jest gotowy do 

podjęcia rozmów w celu ustabilizowania rozmów na targowicy, zakończeniu skarg 

handlujących, ale także właścicieli sąsiednich gruntów  jednak władze spółki muszą 
zaprzestać wprowadzania w błąd w tym poprzez zatrudnione do tego osoby. Sukces jakim jest 

przeniesienie jarmarku jest sukcesem wspólnym i powinno się rozmawiać na zasadach 

partnerskich ponieważ targowica jest dobrem całego miasta. Dodał, że w umowie dzierżawy, 

która została zawarta nie było zagwarantowanych stawek opłaty jakie handlujący ponoszą  
i jest to bardzo trudne.  Dodał, że jest przeciwny windowaniu tych cen i to nie jest tak, że 

opłata targowa, te 20 zł od średniego straganu to jest sięganie do kieszeni handlujących lecz 

jest to odpowiednie podzielenie zysków pomiędzy tych, którzy czerpią największe korzyści  

z tego handlu.    

 

Po sprawozdaniu najpierw Pan Stanisław Barnaś Radny Sejmiku Województwa 

Małopolskiego wręczył Panu Markowi Morawskiemu Złotą Odznakę Honorową 
Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski” w związku z bohaterską postawą Pana 

Marka podczas udzielania pomocy osobom tonącym na rzece Biały Dunajec.   
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Następnie Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli  podziękowania dla osób które 

brały udział w konkursie „Moje wspomnienie o NZPS Podhale”.  

 

Ad.5 

Informację na temat jakości wody ze studni prywatnych oraz w zakresie edukacji 

środowiskowej przedstawił Prezesa Zarządu MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. Pan Dariusz 

Latawiec.  

 

Ad.6 

Interpelacje i zapytania: 

1. Radny Marek Mozdyniewicz złożył interpelację w sprawie podjęcia działań mających na 

celu realizację ścieżki rowerowej typu Singiel Track na zboczach Gorców.  

2. Radny Krzysztof Sroka złożył interpelację w sprawie budowy parkingu 

ogólnodostępnego na ul. Powstańców Śląskich.  

3. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelację w sprawie niezwłocznego wykonania 

remontu odkrytej części potoku Skotnica oraz przystąpienia pomimo oporu jednostki wobec 

ogółu do remontu górnego odcinka ok. 80m gdzie średnica rury wynosi tylko 70 cm.  

4. Radny Grzegorz Grzegorczyk złożył interpelację w sprawie wystąpienia do stosownych 

służb o opinię w sprawie przywrócenia miejsc zawracania na tzw. Zakopiance.  

5. Radna Bogusława Korwin złożyła następujące zapytania: 

a) W związku z kontrolą NIK, jaka miała miejsce w ostatnim czasie w Urzędzie Miasta 

Nowy Targ, proszę o udzielenie odpowiedzi, co było przedmiotem tejże kontroli oraz 

kiedy będziemy mogli zapoznać się z protokołem pokontrolnym? 

b) Czy prawdą jest, że Pan Cezary Szafraniec, który do końca listopada 2017r. pełni 

funkcję Dyrektora MCSiR w Nowym Targu, ma po tym okresie zostać zatrudniony na 

kolejnym stanowisku kierowniczym w tejże jednostce? 

c) W związku z utworzeniem we wrześniu tego roku Klastra Energii „Zielona Generacja-

Nowy targ”, którego jednym z sygnatariuszy jest Miasto Nowy Targ, proszę  
o udzielenie odpowiedzi, w jakiej formie prawnej będzie on działał? 

d) Proszę o udzielenie odpowiedzi, ile w ostatnim okresie zostało ściętych drzew na 

terenie starego cmentarza i co było tego powodem oraz dlaczego i ile ścięto drzew na 

bulwarach obok mostu na ul. Kościuszki? 

e) Dlaczego po wprowadzeniu w strefy parkowania parkomatów pobierane są przez nie 

opłaty za parkowanie w sobotę i niedzielę, które to dni były zwolnione od opłat? 

 

oraz interpelacje w sprawie: 

f) zamieszczenia dokładnej i czytelnej informacji o lokalizacji toalet publicznych  

w kawiarenkach na płycie Rynku i zamieszczenie tych informacji na każdym zbiegu 

pierzei na Rynku i nie tylko.  

g) zawiązania międzypowiatowego i międzygminnego porozumienia w celu 

wybudowania Samorządowego Schroniska dla Zwierząt na miarę czasów, w których 

żyjemy.  

6. Radna Danuta Wojdyła w imieniu mieszkańców ul. Kokoszków oraz studentów zwróciła 

się z zapytaniem o możliwość przywrócenia kursu linii nr 0 na ul. Kokoszków.  

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

rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców na os. Nowym i na os. Zadział  

 

Pełna treść interpelacji i zapytań pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl 
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Ad.7 

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

nr 3 do protokołu)  

� Pan Szymon Kowalczyk przypomniał, że w czerwcu 2016r. występował podczas Sesji 

z prośbą o podjęcie działań mających na celu utworzenie boiska sportowego przy SP 

na os. na Skarpie. Do dnia dzisiejszego nie podjęto żadnych działań dlatego ponownie 

wsypuje z prośbą o utworzenie takiego boiska, bo uczniowie tamtejszego liceum 

spędzają wychowanie fizyczne nad Dunajcem; 

� Pan Marek Kossowski poruszył sprawę sklepu os. Topolowym. Poinformował, że  

w sklepiku tym sprzedawany jest alkohol do późnych godzin nocnych, często osobom 

nietrzeźwym i nieletnim. To jest przyczyną sytuacji panującej na osiedlu i mieszkańcy 

mają cały czas zakłócany spokój i boją się o swoje bezpieczeństwo. W pobliżu jest 

również plac zabaw dla dzieci i takie sytuacje nie powinny mieć tam miejsca. Osoby 

spożywające tam alkohol są agresywne i aroganckie. Wielokrotnie mieszkańcy 

wzywali już Policję, ale często przyjeżdża ona już po czasie gdy towarzystwo już wie 

że maja przyjechać i mają czas, aby opuścić ten teren. W imieniu mieszkańców 

zwrócił się z prośbą o odebranie koncesji na sprzedaż alkoholu w tym sklepiku.  

� Pan Janusz Chowaniec - Prezes Spółki Nowa Targowica - odnosząc się do 

wypowiedzi Burmistrza Miasta poinformował, że przeniesienie targowicy nie było 

pomysłem tylko spółki, bo zostało to wybrane w drodze konkursu w roku 2012. 

Wówczas niewiele osób wierzyło, że projekt o takiej skali będzie możliwy do 

zrealizowania w Nowym Targu. Dodał, że zawsze mówił, że jeśli targowica ma być to 

będzie wizytówką Nowego Targu, albo jej nie będzie, albo będzie funkcjonowała na 

wysokim poziomie, ale wszyscy będą jej ofiarami. Okazało się że targowica nie dość 
że jest to jeszcze ciągle rośnie. Koszty wybudowania targowicy były ogromne. Banki 

nie chciały udzielić kredytu na targowicę więc trzeba było je zorganizować, a na 

pozostałe rzeczy brano kredyt na swoje prywatne ramiona. Odnośnie 5ha otrzymanych 

od miasta poinformował, że są na nich obecnie parkingi, teren ten był ugorem i został 

uzbrojony i odpowiednio przygotowany przez spółkę. Bardzo niewielka część terenu 

miejskiego przeznaczana jest na cele komercyjne. Spółka z tych terenów nie ma zbyt 

wiele. Po zakończeniu umowy cały ten teren miejski zostaje przekazany miastu. 

Odnośnie podniesienia opłaty targowej poinformował, że w sklepach 

wielkopowierzchniowych płacą 6 gr dziennie od powierzchni od nieruchomości,
  

a tutaj proponuje się handlującym 2 zł, co jest jawną dyskryminacją. Dodał, że w tych 

supermarketach powinno się zwiększyć kwoty, a nie tutaj na targowicy. Dodał, że 

kupcy zwrócili się do nich o pomoc w tej sprawie, bo ta opłata uderza w kupców, a nie 

w Nową Targowicę, bo to kupcy muszą ją zapłacić. Odnośnie wybudowania 

supermarketu poinformował, że jeśli nie będzie kupców to będą musieli z czego 

innego spłacać zaciągnięte kredyty, a żeby to robić będą musieli wybudować 
hipermarkety.    

� Pan Grzegorz Zwinczak  poruszył sprawę wjazdu na ul. Grel. Poinformował, że jest to 

ulica wąska  i już od kilku lat mieszkańcy walczą o remont tej ulicy, w szczególności 

od torów od. ul. Partyzantów. Podziękował radnej Danucie Szokalskiej-Stefaniak za 

zaangażowanie w tej sprawie. Dodał, że ma nadzieje, że w przyszłym roku remont tej 

ulicy ruszy. Następnie poruszył sprawę wjazdu z ul. Św. Anny  w ul. Grel, który jest 

bardzo niebezpieczny i trwa tam batalia pomiędzy miastem, a mieszkańcem, który 

przeszkadza miastu w tej inwestycji. Podkreślił, że Burmistrz ma wiele narzędzi  

w dłoni i dlatego prosi, aby spróbował to sfinalizować, bo miejsce to jest 

niebezpieczne. Podkreśli, że Grel jest alternatywą dla Zakopianki, a warunki przejazdu 

są tam nieciekawe.   
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� Pan Bartłomiej Pawlik poruszył sprawę propozycji podniesienia opłaty targowej dla 

handlujących na Nowej Targowicy. Podkreślił, że nie można handlujących traktować 
jak bankomatu i wówczas gdy miastu są potrzebne pieniądze podnosić handlującym 

opłatę targową. Przypomniał, że na starej targowicy duża część terenu była zarządzana 

przez miasto i była to jedyna opłata dla handlujących, a na prywatnych działkach nie 

było już tak kolorowo, bo opłatę pobierało miasto i prywatne osoby. Dodał, że miasto 

przecież mogło wejść w spółkę i teraz czerpać z tego korzyści, a nie teraz wyciągać 
ręce po pieniądze, które się mu nie należą. Dodał, że jeśli miasto nie pomaga to niech 

chociaż nie utrudnia, bo w dużych sklepach mniej płacą za m
2 

 niż oni na targowicy 

będą musieli płacić.      
� Pan Stanisław Mozdyniewicz  w imieniu mieszkańców ul. Grel poruszył sprawę wału 

powodziowego na ul. Grel. Dodał, że mieszkańców w przypadku intensywnych 

opatów zalewają fekalia więc utrapieniem dla mieszkańców jest kanalizacja. Odnośnie 

kanału poinformował, że miał on być zrobiony już dawno temu, ale jeden  

z mieszkańców ulicy wszystko blokuje i dlatego też nie ma tam jeszcze ronda. Zwrócił 

się do Burmistrza z prośbą o rozwiązanie tej sytuacji, bo ciągnie się to już 20 lat.   

� Pani Jadwiga Nieckarz w imieniu Nowotarskiej Grupy pamięć zwróciła się z prośbą  
o wsparcie finansowe samorządu miasta Zakopane, który głosami swoich radnych 

przegłosował uchwałę o zakupie „Palace”, dawnego budynku gestapo zwanego 

katownią Podhalan, miejsca kaźni Polaków w tym wielu mieszkańców Nowego 

Targu. Zwróciła się z  prośbą o zabezpieczenie na ten cel środków finansowych  

w przyszłorocznym budżecie miasta.  

 

Przerwa  

 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Stanisława 

Nowaka na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu przedstawił 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski.  

W dniu 20 września 2017r. do Rady Miasta wpłynęła skarga Pana Stanisława Nowaka 

(wniesiona ustnie do protokołu) na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Nowym Targu. W dniu 21 września 2017r. Przewodniczący Rady Miasta skierował pismo 

do Burmistrza Miasta, jako przełożonego Dyrektora OPS-u o złożenie przez Panią Dyrektor 

Barbarę Paluch wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnienia te wpłynęły do Biura Rady 

w dniu 28 września 2017r., a w dniu 29 września 2017r. skarga wraz z wyjaśnieniami została 

skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową, Opieki Społecznej, Zdrowia  

i Porządku Publicznego. W dniu 9 października 2017r. odbyło się posiedzenie Komisji 

Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego podczas, którego 

rozpatrzona została skarga p. Stanisława Nowaka. Po przeprowadzonej analizie i uzyskanych 

wyjaśnieniach Komisja przyjęła poprzez głosowanie stanowisko w sprawie uznania skargi za 

bezzasadną i jej oddalenia.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

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

Nr XLI/382/2017 w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pana Stanisława 

Nowaka na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu. 
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Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji  

w Nowym Targu przedstawił Dyrektor ZGZiR Pan Michał Rubiś.  Zmiana polega na tym, że 
w § 3, pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) administrowanie miejskimi parkingami, miejscami postojowymi oraz strefą płatnego 

parkowania” 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada głosowaniu 21 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XLI/383/2017 w sprawie: zmian  

w Statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.  

 

Ad.10 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 przestawiła Naczelnik 

Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put. Przyjmując przedmiotowy program Rada Miasta 

deklaruje budowanie dialogu obywatelskiego, chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania 

warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Opracowany „Program współpracy 

Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” stanowi wyraz 

zaangażowania, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  

i jawności.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisja 

Oświaty i Kultury oraz Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada głosowaniu 21 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XLI/384/2017 w sprawie: 

przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w roku 2018.  

 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku przy  

ul. Królowej Jadwigi 17 w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych Pan Marcin Jagła. Wnioskodawca- ESTRADA POLSKA  Spółka z o.o.  

z siedzibą w Opolu , Rynek 24/25 pismem z dnia 12.09.2017 r. ( data wpływu: 14.09.2017r.) 

zwróciła się  z wnioskiem do Rady Miasta Nowego Targu o wydanie pozytywnej opinii 

dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku  przy ul. Królowej Jadwigi 17 w Nowym Targu. 
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Spółka ta złożyła wniosek do Ministra Rozwoju i  Finansów. Jednym z 22 załączników do 

wniosku jest pozytywna opinii Rady Gminy zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Opinia ta 

dotyczy tylko i wyłącznie lokalizacji ewentualnego kasyna gry. W związku z tym, że 

proponowana lokalizacja budzi wątpliwości Burmistrza z uwagi na bliskie sąsiedztwo 

Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej  proponuje on negatywnie 

zaopiniować lokalizacje kasyna gry w budynku przy ul. Królowej Jadwigii 17 w Nowym 

Targu.  

 

Pytań do referującego nie było.  

W dyskusji głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin złożyła wniosek formalny o zmianę zapisu w § 1  

z „negatywnie” na „pozytywnie”, czyli, aby opinia rady była pozytywna co do 

lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Królowej Jadwigii 17. Następnie zwróciła 

uwagę, że w uzasadnieniu nie powinno pisać, że w ocenie Rady Miasta wskazana 

lokalizacja nie jest odpowiednia, lecz w ocenie Burmistrza Miasta. Dodała, że 

uzasadnienie o bliskości MOK i MBP jest naciągane, bo jak zauważała już nie raz w 

pobliżu szkół sprzedawany jest alkohol i w tym budynku, w którym miałoby być 
kasyno również jest sprzedawany alkohol. Stwierdził, że ta lokalizacja powinna mieć 
pozytywną opinię, bo nadzór sprawuje Minister Finansów, a bezpośrednie kontrole 

kasyn przeprowadzają Izby Celne, a takowa jest w pobliżu tego budynku.    

� Zapisany do głosu Pan Jerzy Marzecki Prezes firmy Estrada Polska  Sp. z o.o. 

Zaznaczył on, że podane w uzasadnieniu argumenty dotyczą automatów o niskich 

wygranych, które zostały w ostatnim czasie wycofane, ale i tak nielegalnie 

funkcjonują. Dodał, że działalność kasyna jest działalnością legalną, spokojną, 
tworzącą atmosferę dla ludzi biznesu. Przy wejściu do kasyna jest się 
wylegitymowanym dlatego nie wjedzie tam żaden przestępca ani osoba niepełnoletnia.  

Stwierdził, że powstanie kasyna będzie się wiązało z powstaniem nowych miejsc 

pracy. Osoby takie przejdą odpowiednie przeszkolenie i egzamin w Ministerstwie 

Finansów. Negatywna opinia jest krzywdzącą opinią dla miasta. W Krakowie są 
kasyna, ale spółka chce otworzyć go w Nowym Targu, bo wiele osób chce sobie 

zapewnić anonimowość.   Poinformował, że w zeszłym roku prowadzone były badania 

przez socjologów dot. uzależnienia od hazardu i okazało się że ok. 80% stanowią 
osoby grające w lotto, różnego rodzaju zdrapki, bo są one reklamowane, a kasyna nie 

są.  
� Radna Bogusława Korwin podkreśliła, że nie popiera hazardu dlatego walczyła  

z nielegalnymi punktami typu 777, gdzie przebywała młodzież niepełnoletnia. W tej 

sytuacji gdy może być legalne kasyno pod ścisłą kontrolą Ministra Finansów i Izby 

Celnej, a znikną nielegalne punkty jest za pozytywną opinią co do lokalizacji tego 

kasyna.  

� Radny Paweł Liszka również stwierdził, że Burmistrz nie powinien pisać  
w uzasadnieniu co Rada Miasta uważa, bo o tym będzie świadczyć głosowanie 

radnych w tej sprawie. Dodał, że idąc za wnioskiem radnej Korwin o zmianę opinii  

z negatywnej na pozytywną trzeba będzie pozbyć się całego uzasadnienia, bo nie 

będzie zgodne z treścią uchwały.  

� Radny Janusz Tarnowski stwierdził, że trzeba ustalić z radcą prawnym, czy można 

taką poprawkę zrobić, bo jest to projekt Burmistrza Miasta i chyba najpierw trzeba 

glosować ta uchwałę i jeśli nie zostanie ona przyjęta to wówczas Przewodniczący 

może zaproponować uchwałę przeciwną o pozytywnej opinii.  

� Radca Prawny Pan Wojciech Gliściński poinformował, że dla bezpieczeństwa 

prawnego należy najpierw głosować przedmiotowy projekt uchwały, a jeśli nie 
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zostanie on przyjęty Przewodniczący jako swój projekt może zaproponować projekt  

przeciwny do projektu Pana Burmistrza.  

W związku wyjaśnieniami radcy prawnego radna Bogusława Korwin wycofała wniosek 

formalny.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju nie wydały opinii do 

przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Rada głosowania 10 głosów „za” przy 9 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się 

podjęła  Uchwałę Nr XLI/385/2017 w sprawie: wydania opinii o lokalizacji kasyna gry  

w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 17 w Nowym Targu.  

 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy przedstawił Naczelnik Wydziału 

GN Pan Janusz Jakobiszyn.  Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegająca na wykreśleniu  

w załączniku do uchwały pozycji drugiej - kolejne punkty ulęgają wówczas 

przeszeregowaniu. W świetle obowiązujących przepisów zawartych w ustawie  o samorządzie 

gminnym uchwała Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na 

czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość. Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na okres nie dłuższy niż trzy lata 

umów dzierżawy opisanych w załączniku do niniejszej uchwały z dotychczasowymi 

dzierżawcami, którzy są zainteresowani przedłużeniem  umów jak w załączniku do uchwały. 

 

W ramach pytań głos zabrał radny Krzysztof Sroka, który pytał  czy uchwalenie tej uchwały 

będzie miało wpływ na fakt, że składał dzisiaj interpelację o utworzenie parkingu przy  

ul. Powstańców Śląskich, a działka ta jest właśnie przedmiotem dzierżawy? 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn odpowiedział, że jest to tylko zgoda na 

zawarcie dzierżawy, a jeśli decyzja Burmistrza utworzony zostanie tam parking po rozmowie 

z NTvK to nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć umowę dzierżawy tylko na część działki 

faktycznie zajętej przez dzierżawcę.   
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

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

Nr XLI/386/2017 w sprawie: przedłużenia umów dzierżawy.  

 

Ad.13 

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

Działki ewid. nr 2785/1 i 2785/2 stanowią własność Państwa Huzior. Fragmenty 

przedmiotowych działek zostały utwardzone materiałem pochodzącym z frezowania 

asfaltowych nawierzchni dróg miejskich w ramach remontów bieżących ulic. W związku  

z zajęciem części ww. działek pod ciąg pieszo – jezdny usytuowany na os. Nowym w Nowym 

Targu ich właściciele wystąpili z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy celem 

uregulowania stanu prawnego do czasu ich nabycia przez Gminę Miasto Nowy Targ. Zgodnie 

z Uchwałą Nr XLIII/373/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie 
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uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 

(DZIAŁ)”, ww. części działek przeznaczone są pod wykonanie ciągu pieszo – jezdnego. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

 Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada głosowaniu 21 głosów „za” Uchwałę Nr XLI/387/2017 w sprawie: wyrażenia zgody 

na dzierżawę nieruchomości przez Gminę Miasto Nowy Targ.  

 

Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

przedstawiła, jak w uzasadnieniu do uchwały Naczelnik Wydziału PiO Pani Barbara Kryj-

Mozdyniewicz. Zgłosiła autopoprawkę polegająca na wpisaniu poprawnie w podstawie 

prawnej nazwy ustawy tj. „o podatkach i opłatach lokalnych”.  

 

W ramach pytań głos zabrał radny Andrzej Swałtek, który pytał czy jest możliwość, aby 

stawkę podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

zróżnicować w zależności od powierzchni i tak do np. 1500m
2 

 zostawić stawkę 20,33 zł,  

a powyżej tego 1500m
2 

zastosować stawkę największą jaką proponuje minister czyli 23,10 zł. 

Uzasadnił to tym, że małe rodzinne podmioty nie powinny płacić takiej samej stawki jak 

sklepy wielokopowierzchniowe, które osiągają duże obroty. Pytał czy taki podział stawki 

byłby zgodny z prawem.  

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że 

takie różnicowanie stawki jest możliwe tylko trzeba byłoby dokładnie określić granice, aby to 

było zróżnicowanie stawki przedmiotowe, a nie przedmiotowo- podmiotowe.  

Radny Andrzej Swałtek zaproponował, aby ogłosić przerwę i przedyskutować taką zmianę. 
Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz poinformował, że taki wniosek wymaga dogłębnej analizy. 

Przypomniał, że była próba podjęcia takich przepisów w przypadku CIT-u, ale było to 

zakwestionowane dlatego stwierdził, że w czasie przerwy nie uda się tego rozstrzygnąć. 
Zaproponował, aby obecna uchwałę podjąć, a przed kolejną sesją przygotują odpowiednią 
analizę i jeśli będzie taka wola Rady to na kolejnej sesji ten zapis może zostać zmieniony.   

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada głosowania 12 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 8 głosach wstrzymujących się 

podjęła  wraz z autopoprawką Uchwałę Nr XLI/388/2017 w sprawie: określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od 

nieruchomości przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz.  Na 

wstępie zgłosiła autopoprawki: jedną polegając na wpisaniu poprawnie w podstawie prawnej 
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nazwy ustawy tj. „o podatkach i opłatach lokalnych” oraz drugą polegająca na dopisaniu  

w §  1 przed zwrotem „... ust. 3,4 i 5 o treści:” zwrotu „w § 1”.  

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy, może 

wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i 

niektórych ustaw. W przedmiotowej uchwale do istniejących zwolnień dodano zwolnienia dla 

budynków, które do celów grzewczych stosują ekologiczne źródła ciepła takich jak: 

ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompy ciepła za wyjątkiem budynków lub ich części 

związanych z działalnością gospodarczą. Uchwała ma zachęcić mieszkańców – inwestorów 

do  inwestowania w ekologiczne źródła energii, jak również zachęcić mieszkańców którzy 

mają podłączony gaz do budynków a nie korzystają do celów grzewczych, aby skorzystali  

z tej formy ogrzewania domu. Wybór technologii ogrzewania  jest ważnym elementem realnej 

poprawy sytuacji z zanieczyszczeniem powietrza. Za przyjęciem takiej uchwały przemawia 

ważny interes społeczny, gdyż walka ze smogiem staje się priorytetem każdej gminy.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada głosowaniu 21 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami  Uchwałę  

Nr XLI/389/2017 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od 

nieruchomości.  

 

Ad.16 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia 

porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w 

sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogą serwisową zlokalizowaną wzdłuż drogi 

krajowej nr 47 w miejscowości Nowy Targ w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985r. o drogach publicznych przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg.   

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wspólnie z tutejszym Urzędem podjęły 

działania w celu przejęcia na własność Gminy Miasta Nowy Targ drogi serwisowej 

zlokalizowanej wzdłuż drogi krajowej nr 47 w miejscowości Nowy Targ w trybie art. 19 ust. 

4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przedmiotowa droga serwisowa 

zlokalizowana w pasie drogi krajowej nr 47 w Nowym Targu, ma charakter i znaczenie 

wyłącznie lokalne, spełnia wymagania stawiane drogom gminnym wynikającym z art. 7 ust. 1 

o drogach publicznych, tj. szczególnie stanowi uzupełniającą sieć dróg służących 

miejscowym potrzebom. Dlatego zasadne jest przejęcie w/w drogi w zarządzanie Burmistrza 

Miasta Nowy Targ. Przekazanie drogi serwisowej zostanie poprzedzone wykonaniem na niej 

remontu polegającego na wykonaniu nakładki asfaltowej na całej długości, uzupełnieniem  

i wyrównaniem poboczy  gruntowych oraz poprawą odwodnienia drogi przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ciągu 1 miesiąca od podpisania porozumienia. Do 

czasu zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych, utrzymanie i zarządzanie drogą 
przejmie  Gmina Miasto Nowy Targ. Aby Burmistrz mógł podpisać takie porozumienie 

niezbędne jest upoważnienie Rady Miasta.  

 

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 głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLI/390/2017 w sprawie: 

upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia ze Skarbem 

Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania 

i przejęcia zarządzania drogą serwisową zlokalizowaną wzdłuż drogi krajowej nr 47 w 

miejscowości Nowy Targ w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 

publicznych.  

 

Ad.17 

Projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

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

W przedmiotowym projekcie uchwały wprowadza się następujące przedsięwzięcia: 

1. Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Szaflarskiej 

w Nowym Targu. 

2. Wymiana słupów oświetleniowych na ul. Krakowskiej z uwagi na zły stan tych słupów 

niezbędnym jest wprowadzenie tego zadania do WPF. 

3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

4. Dokumentacji przyszłych inwestycji- dokumentacje projektowe planowanej przebudowy  

i budowy nowych dróg miejskich, budowy systemów odwodnieniowych oraz oświetlenia.  

5. Modernizacja hotelu przy Hali „GORCE”.  

Ponadto dokonuje się zmian łącznych nakładów oraz limitów wydatków dla przyszłych 

przedsięwzięć: 
1. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa 

gazowe) w mieście Nowy Targ - zwiększa się łączne nakłady z kwoty 320 tys. zł do 

kwoty 1 mln 754 tys. zł oraz dokonuje się zmian poszczególnych limitów: w 2018r.  

z kwoty 60 tys. zł do kwoty 360 tys. zł, w roku 2019 z kwoty 130 tys. zł do kwoty 697 tys. 

zł, w roku 2020 z kwoty 130 tys. zł do kwoty 697 tys. zł.  Zmiana wynika z otrzymania 

dotacji z UE na realizację tego przedsięwzięcia. 

2. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe)  

w mieście Nowy Targ - zwiększa się łączne nakłady z kwoty 160 tys. zł do kwoty 759 tys. 

zł oraz dokonuje się zmian poszczególnych limitów: w 2018r. z kwoty 40 tys. zł do kwoty 

253 tys. zł, w roku 2019 z kwoty 60 tys. zł do kwoty 253 tys. zł, w roku 2020  

z kwoty 60 tys. zł do kwoty 253 tys. zł. Zmiana wynika z otrzymania dotacji z UE na 

realizację tego przedsięwzięcia.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 16 głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących 

się podjęła  Uchwałę Nr XLI/391/2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.  
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Ad.18 

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

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

Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz.  Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu 

planowanych dochodów z tytułu opłaty targowej w związku z nie wprowadzeniem pod 

obrady Rady projektu uchwały w tej sprawie. Następnie przedstawił następujące zmiany: 

Po stronie dochodów: 

1. W rozdziale Gospodarka nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 625 000 

zł z tytułu sprzedaży miejskich nieruchomości oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 

300 000 zł z par. Wypłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności do par. Wpływy  

z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.  

2. W rozdziale Wpływy z innych opłat zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł  

z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z wyższymi wpływami niż 
planowano.  

3. W rozdziale Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 zł  

z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń.  
4. W rozdziale Gospodarka odpadami dokonuje się przeniesienia kwoty 10 000 zł z par. 

Wpływy z różnych opłat do par. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.  

 

Po stronie wydatków: 

1. W rozdziale Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 
45 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla MZK na koszty niezbędnych napraw  

3 autobusów.  

2. W rozdziale Gospodarka nieruchomościami zwiększa się plan wydatków majątkowych  

o kwotę 625 000 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości (zamiana nieruchomości 

ze Spółdzielnią Mleczarską, wartość nabytej nieruchomości została skompensowana 

wartością nieruchomości sprzedanej Spółdzielni Mleczarskiej przez miasto). 

3. W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków bieżących  

o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na działania profilaktyczne wpisane w program 

przeciwdziałania alkoholizmowi.  

4. W rozdziale Świadczenia wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł  

z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń.  
 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada głosowania 18 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła  wraz z 

autopoprawką Uchwałę Nr XLI/392/2017 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.19 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

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

Ad.5a) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że kontrola NIK jeszcze trwa,  

a dotyczy realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej dla dzieci w placówkach oświatowych. 
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W związku z tym nie otrzymał jeszcze protokołu i nie wie kiedy będzie mu przedłożony do 

podpisu.  

Ad.5b) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że pracowników MCSiR zatrudnia  

i zwalnia Dyrektor. Następnie Pan Cezary Szafraniec poinformował, że nie ma żadnej 

propozycji przejęcia stanowiska kierowniczego w MCSiR po zakończeniu pełnienia obecnej 

funkcji Dyrektora. Nawet jeśli taka propozycja by się pojawiła to by z niej nie skorzyst. Na 

koniec podziękował za dobrą współpracę z władzami miasta w okresie pełnienia przez niego 

funkcji Dyrektora MCSiR.  

Ad.5c) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że zgodnie z przepisami klastry 

stanowią porozumienie jednostek samorządu terytorialnego i osób prawnych i nie posiadają 
osobowości prawnej i nie jest wymagane w celu jego zawiązania utworzenie stowarzyszenia 

czy spółki. Jest to dobrowolne porozumienie i ma ona celu realizację wspólnych celów. 

Motorem na jego zawiązanie była możliwość sięgnięcia po fundusze na realizację zadań  

z zakresu odnawialnych źródeł energii.  

Ad.5d)  Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że na wniosek Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej została wydana decyzja o zezwoleniu na wycięcie 8 drzew na 

wałach. RZGW uzasadniało ten wniosek bezpieczeństwem ponieważ w trakcie wichury było 

zagrożenie że jakiś konar spadnie na samochód lub na przechodzące osoby. Wycinki 

dokonało również RZGW. Odnośnie wycinki drzew na cmentarzu Dyrektor ZGZiR Pan 

Michał Rubiś poinformował, że decyzja starosty nowotarskiego o wycince drzew obejmowała 

również drzewa na pl. Słowackiego, które są uschnięte dlatego nie jest w stanie jednoznacznie 

odpowiedzieć ile drzew wycięto na cmentarzu. Wszystkie drzewa usunięte na cmentarzu były 

wnioskowane do usunięcia przez właścicieli grobów, którzy podkreślali, że zagrażają one 

grobom , a ich system korzenny narusza grobowce. Żądali nawet odszkodowania z tego tytułu 

gdyż groby się zapadały lub pękały płyty.  Inne drzewa, które zostały usunięte były suche  

i stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa, że suche konary będą odpadać.  
Ad.5e) Dyrektor ZGZiR Pan Michał Rubiś poinformował, że faktycznie parkomat jest tak 

zaprogramowany że cały czas działa, ale wjeżdżając na strefę jest informacja, że w soboty  

i niedziele opłata ta nie jest pobierana. Na każdym parkomecie na czerwono widnieje 

informacja, że nie powinno się tej opłaty uiszczać w soboty, niedziele i święta. Jeśli ktoś uiści 

taką opłatę w dniu wolnym od jej pobrania przechodzi mu ona na kolejny dzień roboczy.   

Ad.6 Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos poinformował, że chodzi nie o cały kurs linii 0 lecz 

o jeden kurs tej linii o godz. 16:00. Dodał, że jest on dwa razy w roku uruchamiany i dwa razy 

w roku zawieszany, bo nie ma chętnych pasażerów. Poinformował, że skoro jest taki wniosek 

to przeprowadzi on przez kilka dni badania popytowe i zobaczy czy jest taka potrzeba. Jeśli 
faktycznie się okaże, że  są chętni na ten kurs to zostanie on przywrócony. 

Radna Danuta Wojdyła dodała, że jeden z prywatnych przewoźników zrezygnował, więc 

chętni się znajdą i warto ten kurs przywrócić. 
Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos podkreślił, że nie może to też na tym polegać, że jak nie 

ma prywatnego przewoźnika to wówczas MZK, a jak jest prywatny to MZK jest 

niepotrzebne, bo tak to nie powinno działać.  
 

Radna Bogusława Korwin odnosząc się do uzyskanych odpowiedzi podkreśliła, że zapytanie 

odnośnie zatrudnienia obecnego Dyrektora na stanowisku kierowniczym po zakończeniu 

okresu pełnienia przez niego tej funkcji złożyła na wniosek mieszkańców zaniepokojonych 

chociażby tym, że szuka się 45 tyś. zł na remont autobusów MZK, a tutaj grozi zatrudnienie 

kolejnego kierownika w MCSiR. Następnie odniosła się do zapytania zadanego na sesji 

lipcowej dot. zamykania placów zabaw na noc i stwierdziła, że zastanawia ją dyskryminacja 

zarządców placów zabaw przez Burmistrza ponieważ plac zabaw na os. Bór jest zamykany 

przez prawdopodobnie pracownika ZGZiR więc należałoby zrobić tak, że albo wszystkie 
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place są zamykane, albo wszystkie pozostają otwarte, bo w przeciwnym razie jest to 

dyskryminacja zarządcy.  

 

Ad.20  

W wolnych wnioskach głos zabrali:  

� Radny Grzegorz Grzegorczyk prosił o rozważenie możliwości zamontowania jeszcze 

jednego parkometru przed Urzędem Miasta, bo przepustowości samochodów jest tutaj 

duża i ewentualnego zamontowania automatu do rozmieniania pieniędzy. 

� Radna Danuta Szokalska-Stefaniak podziękowała wszystkim radnym za podjęcie 

uchwały w sprawie  upoważnienia Burmistrza do zawarcia porozumienia ze Skarbem 

Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 

przekazania i przejęcia zarządzania drogą serwisową zlokalizowaną wzdłuż drogi 

krajowej nr 47 w miejscowości Nowy Targ; 

� Radna Danuta Sokół zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi p. Szymonowi 

Kowalczykowi, który w punkcie Wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu 

zwracał się z prośbą o wykonanie boiska sportowego przy SP na os. Na Skarpie. 

Następnie odnośnie podjętej uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 

pytała czy spółdzielnia Na Skarpie będzie zwolniona z tej opłaty, bo ogrzewa 

ekologicznie? 

� Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz 

poinformowała, że zwolnienie to dotyczy wszystkich budynków mieszkalnych, a na 

Skarpie są one sklasyfikowane właśnie jako budynki mieszkalne więc jeśli ogrzewane 

są ekologicznie to będą korzystać z tego zwolnienia. Należy złożyć w tym celu 

informacje podatkową, że w ten sposób budynki są ogrzewane.  

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że na wystąpienia mieszkańców 

odpowiada się jeśli są na piśmie, ale odpowiedź jest taka, że mieszkańcy powinni 

wskazać gdzie takie boisko zrobić. Była propozycja aby zrobić je na przeciwko 

starego basenu, ale nie było na to zgody dlatego podjął kroki, aby zawalczyć  
o wykupienie ternu starego basenu, bo można byłoby tam zrobić takie boisko. Obecnie 

dzieci chodzą na os. Bór i mogą tam korzystać z boiska. Podkreślił, że tutaj chodzi 

głownie o wskazanie lokalizacji pod takie boisko.  

� Radna Bogusława Korwin odnośnie budżetu obywatelskiego poinformowała, że 

niepokoi ją pewna kwestia ponieważ złożyła wniosek do budżetu obywatelskiego i tak 

jak dwa lata temu przy placu zabaw po weryfikacji obcięto z 244 tyś. 60 tyś zł. tak 

teraz złożyła projekt na 188 tys. zł. W ogólnomiejskim jest to kwota 300 tyś zł.  

Później dowiedziała się że ktoś złożył projekt na 300 tyś. zł. Osoba tamta dostała 

telefon z urzędu miasta z prośbą o zweryfikowanie projektu do 150 tyś. zł., a ona 

nieco tą kwotę przekroczyła, ale nie otrzymała takiego telefonu. Dodała, że po 

weryfikacji przygotowanego przez nią projektu podniesiono tym razem kwotę do 275 

tyś. zł czyli całkiem do odrzucenia. Następnie stwierdziła, że nie jest to budżet 

obywatelski lecz budżet urzędniczy i mówiła już o tym, że nie powinny niektóre 

jednostki być beneficjentami  w tym szczególnie szkoły, bo osoba fizyczna składa 

wniosek, a później wszyscy rodzice otrzymują informację do domu o złożeniu głosu  

i wówczas jest już to osoba prawna i zwykły obywatel nie ma szans wygrać z taką 
jednostką jak szkoła. Dodała, że zdziwiło ją również to, że w tym roku do budżetu 

obywatelskiego dopuszczona została fundacja prowadząca działalność gospodarczą, 
która dobrze sobie radzi i dziwi dlaczego wyciąga ręce po pieniądze z budżetu 

obywatelskiego. Odnośnie regulaminu budżetu obywatelskiego stwierdziła, że jest on  

ustalany zarządzeniem burmistrza miasta, jest to prawnie dopuszczalne, ale  

w większości gmin jest on uchwalany uchwałą rady ponieważ to radni reprezentują 
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mieszkańców. Fakt, że niektóre gminy dopuściły do budżetu obywatelskiego takie 

podmioty jak organizacje pozarządowe zostały zakwestionowane przez Wojewodę 
Śląskiego, który w rozstrzygnięciu nadzorczym wskazał, że  dopuszczanie do budżetu 

obywatelskiego osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających 

osobowości prawnej jest sprzeczne z przepisem ustawy o samorządzie gminnym 

mówiącym o tym, że konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami gminy. Na koniec 

uznała, że powinien zostać przygotowany projekt uchwały w przedmiotowej sprawie  

i to radni będą mogli decydować, które podmioty mogą zostać dopuszczone do 

budżetu obywatelskiego.   

� Naczelnik Wydziału GN pan Wojciech Watycha odnośnie telefonu z urzędu miasta  

w sprawie weryfikacji wniosku poinformował, że jest zdziwiony tym zarzutem 

ponieważ radna była u niego i osobiście przekazywał jej informacje w tej sprawie. 

Odnośnie fundacji o której radna mówiła poinformował, że każdy wniosek jest 

zamieszczony na stronie budżetu obywatelskiego i widać, że składała go osoba 

fizyczna zgodnie z regulaminem. Urząd nie ingeruje natomiast w nazwę zgłaszanego 

zadania. Regulamin jest od kilku lat ustalany w formie zarządzenia Burmistrza, ale 

propozycję radnej można ewentualnie rozważyć.  
� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że radna Bogusława Korwin złożyła 

wniosek o budowę placu zabaw dla psów i chodziło tutaj nie o założona kwotę lecz  

o lokalizację, bo radna wskazała to w terenie, który zgodnie z planem 

zagospodarowania zarezerwowany jest pod Zakopiankę, więc jak można wydawać 
publiczne pieniądze na coś co za jakiś czas będzie zrównane z ziemią, bo pójdzie 

tamtędy nowa droga. Następnie dodał, że oczywiście żal jest tych zwierząt, które nie 

mają domu i opiekuna, ale może warto najpierw odwiedzić budynek socjalny  

i zobaczyć w jakich warunkach mieszkają tam matki z dziećmi, dlatego najpierw 

należałoby się skupić na potrzebie człowiekowi, a później znajdą się ludzie, którzy 

będą pomagać zwierzętom.     

� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że wie o tym, że wniosek składa osoba 

fizyczna tylko później okazuje się, że beneficjentem końcowym jest np. szkoła. 

Dodała, że chodzi jej o to, aby beneficjentem końcowym była również osoba fizyczna.  

Następnie podkreśliła, że w sprawie terenu była w urzędzie miasta, tam gdzie one 

składał wniosek są trzy działki miejskie w tym jedna, o której mówił Burmistrz 

zaplanowana pod przebieg Zakopianki, ale z urzędu otrzymała informację, że tam 

będzie przebiegał wiadukt.  Odnośnie budowy schroniska dla zwierząt poinformowała, 

że nie chce kosztami jego budowy obciążać Nowego Targu dlatego chodzi jej  

o zawarcie porozumienia z sąsiednimi gminami i powiatem Tatrzańskim.  

� Radna Danuta Wojdyła zwróciła się z prośba, aby wniosek złożony przez 

mieszkańców w sprawie budowy ul. Podtatrzańskiej został zaopiniowany  

i przeanalizowany  na posiedzeniu Komisji FKGiR jeszcze przed tworzeniem budżetu 

na rok 2018. Dodała, że ma nadzieję, że ta inwestycja będzie w końcu wykonana  

i będzie mogła za to podziękować.  
 

 

Na koniec Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski poinformował o:   

� przedłożeniu na początku Sesji radnym do wiadomości analizy oświadczeń 
majątkowych za rok 2016 sporządzonej przez Burmistrza Miasta oraz przez 

Przewodniczącego Rady.  

� spotkaniu w dniu 24.10.2017r. o godz. 16:00 w sali obrad w sprawie kwesty w dniu  

1 listopada 2017r. na nowotarskim cmentarzu; 
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� zaproszeniu na XV Charytatywny Bal Andrzejkowy Chatki w dniu 18.11.2017r. 

restauracji Skalny Dworek; 

� zaproszeniu na koncert p. Bogusława Morka w dniu 10.11.2017r. o godz. 18:00  

w MOK-u 

 

Przewodniczący Rady na koniec zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości, aby III tercja 

meczów hokejowych była już bezpłatna tak jak było dawniej.   

 

 

Ad.21 

O godzinie 19:20 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XLI Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski 

 

  

 

 


