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P r o t o k ó ł Nr 42/2017 
z XLII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 20 listopada 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 XLII Sesji Rady 
Miasta w Nowym Targu o godzinie 1500.  
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 
Waksmundzkiego - radnego Powiatu Nowotarskiego oraz Pana nad. kom. Roberta Stasika - 
przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Nowym 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 XLI Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.  
6. Interpelacje i zapytania. 
7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  
Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta 

Nowy Targ.  
9. Zmiany uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku  

w sprawie: określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu.  

10. Nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu.  
11. Organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Miasta Nowy Targ.  
12. Zmiany uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r.  

w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.  
13. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.  
14. Zmiany nazwy ulicy.  
15. Uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ 

na lata 2017-2020.  
16. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-

2024.  
 
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
18. Wolne wnioski. 
19. Zakończenie obrad.  
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Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka w związku z dyskusją na Komisji FGKiR w sprawie opłaty 
targowej zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 w sprawie: 
wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta 
Nowy Targ. Wniosek uzasadnił tym, że z podjęciem tej uchwały należy zaczekać aż 
zostanie zamknięty pełny rok i wówczas będą dane za ten rok. Dodał że prosił  
o przesłanie wszystkich przychodów i wydatków związanych z targowicą oraz  
o przesłanie wydatków związanych z utrzymaniem poprzedniej targowicy i te ostatnie 
nie zostały przesłane. Na podstawie danych otrzymanych dokonał porównania za 10 
miesięcy roku 2016 i 10 miesięcy roku 2017 uwzględniając podatki w tych latach  
i okazuje się, że w roku 2016 z tytułu opłaty, podatków i dzierżawy otrzymano kwotę 
1 094 741 zł, a w roku 2017 kwotę 973 471 zł . Po odjęciu kosztów sprzątania od 
kwoty w roku 2016 okazuje się że w tym roku są już większe przychody z opłaty 
targowej, podatków i dzierżawy niż w poprzednich latach.   

� Radny Marek Mozdyniewicz zgłosił wniosek przeciwny do wniosku radnego Pawła 
Liszki, aby jednak ten projekt pozostawić w porządku obrad. Poinformował, że 
Burmistrz przygotował projekt z nowymi stawkami opłaty targowej i był on szeroko 
omawiany na Komisji FGKiR. W autopoprawce uwzględniono uwagi komisji  
i zaproponowano opłatę targową w wysokości 1 zł za m2 , obniżenie opłaty przy 
sprzedaży warzyw i owoców do 0,50 gr , zróżnicowanie opłaty targowej na placu 
targowym oraz na pozostałym terenie, uwzględniono również wniosek, aby nie było 
przedziałów  na placu targowym tylko żeby była 1 zł za m2. Dodał, że ten projekt po 
autopoprawce uwzględnia padające na komisji propozycje i uwagi i nie ma potrzeby 
odwlekać tego tematu.  

� Radna Bogusława Korwin przypomniała, że na komisji poruszano również temat, aby 
w związku z tym, że dla handlowców zbliża się „sezon martwy” opłatę targową 
wprowadzić od 1 kwietnia 2018r. W związku z tym, że nie we wszystkich tych 
tematach projekt uchwały jest doprecyzowany uważa, że powinien on zostać zdjęty  
z porządku obrad. 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski, który w związku z pismem Burmistrza 
zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miasto Nowy Targ  
z Gminami: Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, 
Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia, powierzającego Gminie Nowy Targ realizacje 
Programu pt. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy 
Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, 
Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”.  

 
Doszedł radny Grzegorz Grzegorczyk. Od tego momentu w obradach udział bierze 21 
radnych.  
Rada w  głosowaniu 10 głosów „za” przy 9 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących 
się przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 w sprawie: 
wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta 
Nowy Targ. 
 
Rada w głosowaniu 21 głosów za przegłosowała wniosek Przewodniczącego Rady  
o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 15 projektu uchwały w sprawie: 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miasto Nowy Targ  
z Gminami: Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, 
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Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia, powierzającego Gminie Nowy Targ realizacje 
Programu pt. „Monta ż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy 
Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, 
Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. 
Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 4 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 
przegłosowała porządek obrad z naniesionymi zmianami.  
 
Porządek obrad po zmianie: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.  
6. Interpelacje i zapytania. 
7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  
Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Zmiany uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku  

w sprawie: określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu.  

9. Nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu.  
10. Organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Miasta Nowy Targ.  
11. Zmiany uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r.  

w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.  
12. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.  
13. Zmiany nazwy ulicy.  
14. Uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ 

na lata 2017-2020.  
15. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miasto Nowy Targ  

z Gminami: Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, 
Libiąż oraz Trzebinia, powierzającego Gminie Nowy Targ realizacje Programu pt. 
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta 
Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz 
Trzebinia”.  

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

 
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
18. Wolne wnioski. 
19. Zakończenie obrad.  
 
Ad.3 
Rada w głosowaniu 19 głosów „za”  przy 2 głosach wstrzymuj ących się przyj ęła protokół 
z XLI Sesji Rady Miasta. 
 
Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 października 2017 r. do 20 listopada 
2017r. w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz 
Watycha. 
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W ramach pytań do sprawozdania głos zabrał radny Paweł Liszka, który w związku  
z przeniesieniem ślubów do Ratusza pytał czy teraz również był remont sali czy jest to ta sala 
wyremontowana jeszcze w poprzedniej kadencji? 
Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że na poprzedniej sesji informował  
w sprawozdaniu, że był przeprowadzony remont sali ślubów w Ratuszu - koszt ok. 20 000 zł.  
 
Po sprawozdaniu Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli nagrody dla młodych 
tenisistów z klubu GORCE z Nowego Targu za ich osiągnięcia i sukcesy. 
 
Ad.5 
Informację o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 przedstawił 
naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu.   
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin odnośnie tabeli, w której wykazano przedsięwzięcia 
realizowane przez szkoły i przedszkola stwierdziła, że SP Nr 5 wykazała ich bardzo 
mało bo tylko 6, a pozostałe szkoły dużo więcej i nie wie dlaczego skoro szkoła ta ma 
najwięcej uczniów.  

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka poinformował, że SP Nr 5 jest bardzo 
aktywna, ale w informacji przedstawionej nie jest zawarte wszystko. Niektórzy 
Dyrektorzy wykazali wszystkie przedsięwzięcia, a niektórzy tylko te najważniejsze. 

� Dyrektor SP Nr 5 Pan Krzysztof Kurańda poinformował, że szkoła miała łącznie 53 
przedsięwzięcia, ale do zbiorczej informacji przedstawił tylko te 6 najważniejszych. 
Dodał, że wszystkie te zadania może pokazać.  

 
Ad.6 
Interpelacje i zapytania: 
1. Radny Jan Łapsa pytał czy wiadomo już do kiedy autobus na linii nr 12 będzie odwołany 
na dotychczasowej trasie?   
2. Radny Paweł Liszka:  

a) zwrócił się z prośbą o dosłanie radnym danych dotyczących opłaty targowej, ale nie 
tylko strony przychodowej lecz również informacje jakie koszty były ponoszone z tytułu 
inkasa oraz sprzątania w poprzednich latach i obecnie?  
b) zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość, aby w ramach świątecznego oświetlenia 
miasta dokupić nowe elementy i oświetlić kolejne ulice lub jeśli nie jest to możliwe 
dotychczasowe zamieścić w innym rejonie miasta, aby to się zmieniało.   

3. Rada Danuta Wojdyła pytała kiedy nastąpi zakończenie prac na Al. Solidarności - chodzi 
o ścieżkę rowerową oraz oświetlenie na tej ulicy; 
 4. Radna Bogusława Korwin złożyła: 

a) interpelację w sprawie wyciągania konsekwencji wobec firm odpowiedzialnych za 
odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta ponieważ dochodzi do sytuacji, że 
odpady te nie są odbierane w wyznaczonych terminach i zalegają wzdłuż ulic co źle 
wpływa na wizerunek miasta; 

b) zapytanie ile inwestycji miejskich i na jaką kwotę zostało zrealizowanych z dołączonego 
do zapytania planu remontów na rok 2017.  

5. Radny Andrzej Swałtek: 
a) zwrócił się ponownie z prośbą o zlikwidowanie starego budynku WC przy  

ul. Sikorskiego, bo jest w bardzo złym stanie i źle wpływa na wizerunek miasta; 
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b) zwrócił się również ponownie z prośbą o rozważenie przekwalifikowania  
ul. Gen. Maczka z ulicy miejskiej na ulicę osiedlową, bo mieszkańcy są tam karani 
mandatami przez Policję przy przechodzeniu przez jezdnie gdy wynoszą śmieci; 

6. Radny Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie odpowiedzi na interpelację  
z 28.04.2017r. w sprawie rozważenia możliwości finansowych i ekonomicznych rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej w północnej części Miasta tj. os. Niwa domy po prawej stronie 
Zakopianki wraz z os. Nowym; 
7. Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski: 

a) pytał czy będzie zamontowany dodatkowy parkomat przy Urzędzie Miasta, bo jeden na 
tyle miejsc postojowych to stanowczo za mało, pytał również czy konieczne jest 
wpisywanie numeru rejestracyjnego samochodu, bo w złych warunkach pogodowych 
jest to spore utrudnienie i wydłuża kolejkę do parkomatu; 

b) pytał czy podjęte zostały prace w celu oznakowania parkingu na ul. Bereki i w celu jego 
zimowego utrzymania?  

 
Pełna treść interpelacji i zapytań pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl 
 
Ad.7 
Wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu). Do głosu zapisało się 5 osób, jednak po zdjęciu z porządku obrad projektu 
uchwały dot. opłaty targowej dwie osoby zrezygnowały z zabierania głosu.  

� Pani Elżbieta Jankowska Dyrektor SP Nr 1 w imieniu nauczycieli, a szczególnie 
dzieci, apelowała do radnych, aby przychylili się do prośby zadaszenia lodowiska, 
które powstanie na płycie Rynku. Następnie zaprosiła na pasowanie uczniów w SP  
Nr 1 w dniu 21.11.2017r.  

� Pan Jakub Leja zapisał się do głosu w sprawie skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel 
jednak swoje wystąpienie zaczął od ataku słownego pod adresem radnego Lesława 
Mikołajskiego i jego rodziny. W związku z tym Przewodniczący Rady Pan Andrzej 
Rajski  odebrał mu głos i zarządził przerwę. 

Przerwa 
 
� Po przerwie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zaznaczył, że Sesja nie jest 

miejscem do załatwiania swoich prywatnych spraw. Zwrócił się do Pana Leji, aby 
zabierał głos w sprawie skrzyżowania, albo będzie musiał opuścić mównicę.  

� Pan Jakub Leja zarzucił radnemu Mikołajskiemu, że to wówczas gdy on był 
Przewodniczącym Rady razem z ówczesnym Burmistrzem podjęli decyzję  
o przebudowie skrzyżowania i dali 270 000 zł p. Dzioboniowi za jeden ar działki za 
stary, rozlatujący się budynek, a teraz jego brata chce się „okraść”. Następnie 
zaznaczył, że teraz chce się zrobić skrzyżowanie niezgodne z przepisami, a jego brat 
broni tylko swojej własności. Twierdził, że posiada dokumenty, które wytykają wady 
tego skrzyżowania. Na koniec poinformował, że jego brat jest gotowy na negocjacje  
i czeka na propozycje ugody do 30 listopada br.  

� Radny Lesław Mikołajski stwierdził, że nie ma zwyczaju, aby na sesjach dyskutować 
i debatować z mieszkańcami zabierającymi głos, ale wypowiedź Pana Leji z przed 
przerwy godzi w jego dobra osobiste dlatego zwrócił się do Przewodniczącego Rady, 
aby te wypowiedzi zostały skasowane z nagrania. Następnie podkreślił, że od 4 
kadencji jest radnym i jest pewien, że 99% mieszkańców tamtej okolicy jest w sporze 
z Panem Leją i popierają jego w tej sprawie jeśli będzie potrzeba to mogą przyjść na 
Sesję i to potwierdzić. Zapewniał, że jest to stanowisko całego Grela i Skotnicy, a nie 
tylko jego.  
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W wyniku dalszego przegadywania się radnego Lesława Mikołajskiego i Pana Jakuba 
Leji Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zakończył dalszą dyskusję uznając, że 
Sesja nie jest miejscem do rozstrzygania takich sporów.  
� Pan Paweł Leja po wystąpieniu brata zrezygnował z przysługującego mu głosu.  

 
Ad.8 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji 
na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu  
przedstawiła Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz.  
Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym  
i ustawy o podatku leśnym, rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy, 
niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 
leśnego. Przedmiotowa uchwałę Nr XVL/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ podjęto w dniu 7 
grudnia 2015r. Zmiana uchwały podyktowana jest zmianami ustawowymi jak też faktem 
podjęcia Uchwały Nr XL/389/2017 Rady Miasta z dnia 23 października 2017 r. w sprawie: 
zmiany uchwały dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości. 
I tak: 
W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dodano zwolnienia od 1 stycznia 2018r.: 

• żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości 
zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 

W ustawie o podatku rolnym i leśnym dodano zwolnienie: 
• Krajowy Zasób Nieruchomości, w zakresie nieruchomości wchodzących w skład 

Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017r.  
o Krajowym Zasobie Nieruchomości. 

Ponadto zaktualizowano wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości- IN-1. 
Zmieniły się m.im. objaśnienia do wykazu nieruchomości. 
 
Pytań do referującego nie było.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 
Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XLII/393/2017 w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XVI/148/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 grudnia 2015 roku  
w sprawie: określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji n a podatek od 
nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Nowego Targu. 
Jeden radny nie obecny na Sesji w momencie głosowania.  
 
Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Na 
wstępie zgłosił autopoprawkę w par. 3 polegającą na wpisaniu informacji o publikacji 
uchwały w Dz.U.W.M. o treści „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego”. 
Nadanie pierwszego statutu szkoły w świetle postanowień art. 88 ust. 7 ustawy Prawo 
oświatowe należy do obowiązków i kompetencji organu stanowiącego gminy. Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu powstała w wyniku 
przekształcenia Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, co jest efektem wprowadzenia w 
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Nowym Targu założeń reformy szkolnictwa. W ramach tej reformy zlikwidowano gimnazja i 
utworzono ośmioklasowe szkoły podstawowe. Postanowienia zawarte w projekcie statutu 
zostały wypracowane przez radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu  
 
i odpowiadają na wymogi prawa określone w ustawach oraz na potrzeby szkoły. Zgodnie  
z przepisami Prawa oświatowego ewentualne zmiany w postanowieniach statutu wynikające  
z bieżących potrzeb  szkoły i środowiska w którym funkcjonuje lub zmiany  
w przepisach prawa będą po przyjęciu pierwszego statutu dokonywane już przez radę 
pedagogiczną przedmiotowej szkoły. Przyjęty statut zostanie w kopii przekazany organowi 
nadzoru pedagogicznego. 
 
Pytań do referującego nie było.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt prz edmiotowej uchwały.   
 
Rada głosowaniu 20 głosów „za” podjęła  wraz z autopoprawką Uchwałę  
Nr XLII/394/2017 w sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza 
Kościuszki w Nowym Targu.  
Jeden radny nie obecny na Sesji w momencie głosowania.  
 
Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez 
Urząd Miasta Nowy Targ przedstawiła Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek.  
Pani Sekretarz zgłosiła następujące autopoprawki: 

� w par. 1 ust. 1 wykreślenie słów: „... administracyjno-organizacyjną z zakresu 
zamówień publicznych...”|; 

�  w par. 1 ust. 1 pkt  7) i 8) wykreślenie słowa „Miejskie”; 
� w par. 3 ust. 1 wykreślenie całego pkt 2 dot. zamówień publicznych, gdyż po 

konsultacji z urzędem wojewódzkim ustalono, że nie jest on kompetencja rady,  
a powinien być uregulowany zarządzeniem Burmistrza.  

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada może podjąć uchwałę w sprawie wspólnej 
obsługi jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych. Rada 
może zatem określić w drodze uchwały jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane i zakres 
obowiązków powierzonych jednostkom. Przedmiotowa kompetencja nie obejmuje gminnych 
instytucji kultury, które mogą przystąpić do wspólnej obsługi tylko na podstawie porozumień 
zawartych z jednostkami obsługiwanymi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru 
Burmistrzowi. Proponowane rozwiązanie polega na świadczeniu usług przez Urząd Miasta 
Nowy Targ dla wymienionych w uchwale jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji 
zadań: obsługi prawnej oraz z zakresu bhp i p. poż.  

W ramach pytań głos zabrali: 
� Radna Bogusława Korwin pytała ile osób dodatkowo planuje się zatrudnić? 
� Pani Sekretarz Stanisława Szołtysek  planuje się zatrudnić jedną osobę do BHP, być 

może będzie to nawet 1/2 etatu. Osoba ta będzie obsługiwała Urząd Miasta i jednostki 
organizacyjne.   

� Radny Janusz Tarnowski w związku z wykreśleniem z uchwały punktu dotyczącego 
obsługi administracyjno-organizacyjnej w zakresie zamówień publicznych pytał czy 
będzie to uregulowane zarządzeniem Burmistrza? 
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� Pani Sekretarz Stanisława Szołtysek  odpowiedziała, że będzie przygotowane 
odpowiednie zarządzenie Burmistrza w tej sprawie. Dodała, że te zadania są już 
realizowane np. w przypadku energii elektrycznej czy gazu dlatego chce się te zadania 
rozszerzyć gdyż daje to oszczędności.  

 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt prz edmiotowej uchwały.   
 
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła  wraz z autopoprawkami Uchwałę  
Nr XLII/395/2017 w sprawie: organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych 
przez Urząd Miasta Nowy Targ.  
Jeden radny nie obecny na Sesji w momencie głosowania.  
 
Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy 
Miasto Nowy Targ przedstawiła Sekretarz Miasta Stanisława Szołtysek. Projekt uchwały 
dokonuje zmiany w dotychczas obowiązującej uchwale w tym zakresie, a także dopasowuje 
zakres obowiązków MCUW do aktualnej struktury zatrudnienia i potrzeb jednostek 
obsługiwanych. W szczególności: usunięto z obowiązków obsługę kadrową jednostek 
obsługiwanych i dodano obowiązki w zakresie bhp i p. poż. Następnie Pani Sekretarz zgłosiła 
autopoprawkę polegającą na dokonaniu aktualizacji w podstawie prawnej uchwały oraz  
w załączniku do uchwały tekstu jednolitego ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 
poz. 2077). 
 
Pytań do referującego nie było.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 
Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt prz edmiotowej uchwały.   
 
Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz  
z autopoprawką Uchwałę Nr XLII/396/2017 w sprawie: zmiany uchwały  
Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie 
wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.  
Jeden radny nie obecny na Sesji w momencie głosowania.  
 
Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat 
przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały przewiduje 
oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat gminnej nieruchomości stanowiącej działkę 
ewidencyjną numer 3153/1 o powierzchni 0,1805 ha, opisaną w księdze wieczystej 
NS1T/00068013/2, usytuowaną przy ul. Ustronie Górne w Nowym Targu, zabudowaną 
infrastrukturą wodociągową. Dotychczasowy dzierżawca, tj. Spółka wodociągowa 
„Klikuszówka” w Nowym Targu, występuje o przedłużenie umowy dzierżawy ww. 
nieruchomości na okres powyżej trzech lat w związku z planowanymi na przedmiocie 
dzierżawy inwestycjami związanymi z prowadzoną działalnością statutową, czyli 
zaopatrzeniem mieszkańców północnej części Miasta w wodę. 
Z uwagi na fakt, że o wieloletnią dzierżawę występuje aktualny dzierżawca deklarujący 
dalsze wykorzystanie przedmiotu dzierżawy na cele statutowe Spółki, tj. zaopatrzenie 
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mieszkańców w wodę z jednoczesnym polepszeniem jej jakości, wnosi się zgodnie z art. 37 
ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami o odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
umowy. 
 
Pytań do referującego nie było.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 
Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XLII/397/2017 w sprawie: 
oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.  
Jeden radny nie obecny na Sesji w momencie głosowania.  
 
Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza przedstawił 
Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. W związku z pismem Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 29 września 2017 roku oraz pismem Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu 
należy dokonać zmiany nazwy ul. „Wojska Ochrony Pogranicza” - która została wykazana  
w wykazie sporządzonym przez IPN jako sprzeczna z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r.  
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Burmistrz Miasta proponuje nadać nową nazwę 
"ul. Marii Pajerskiej". 
 
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 wyniku reasumpcji głosowania 18 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących 
się podjęła  Uchwałę Nr XLII/398/2017 w sprawie: zmiany nazwy ulicy Wojsk Ochrony 
Pogranicza. 
Jeden radny nie obecny na Sesji w momencie głosowania.  
 
Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020 przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan 
Dariusz Jabcoń oraz Pan dr Konrad Paweł Turzański.  Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy województwa, powiatu 
i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, 
powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte 
w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Projekt "Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020" (POŚ) zgodnie z art. 
17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ 
wykonawczy powiatu. Projekt został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 437/IX/2017 
Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 26 września 2017 r. Przedmiotowa "Aktualizacja 
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Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020" uwzględnia 
kwestie dotyczące planowania przestrzennego poprzez takie działania, które mają na celu 
racjonalne gospodarowanie przestrzenią przy pomocy mechanizmów planistycznych zgodnie 
z założeniami rozwoju zrównoważonego. Istotnym zadaniem w tym zakresie jest 
uwzględnianie wymogów ochrony środowiska, w tym krajobrazu, korytarzy ekologicznych, 
terenów cennych przyrodniczo w trakcie prowadzenia inwestycji komunikacyjnych, 
koordynacja zagospodarowania stoków Gorców dla utrzymania wysokich wartości 
krajobrazowych i widokowych. Program opracowany został przy uwzględnieniu 
strategicznych dokumentów i opracowań przyjętych do realizacji przez samorząd Gminy 
Miasto Nowy Targ i jest spójny z odpowiednimi dokumentami (strategiami polityki 
ekologicznej) województwa małopolskiego i powiatu nowotarskiego. Zawiera wszystkie 
priorytety, cele i kierunki działań przyjęte przez odpowiednie programy strategiczne przyjęte 
na szczeblu krajowymi regionalnym. Jest też zgodny z odpowiednimi Dyrektywami Unii 
Europejskiej – Dyrektywy Parlamentu i Rady. 
 
Pytań do referującego nie było.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 
Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 20 głosów za podjęła  Uchwałę Nr XLII/399/2017 w sprawie: 
uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Nowy Targ 
na lata 2017-2020. 
Jeden radny nie obecny na Sesji w momencie głosowania.  
 
Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miasto 
Nowy Targ z Gminami: Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, 
Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia, powierzającego Gminie Nowy Targ realizacje Programu pt. 
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy 
Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz 
Trzebinia” przedstawił Pan Dariusz Jabcoń Naczelnik Wydziału GKiOŚ.  
Celem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
Miasto Nowy Targa dziewięcioma innymi gminami w sprawie zbiorczego wystąpienia do 
dnia 30 listopada br. z wnioskiem o dofinansowanie do instalacji urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii (OZE) dla mieszkańców miasta Nowy Targ takich jak: pompy 
ciepła do c.w.u., kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne. Porozumienie pozwoli złożyć 
wniosek wspólny, obejmujący montaż instalacji OZE w każdej z powyższych gmin, co 
zagwarantuje wyższą ilość punktów przy ocenie wniosku w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.1 i da 
większą szansę na wyłonienie naszych gmin w ramach ogłoszonego konkursu. 
 
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 XLII/400/2017 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Miasto Nowy Targ  
z Gminami: Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, 
Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia, powierzającego Gminie Nowy Targ realizacje 
Programu pt. „Monta ż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy 
Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, 
Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. 
Jeden radny nie obecny na Sesji w momencie głosowania.  
 
 
Ad.16 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 
Targ na lata 2017-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. W wykazie przedsięwzięć 
wieloletnich dokonuje się następujących zmian: 
1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 
na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, 
Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia z limitem wydatków: w 2019 - 3 080 000 
zł, 2020 - 4 320 000 zł.  
2) zwiększa się limit wydatków na 2018r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ” z kwoty 
4 600 000 zł do kwoty 5 700 000 zł w celu rozstrzygnięcia przetargu na przedmiotowe 
zadanie.  
3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Remonty bieżące dróg miejskich” z limitem 
wydatków w 2018r. w kwocie 1 200 000 zł w celu umożliwienia przeprowadzenia przetargu 
jeszcze w roku 2017. Skarbnik zgłosił autopoprawkę polegającą na zwiększeniu kwoty  
z 1 200 000 zł do kwoty 1 400 000 zł. 
4) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie sztucznego lodowiska na Rynku 
wraz z zadaszeniem” z limitem wydatków w 2018r. w kwocie 180 000 zł,  
5) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa Podhalańskiego Centrum Sportów 
Lodowych - dokumentacja projektowa” z limitem wydatków w kwocie 300 000 zł, środki na 
ten cel zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2017 jednak dokumentacji nie uda się 
zrealizować w 2017r. stąd konieczność zabezpieczenia środków w roku 2018.   
 
Pani Sekretarz Stanisława Szołtysek zgłosiła autopoprawkę polegającą na aktualizacji tekstu 
jednolitego ustawy o finansach publicznych w podstawie prawnej uchwały na Dz.U. z 2017 
poz. 2077.  
 
Pytań do referującego nie było. 
W dyskusji głos zabrali:  

� Radny Marek Mozdyniewicz zgłosił w imieniu Komisji FGKiR poprawkę polegającą 
na zmianie kwoty przeznaczonej na lodowisko ze 180 000 zł na 80 000 zł, aby to było 
lodowisko otwarte.  

� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że zgadza się z radnym Mozdyniewiczem 
ponieważ jeśli dzieci z osiedli będą przychodziły na to lodowisko, pojeżdżą godzinę 
pod zadaszeniem, a później doznają „szoku smogowego” w związku z tym nie ma 
sensu robienie zadaszenia i wydawania publicznych pieniędzy na okres 3 miesięcy.   

� Radny Paweł Liszka poinformował, że również popiera ten wniosek o zmniejszenie 
kwoty oraz przypomniał, że na komisji FGKiR była mowa o tym, aby lodowisko to 
wykonać może na terenie osiedli mieszkaniowych oraz rozważyć możliwość, aby co 
roku było ono gdzie indziej. Odnośnie wypowiedzi pani Dyrektor ze SP Nr 1  



 12 

w sprawie zadaszenia lodowiska podkreślił, że szkoła ta znajduje się bardzo blisko 
lodowiska, które jest obiektem zamkniętym i lód jest również wolny w godzinach 
przedpołudniowych jest to tylko kwestia dogadania się poszczególnych szkół  
i zorganizowania ślizgawek w zamkniętym pomieszczeniu.   

� Radny Gabriel Samolej poinformował, że kwestia ta była również omawiana na 
komisji STiP i radni uznali, aby na to lodowisko pozostawić kwotę 80 000 zł, bez 
wykonywania zadaszenia. Odnośnie budowy Podhalańskiego Centrum Sportów 
Lodowych poinformował, że komisja jednogłośnie zaopiniowała, aby przeznaczyć 
300 000 zł na wykonanie dokumentacji.  

 
Głosowanie wniosku Komisji FGKiR o zmniejszenie kwoty 180 000 zł na 80 000 na 
wykonanie lodowiska otwartego na terenie Nowego Targu. 
Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała 
powyższy wniosek.  
Jeden radny nie obecny na Sesji w momencie głosowania.  
 
W dalszej dyskusji radny Janusz Tarnowski poinformował, że przez chwilę myślał, że może 
pozostawi się te 180 000 zł i wykona się 2 lodowiska np. na Rynku i na którymś osiedlu gdzie 
zanieczyszczenie powietrza jest mniejsze.   
 
Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Sportu, Turystyki 
i Promocji pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką i poprawką Uchwałę  
Nr XLII/401/2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 
Nowy Targ na lata 2017-2024.  
Jeden radny nie obecny na Sesji w momencie głosowania.  
 
Ad.17 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 
ad.1 Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos poinformował, że nie jest w stanie odpowiedzieć 
kiedy ten autobus wyjedzie na trasę, bo są problemy techniczne i na remonty z tytułu awarii 
oczekują 4 autobusy. Na kilka dni przed uruchomieniem linii mieszkańcy zostaną 
poinformowani.  
ad.2 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że w miarę posiadanych środków 
oświetlenie świąteczne jest dokupywane i postępuje to sukcesywnie. Na ten rok również 
zostały zakupione nowe, aby miasto z roku na rok wyglądało piękniej. 
ad.3 Rana Danuta Wojdyła na swoje zapytanie otrzymała odpowiedź ustną w czasie przerwy.   
ad.5a) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że sprawa byłego WC przy  
ul. Sikorskiego jest do przeanalizowania i ewentualnego udzielenia odpowiedzi  
w późniejszym terminie na piśmie. 
ad.5b) Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg poinformował, że 
przekwalifikowanie ul. Gen. Maczka z ul. miejskiej na ul. osiedlową nie jest takie łatwe, bo 
ułatwi poruszanie się pieszym, ale utrudni kierowcom samochodów, bo Policja będzie 
wystawiać mandaty za samochody postawione poza wyznaczonymi miejscami do 
parkowania, a na tym osiedlu takie sytuacje mają miejsce. Następnie podkreśli, że nad 
wprowadzaniem takich zmian należy się zastanowić, bo Burmistrz ma sporo takich wniosków 
i wprowadzenie w jednym miejscu wyjątku powoduje, że nie ma argumentów, aby odmówić 
w innym miejscu gdzie mieszkańcy również chcieli by mieć ul. osiedlową.   
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Radny Andrzej Swałtek przypomniał, że pod blokiem na ul. Gen. Maczka zrobiony był 
parking miejski i tam samochody są zaparkowane, po drugiej stronie jest teren spółdzielni 
więc może nie trzeba się martwić, że Policja będzie wystawiała mandaty kierowcom. 
Zaznaczył, że osiedle Gen. Maczka jest jednym z najdłuższych w mieście, a nie ma tam 
przejścia dla pieszych na odcinku 150m i mieszkańcy byli karani manatami gdy wynosili 
śmieci do boksów po przeciwnej stronie drogi.     
ad.7a)    Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg poinformował, że drugi parkomat 
jest już zamówiony i zostanie zamontowany pod Urzędem Miasta. Co do wpisywania numeru 
rejestracyjnego samochodu poinformował, że będzie to jeszcze analizowane i ewentualnie ta 
opcja zostanie zlikwidowana. Wprowadzona była ona po to, żeby uniknąć sytuacji, że 
kierowcy nie opłacają parkowania, a później przestawiają kwity poprane od innych osób.   
ad.7b) Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg poinformował, że parking ten będzie 
niezwłocznie oznaczony i będzie utrzymywany w okresie zimowym w ramach odśnieżania 
dróg i parkingów.   
 
Radna Bogusława Korwin odnośnie 5 zapytań zadanych na poprzedniej Sesji poinformowała, 
że nie zamieszczono odpowiedzi na nie na internecie. 
Pod zapytaniami została zamieszczona informacja, że odpowiedzi na zapytania zostały 
udzielone na Sesji, więc każdy zainteresowany może sięgnąć do zamieszczonego na stronie 
protokołu i zapoznać się z odpowiedziami na te zapytania. Dla ułatwienia po przyjęciu 
protokołu link do niego został zamieszczony również w zakładce z odpowiedziami na 
zapytania.  
 
Radny Lesław Mikołajski odnośnie odpowiedzi na interpelację zadaną na poprzedniej Sesji 
dot. potoku Skotnicka  poinformował, że jest w niej kilka nieścisłości dot. długości kanału, 
który wynosi ok. 103m a nie 155m i ma przekrój 95-70cm, a nie 1200 na 800cm.     
Burmistrz pan Grzegorz Watycha poinformował, że odpowiedź została udzielona na 
podstawie dokumentacji dostępnej w Wydziale FPiI i można się z nią zapoznać.    
 
Ad.18 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

� Radny Andrzej Swałtek przypomniał, że na poprzedniej Sesji Skarbnik zobowiązał się 
do przedstawienia analizy dot. różnicowania stawki podatku od budynków 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz poinformował, że taka anzaliza była zrobiona, ale 
okazuje się że jest juz trochę za późno na to, aby te stawki różnicować, bo wymaga to 
opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wprowadzając różnicowanie 
stawki premiuje się tych podatników, którzy znajdą się w tej grupie o niższym  
opodatkowaniu. Na opinię taka trzeba czekać ok. 3 tygodni. W tym roku jest to już 
raczej niemożliwe ze względu na czas. Drugi ważny aspekt to kwestia kogo ma się 
różnicować czyli jaką powierzchnię będzie się brało pod uwagę. Premiując w ten 
sposób podatników trzeba będzie każdego z nich poinformować o takiej pomocy. 
Poinformował, że temat ten trzeba będzie w przyszłym roku przedyskutować.      

� Radny Marcin Kudasik w imieniu mieszkańców swojego okręgu podziękował 
Burmistrzowi za wykonanie remontu parkingu wzdłuż SP Nr 11.  

� radny Paweł Liszka zaprosił wszystkich radnych do wzięcia udziału w akcji 
„Szlachetna paczka”.  

 
Na koniec Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski jeszcze raz podkreślił, że Sesja nie jest 
miejscem do załatwiania swoich prywatnych spraw dlatego ma nadzieję, że sytuacje takie jak 
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miały miejsce dzisiaj nie będą się powtarzały. Przypomniał również, że punkt Wystąpienia 
mieszkańców zapisanych do głosu został wprowadzony po to, aby mieszkańcy mogli 
przedstawić ważne problemy dotyczące spraw miasta, a nie swoje osobiste.     
 
 
 
Ad.19 
O godzinie 18:35 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XLII Sesję Rady Miasta 
Nowy Targ.  
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
Protokołowała: 
Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski 


