
P r o t o k ó ł Nr 43/2017
z XLIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 4 grudnia 2017r.

Ad.1
Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z
późn.  zm.)  Przewodniczący  Rady  Pan Andrzej  Rajski  otworzył  obrady XLIII  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.  Powitał  również 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 XLII Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta. 
5. Interpelacje i zapytania.
6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. 
Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat. 
8. Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy

ul. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu. 
9. Zmiany  uchwały  Nr  XXXI/286/2016  Rady  Miasta  Nowy  Targ  w  sprawie  trybu  udzielania  

i  rozliczania  dotacji  dla  przedszkoli,  innych  form  wychowania  przedszkolnego,  oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie gminy Miasto Nowy
Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

10. Określenia  wysokości,  zasad udzielania i  rozliczania dotacji  celowej  w 2018r.  dla  podmiotów
prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy Targ.

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

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

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

Ad.2
Do przedstawionego porządku obrad zmian nie wniesiono.
Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała powyższy porządek obrad. 

Ad.3
Rada w głosowaniu 21 głosów „za”  przyjęła protokół z XLII Sesji Rady Miasta.
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Ad.4
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 21 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017r.
w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz Watycha.

Po  sprawozdaniu  Dyrektor  MOK-u  Pan  Bolesław  Bara  poinformował,  że  podopieczni
Akademii  Tańca,  Maksymilian  Konieczko  i  Zuzanna  Jarząbek  zdobyli  złoty  medal  w
konkursie tanecznym  i zostali Mistrzami Świata w kategorii „szoł” w kategorii par 7, 8 lat.
Mistrzostwa obyły się  w Liberce w Czechach. Przewodniczący wraz z Burmistrzem wręczyli
dyplomy dla zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami obecnych na Sesji
osób.

Ad.5
Interpelacje i zapytania:
1.  Radni:  Danuta  Wojdyła,  Krzysztof  Sroka,  Jan  Łapsa  i  Jakub  Waligórski złożyli
interpelację w sprawie przywrócenia kursu autobusu linii nr 12. 
2. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawie:
a)  udostępnienia  radnym danych  dotyczących  opłaty  targowej  takich  jak:  wydatki  za  rok
2015, 2016 i 2017. Otrzymano przychody za te lata,  ale wydatki tez są potrzebne w celu
dokonania całościowej analizy i porównania. 
b)  przedstawienia  zestawienia  dotyczącego  wpływów  uzyskanych  od  dzierżawców
kawiarenek na nowotarskim Rynku z rozbiciem na poszczególne miesiące oraz poszczególne
dzierżawy.
3. Radna Bogusława Korwin pytała  ile  firm złożyło ofertę  do zamówienia  publicznego,
które zostało rozstrzygnięte 30.11.2017r. na wykonanie lodowiska na Rynku i na jaką kwotę?
4. Radny Jan Łapsa:
a) pytał czy w Nowym Targu istnieje noclegowania dla bezdomnych?
b)  złożył  interpelację  w sprawie  zamontowania  na wieży widokowej  na Długiej  Polanie
nadajnika lub przekaźnika do sieci telefonicznej i Internetu. 
5. Radny Włodzimierz Zapiórkowski złożył zapytanie dlaczego na temat  odczytu,  który
odbył  sie  w  Galerii  Jatki  „Mam  Wam  cos  do  powiedzenia”  nie  było  informacji  na
listopadowych afiszach miejskich „Kulturalna Stolica Podhala”?
6. Radny Andrzej Swałtek:
a)  pytał  czemu na  tarasie  widowiskowym przy  lotnisku wycięty  jest  płot,  czy  będzie  on
wymieniany?
b)  pytał  jaki  jest  koszt  instalacji  lodowiska  na  Rynku  czy  wyniesie  on  więcej  niż
zabezpieczono w budżecie miasta?
7.  Radny  Lesław  Mikołajski   odnosząc  się  do  interpelacji  sprzed  2  tygodni  pytał  czy
inwentaryzacja potoku Skotnica zostanie wykonana w najbliższym czasie, bo okazuje się, że
dane przedstawione przez Burmistrza nie pokrywają się z danymi w rzeczywistości, które to
kilku radnych sprawdzało. 

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

Ad.6
Wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi  załącznik nr 3 do
protokołu).

 Pan Ryszard Schaeffer przedstawił informację na temat konferencji, która odbyła się
w dniach  11  i  12  września  br.  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury  w  Nowym  Targu,  
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a nazwana była Podhalańską Konferencją Ekonomiczną. Wystąpienie Pana Ryszarda
Schaeffera stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 Pani  Maria  Pawluśkiewicz  na  wstępie  podziękowała  za  nadanie  nazwy  ulicy  
w Nowym Targu im. Marii Pajerskiej. Następnie przedstawiła zebranym życiorys Pani
Marii Pajerskiej. 

 Pan Janusz Cięciel odniósł się do wytępienia Pana Jakuba Leji na poprzedniej Sesji  
w sprawie skrzyżowania ul. Grel z ul. Św. Anny i potoku Skotnica zaznaczając, że
oskarżenia Pana Leji pod jego adresem są nieprawdziwe i mijają się z prawdą.  

Przerwa

Ad.7
Projekt  uchwały  w  sprawie  oddania  w  dzierżawę  nieruchomości  na  okres  powyżej  3  lat
przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. 
Przedmiotowa  działka  będąca  przedmiotem  uchwały  łącząca  jezdnię  z  działką  ewid.  nr
11519/15 jest już przedmiotem trzyletniej umowy dzierżawy obowiązującej do 31 lipca 2019
r., zawartej z Panem J.Wójtowiczem. Umowa dzierżawy części działki ewid. 11519/15, na
bazie  której  wnioskodawca prowadzi  ww. działalność  gospodarczą,  została  zawarta  do 31
lipca 2026 r.  Prowadzenie  ww. działalności  na przedmiotowej  gminnej  nieruchomości  nie
narusza  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY TARG  22
Centrum. Przyjęcie uchwały pozwoli na zrównanie czasokresu dzierżawy „drogi dojazdowej”
z  umową  dzierżawy  terenu,  na  którym  zlokalizowany  jest  punkt  skupu  
i da poczucie pewności i stabilności dzierżawcy w prowadzeniu tej niezbędnej działalności
dla  Nowego  Targu  i  okolicznych  miejscowości.  Z  uwagi  na  fakt,  że  działka  11518  jest
niezbędnym elementem prawidłowego  funkcjonowania  punktu  skupu surowców wtórnych
prowadzonego na działce 11519/15, stanowiąc drogę dojazdową do ulicy na os. Bereki, 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 21 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XLIII/402/2017 w sprawie:
oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat. 

Ad.8
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  rozwiązanie  umowy  użytkowania
wieczystego  nieruchomości  położonej  przy  ul.  Władysława  Sikorskiego  w Nowym Targu
przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn.  Gmina Miasto Nowy Targ jest
właścicielem, a Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu jest użytkownikiem
wieczystym nieruchomości  położonej  przy  ul.  Władysława  Sikorskiego  w  Nowym Targu
oznaczonej  jako  działka  ewid  nr  14713/10  o  pow.  0.0150  ha  zabudowanej  budynkiem
hydroforni.  Działka  została  przekazana  w  użytkowanie  wieczyste  na  rzecz  Spółdzielni  
w oparciu   o  przepisy  art.88a  ust.2  ustawy z  dnia  29  kwietnia  1985 roku  o  gospodarce
gruntami  i  wywłaszczaniu  nieruchomości   zgodnie  z  uchwałą  Rady Miejskiej  w Nowym
Targu  Nr  67/XX/95  z  dnia  15  września  1995  roku.  Zlokalizowany  na  działce  budynek
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hydroforni  został  przekazany przez Spółdzielnię  i  jest  użytkowany przez  Miejski  Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu . 
W  wyniku przeprowadzonych negocjacji  z  Nowotarską Spółdzielnią  Mieszkaniową Rada
Nadzorcza  Spółdzielni  wyraziła  zgodę  na  rozwiązanie  umowy  użytkowania  wieczystego
podejmując  stosowną  uchwałę.  W  celu  umożliwienia  prowadzenia  dalszych  działań
zmierzających  do  rozwiązania  umowy  użytkowania  wieczystego  gruntu  konieczne  jest
podjęcie przez Radę Miasta Nowy Targ przedmiotowej uchwały.
Na wniosek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  w Nowym Targu Sp.z o.o. po
rozwiązaniu  użytkowania  wieczystego  zostanie  przeprowadzony  proces  przekazania
nieruchomości aportem na rzecz  MZWIK w Nowym Targu  Sp. z o. o.

Pytań do referującego nie było. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Komisja  Finansów,  Gospodarki  Komunalnej  i  Rozwoju  pozytywnie  zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały. 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XLIII/403/2017 w sprawie:
wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy
ul. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu. 

Ad.9
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  dla przedszkoli,  innych form wychowania
przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych
na terenie gminy Miasto Nowy Targ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania  
i wykorzystania dotacji przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty. Projekt uchwały zmienia
postanowienia obowiązującej do tej pory uchwały w sprawie dotowania przedszkoli i szkół 
w takim zakresie w jakim wynika to ze zmiany przepisów prawa, a w szczególności ustawy
Prawo  Oświatowe  oraz  w  takim  zakresie  jak  wynika  to  z  potrzeb  miasta  w  zakresie
rozpoznania poszczególnych podmiotów dotowanych co do rodzaju prowadzonej działalności
czy też  rodzaju  niepełnosprawności  uczniów w tych placówkach.  Ma to służyć lepszemu
pozyskiwaniu  środków  budżetowych  i  lepszej  dystrybucji  środków  dla  podmiotów
dotowanych z budżetu Miasta. Naczelnik poinformował, że cała ta materia będzie musiała
jeszcze raz w najbliższym czasie  być poddana zmianom ponieważ kilka dni temu została
podpisana  przez  Prezydenta  ustawa   o  finansowaniu  zadań  oświatowych,  która  nakazuje
jeszcze raz spojrzeć na całą tematykę dotowania. 

Pytań do referującego nie było. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Oświaty i Kultury
pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XLIII/404/2017 w sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXI/286/2016 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie trybu udzielania
i  rozliczania  dotacji  dla  przedszkoli,  innych  form  wychowania  przedszkolnego,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół prowadzonych na terenie
gminy  Miasto  Nowy  Targ  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  pobrania  i
wykorzystania dotacji.
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Ad. 10
Projekt  uchwały  w  sprawie   określenia  wysokości,  zasad  udzielania  i  rozliczania  dotacji
celowej  w  2018r.  dla  podmiotów  prowadzących  żłobki  na  terenie  Miasta  Nowy  Targ
przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Naczelnik zgłosił następujące
autopoprawki:

1. skreślenie w podstawie prawnej art. 62a wskazanej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm)

2. dodanie nowych przepisów do podstawy prawnej tj. art.12 pkt.40 i 41, art.41 pkt.1 ustawy z
dnia  7  lipca  2017r.  o  zmianie  niektórych  ustaw  związanych  z  systemem  wsparcia
rodzin( Dz.U z 2017r.poz.1428)
Podstawa prawna  jak poniżej” 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 60 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 157 z późn. zm.),
art.12  pkt.40  i  41,  art.41  pkt.1  ustawy  z  dnia  7  lipca  2017r.  o  zmianie  niektórych ustaw
związanych z systemem wsparcia rodzin( Dz.U z 2017r.poz.1428) oraz art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada
Miasta Nowy Targ uchwala co następuje :

3. Skreślenie w § 1 ust.3 projektu uchwały kwoty „200 zł” i wpisanie w to miejsce kwoty
„300 zł” a więc autopoprawka uwzględniająca wniosek z komisji Rady Miasta .

Następnie poinformował, że uchwała przewiduje, zgodnie z autopoprawką, dotację  w kwocie
300 zł na każde dziecko  w wieku do 3 lat zamieszkałe w Nowym Targu.  Przewiduje się że z
tej formy wsparcia będzie korzystało do 80 dzieci. W projekcie uchwały - uwzględniając fakt,
iż ustawa zmieniająca ustawę  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dodała nowy art.60a  o
treści  „Gminy,  powiaty  i  województwa  mogą  zawierać  porozumienia  w  sprawie  zasad
finansowania  opieki  zapewnianej  w  żłobku,  klubie  dziecięcym  lub  przez  dziennego
opiekuna dzieciom z terenu danej gminy, powiatu lub województwa” – stworzono przepis o
możliwości  finansowania  danego  żłobka  w  związku  z  opieką  dziecka  zamieszkałego  na
terenie innej gminy, ale po wcześniejszym zawarciu stosownego porozumienia  

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. 
Dodatkowo Przewodniczący Komisji FGKiR Pan Marek Mozdyniewicz poinformował, ze na
posiedzeniu Komisji przegłosowano poprawkę polegającą na zwiększeniu kwoty z 200 zł na
300 zł i poprawka ta została uwzględniona w autopoprawce zgłoszonej przez Naczelnika. 

Rada  w  głosowaniu  21  głosów  „za”  podjęła   wraz  z  autopoprawką  Uchwałę  
Nr  XLIII/405/2017  w  sprawie:  określenia  wysokości,  zasad  udzielania  i  rozliczania
dotacji celowej w 2018r. dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Nowy
Targ. 
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Ad.11
Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady
Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie miasta przedstawił , jak 
w uzasadnieniu, Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił następującą autopoprawkę:
1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 153.661,00 zł w rozdziale 75801  Część
oświatowa subwencji  dla jst  z tytułu otrzymanej  subwencji  na realizację  zadań z  zakresu
kształcenia specjalnego.
2.  Zwiększa  się  plan  wydatków  bieżących  o  kwotę  153.661,00  zł  w  rozdziale  80149
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki [...] w związku z otrzymaniem
subwencji na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego.
3.  W tekście  projektu  uchwały  oraz  w załącznikach  wprowadza  się  odpowiednio  zmiany
wynikające z niniejszej autopoprawki.

Pytań do referującego nie było. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Komisja  Finansów,  Gospodarki  Komunalnej  i  Rozwoju  pozytywnie  zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały. 

Rada  w  głosowaniu  21  głosów  „za”  podjęła  wraz  z  autopoprawką  Uchwałę  
Nr XLIII/406/2017 w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie miasta. 

Ad.12
Projekt  uchwały  w  sprawie   zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Miasto
Nowy Targ na lata 2017-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Przedmiotowym
projektem uchwały wprowadza się następujące zmiany:
1)  w  wyniku  przeprowadzonego  przetargu  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.  „Wymiana
słupów oświetleniowych na ul.  Krakowskiej”  zachodzi konieczność zwiększenia środków  
z  kwoty  60 000  zł  do  kwoty  70 000  zł,  dzięki  którym  będzie  możliwa  realizacja
przedmiotowego przedsięwzięcia.
2) z uwagi na niewykorzystane warunki atmosferyczne zachodzi konieczność wprowadzenia
na 2018r. przedsięwzięcia pn. „Nowotarska strefa relaksu zagospodarowania bulwarów nad
Dunajcem” z limitem wydatków 240 000 zł. Powyższa zmiana pozwoli dokończyć rozpoczęte
prace i zapewni prawidłową realizację zadania. 

Pytań do referującego nie było. 
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Komisja  Finansów,  Gospodarki  Komunalnej  i  Rozwoju  pozytywnie  zaopiniowała
projekt przedmiotowej uchwały. 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XLIII/407/2017 w sprawie:
zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-
2024. 

Ad.13
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:
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ad.3   Burmistrz  Pan  Grzegorz  Watycha  poinformował,  że  w  wyznaczonym  terminie  do
30.11.2017r. wpłynęła jedna oferta złożona przez firmę z Jawornika. Jest to ta sama firma,
która w poprzednich latach organizowała lodowisko na Rynku. W tym roku zmieniono nieco
zasady w ten sposób, że część dochodów z biletów będzie dochodem dzierżawcy natomiast
cześć z nich będzie dochodami Miasta. Cena wykonania lodowiska to 100 000 zł netto z tego
80 000 zł płatne w przyszłym roku, a 20 000 zł płatne w tym roku. 
ad.4a  Dyrektor OPS Pani Barbara Paluch poinformowała, że w obecnej chwili w Nowym
Targu nie ma noclegowni ponieważ nie spełniała ona standardów natomiast zostało podpisane
porozumienie  ze  schroniskiem  i  noclegownią  w  Nowym  Sączu  oraz  porozumienie  
z Winiarczykówką w Lipnicy Wielkiej i tam bezdomni są kierowani. Dodała, że na pewno
będzie potrzeba utworzenia takiego schroniska czy noclegowni, ale na dzień dzisiejszy go nie
ma na terenie miasta.  
ad.6a Odpowiedź analogiczna do odpowiedzi udzielonej powyżej w punkcie ad.3
ad.6b Dyrektor  ZGZiR  Pan  Michał  Rubiś  poinformował,  że  faktycznie  trwają  parce
demontażowe płotu na tarasie widokowym, została wybrana już firma, która dokona tych prac
i zostanie zamontowany nowy płot. 
ad.7 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że jest to nowa informacja, że
inwentaryzacja  potoku  Skotnica  wykonana  przez  firmę  odbiega  od  stanu  rzeczywistego
dlatego  zostanie  to  zweryfikowane.  Dodał,  że  miasto  podjęło  działania  zaprojektowania
zarówno koryta otwartego jak i zakrytego potoku Skotnica. Udało się pozyskać pozwolenie na
koryto otwarte. Złożony został wniosek o pozyskanie środków unijnych i jest duża szansa na
jego  uzyskanie  i  realizację  koryta  otwartego  w  2018r.  Natomiast  jeśli  chodzi  o  koryto
zamknięte trzeba czekać do 1 stycznia 2018r.  Powstaje Polskie Gospodarstwo Wodne „Wody
Polskie”. Jest to nowy podmiot, który będzie nie tylko zarządcą ale i właścicielem terenów
Skarbu Państwa, którymi do tej pory zarządzało RZGW. Poinformował, że na ostatnim forum
wójtów i burmistrzów padło stwierdzenie,  że będą środki na inwestycje  na potokach i  na
wałach w związku z tym w 2018r. okaże się czy miasto ma wydatkować środki na te zadania,
czy uda się jej pozyskać.  

W dalszej  części  tego  punktu  radna  Bogusława  Korwin  odniosła  się  do  odpowiedzi  na
interpelacje  z  wcześniejszych  Sesji.  Najpierw odniosła  się  do  wypowiedzi  Burmistrza  na
temat  proponowanego przez radną schroniska dla bezdomnych zwierząt  i  stwierdzenia,  że
powinna się ona bardziej interesować losem matek mieszkających w budynku socjalnym na
Ludźmierskiej.  Stwierdzała,  że  ich  losem  powinien  się  interesować  przede  wszystkim
Burmistrz, radny z tego okręgu i Pani Prezes ZGM, która zarządza tym budynkiem.  Dodał, że
na ostatniej sesji właśnie dlatego pytała jakie środki zostały dokonane na budynki komunalne
na terenach miejskich. Stwierdziła, że na budynek na Ludźmierskiej zostało wydane niecałe
10% planu  ZGM-u.  Następnie  stwierdziła,  że  w  budynku  po  PKP nie  wykonano  żadnej
inwestycji,  a  na kolejny  budynek komunalny w Szaflarach  również  wydano niecałe  10%.
Stwierdziła, że tak wygląda w mieście dbanie o mieszkańców, że nie ma ani noclegowni ani
schroniska ani tez ogrzewalni dla takich osób. Dodała, że to Burmistrz powinien się zająć
takimi sprawami, a nie zrzucać te zadania na radną. Następnie odniosła się do interpelacji dot.
wywozu  odpadów  komunalnych.  Stwierdziła,  że  wierzy  mieszkańcom,  którzy  do  niej
dzwonią  i  informują,  że  nie  pierwszy  raz  dziej  się  tak,  że  śmieci  nie  są  odbierane  
w  wyznaczonych  terminach.  W  odpowiedzi  na  interpelację  napisano,  że  śmieci  były
wywiezione,  ale  jednak  okazuje  się  że  nie  były.  Bywa  również  tak,  że  podjeżdża  jeden
samochód  i  wszystkie  frakcje  lądują  w  jednym  pojemniku  zbiorczym  na  samochodzie.
Odnośnie odpowiedzi na interpelacje dot. kawiarenek na Rynku stwierdziła, że na Rynku przy
kawiarence  powstało  coś  w  formie  baraku.  Uważa,  że  pozwolenie  na  taką  zmianę
architektoniczną jest nie do przyjęcia. Umowy z najemcami podpisano na 6 lat. W związku z
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tym pytała czy jeśli po upływie umowy ona wystartuję do przetargu i wygra, to kto rozbierze
tę przybudówkę jak do stodoły? Kto za to zapłaci? Ona, jako najemca? Miasto? Czy ktoś
inny?
Dodała, że oglądała film z odbioru nagród. Na kawiarenki oddano 367 głosów. To było tylko
głosowanie  internetowe,  nie  było  żadnej  komisji,  nikt  nie  przyjechał  i  tego  nie  widział.
Stwierdziła, że  jest ciekawa kto wysyłał głosy poparcia dla tej inwestycji. 
Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odniósł się po kolei do powyższych stwierdzeń. Najpierw
poinformował, że faktycznie padło z jego strony stwierdzenie o zainteresowaniu się bardziej
losami matek niż bezdomnych psów, co wynikało z propozycji  radnej  dotyczącej  budowy
„placu zabaw dla psów” na terenie przeznaczonym pod wiadukt w momencie gdy pieniądze te
można byłoby przeznaczyć na poprawę warunków życia mieszkańców budynku socjalnego na
ul. Ludźmierskiej.  Dodał, że z ul. Ludźmierskiej usunięto ogrzewalnię ponieważ było tam
dużo bezdomnych nie z Nowego Targu, a to wiązało się z zakłócaniem porządku. Podkreślił,
że jak wspomniała Dyrektor OPS-u podpisane porozumienie ze schroniskiem i noclegownią
w Nowym Sączu oraz porozumienie z Winiarczykówką w Lipnicy Wielkiej i tam bezdomni są
kierowani. Odnośnie budynku PKP stwierdził, że dziwi go że radna nie zada sobie pytania
gdzie przez 40 lat trafiały czynsze tych mieszkańców skoro PKP nic z tym budynkiem nie
robiło. Miasto przejęło ten budynek rok temu, a już oczekuje się, że miasto wyremontuje  
w ciągu roku budynek, który jest ruiną. Dodał, że najpierw należałoby poszukać przyczyny
dlaczego ten budynek tak wygląda,  a nie od razu atakować Burmistrza.  Poinformował,  że
sukcesywnie będą tam wykonywane prace. Dodał, że miasto jest w programie Mieszkanie
500+, Pani Prezes ZGM zgłaszała inwestycje przy ul. Sikorskiego gdzie ma powstać budynek
wielorodzinny. Cały czas zabiega się również o warunki zabudowy budynku wielorodzinnego
w  Szaflarach.  Gdy  warunki  te  zostaną  uzyskane  będzie  możliwość  budowy  budynków
wielorodzinnych po to, aby dać mieszkania głównie ludziom młodym. 
Odnośnie kawiarenek na Rynku poinformował,  że kawiarnie zaprojektowane zostały przez
renomowane biuro projektantów z Nowego Targu. Uwagi radnej nie uderzają w Burmistrza,
ale w projektantów. Dodał, że może radnej odpowiadało to, co było wcześniej, ale on uważa,
że obecne są bardzo eleganckie. Burmistrz wytknął radnej, że wciąż narzeka, że jest brzydko i
źle,  najpierw  swoimi  wypowiedziami  o  „aferach”  na  basenie  chciała  zohydzić  ludziom
chodzenie  na  basen,  a  teraz  będzie  próbować  zniechęcić  ludzi  do  chodzenie  na  Rynek
mówiąc, że są tam budynki niczym tatarskie jurty.
Radna  Bogusława  Korwin  stwierdziła,  że  Burmistrz  nie  ma  empatii  jeśli  chodzi  
o bezdomnych  i dlatego kierowani są oni do Nowego Sącza. Stwierdziła, że w Nowym Targu
powinna być przynajmniej ogrzewalnia,  bo spotyka ona wielu bezdomnych i  nie maja się
gdzie ogrzać i  może dojść do sytuacji,  że  ktoś  zamarznie  z  zimna.  Odnośnie kawiarenek
poinformowała, że oglądała filmik i widziała jak Burmistrz reklamował te kawiarenki,  ale
pokazana była głównie ta druga, która zachowała jeszcze swój pierwotny wygląd.  Dodała, że
dziwne,  ze  po  roku  projektant  doszedł  do  wniosku,  że  należy  zmienić  coś  w  tych
kawiarenkach, które kosztowały 860 000 zł. Stwierdziła, że w takiej sytuacji współczuje tym
projektantom Burmistrzowi i mieszkańcom miasta.
Wiceprzewodniczący  Rady  Pan  Jacenty  Rajski  zaproponował,  aby  radna  przychodziła  na
Komisję Mieszkaniową i zapoznała się z warunkami i potrzebami mieszkalnymi, bo komisja
się tym zajmuje, a nie atakowała Burmistrza i poruszała na Sesji  tematy, którymi to właśnie
zajmuje się Komisja Mieszkaniowa.   
Radny Leszek Pustówka zaproponował,  aby radna Korwin spotkała się projektantami tych
kawiarenek i oni wszytko jej wytłumaczą jak należy. 
Radna Bogusława  Korwin  poinformowała,  że  przychodzą  do  niej  mieszkańcy  w różnych
sprawach i bardzo dobrze orientuje się jak wygląda mieszkalnictwo komunalne w Nowym
Targu.  Następnie  w związku z tym, że po sprawozdaniu  Burmistrza  nie  było możliwości
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zadania pytania do sprawozdania teraz pytała czy dokumentacja projektowa wykonania kładki
na Czarnym Dunajcu będzie uwzględniała dodatkowy pas dla rowerów  tak żeby ta ścieżka
rowerowa miała ciąg?
Z-ca Burmistrza Pan Woldemar Wojtaszek poinformował, że zlecona dokumentacja zakłada
modernizację dwóch kładek: przed lodowiskiem i  tej bliżej Kokoszkowa. Kładki te powstały
w latach  70-tych  i  projektant  tylko  w  pewnym zakresie  może  dokonać  ich  modyfikacji.
Projektant ma na wadze wszystkie te wnioski o możliwość przejazdu rowerem i jeśli będzie
taka  możliwość  to  zostanie  domontowana  balustrada,  która  spełni  wymogi  dopuszczające
ruch rowerem, ale będzie to ciąg pieszo-jezdny, bo nie da się tego oddzielić. Te dwie kładki
zostały już ujęte we wniosku o środki unijne do II etapu ścieżek rowerowych więc być może
będzie pozyskane dofinansowanie na ten cel. Koszt modernizacji obu kładek to ok. 1 000 000
zł. Następnie poprosił, by radni zaczęli dostrzegać dobre rzeczy i to co zmienia się w Mieście.
Wymienił  postawienie  dodatkowego  parkomatu,  zlikwidowanie  uciążliwego  obowiązku
wpisywania  numerów  rejestracyjnych  do  maszyny  (o  co  prosili  radni),  poprawę  estetyki
Domu Pogrzebowego. Jest wiele pozytywnych rzeczy, które się dzieją w mieście w związku 
z tym zwrócił się do radnych o trochę pozytywnego nastawienia.
Radna Danuta Sokół podziękowała Burmistrzowi za zlikwidowanie noclegowni, bo w końcu
mieszkańcy os. na Skarpie mają spokój. Poinformowała, że do noclegowni tej przychodziły
osoby, którym się nie chce pracować, spożywali tam alkohol i dewastowali osiedle. Osoby
faktycznie potrzebujecie pomocy piszą pisma do Komisji Mieszkaniowej i otrzymują pokój.
Dodała,  że jeśli ktoś chce się robić dobroduszny to niech zadba o noclegownie na swoim
osiedlu to wówczas się przekona co to oznacza dla mieszkańców.  
Przedstawiciel  Policji  nad.  kom.  Robert  Stasik  stwierdził  że  porozumienia  zawarte  przez
Miasto z Nowym Staczem i Winiarczykówką to częściowe rozwiązanie problemu, bo gdy
zjawia się bezdomny po godzinach pracy urzędu lub w nocy to jest z nim problem gdzie i jak
go odesłać. 
Radna  Danuta  Wojdyła  podziękowała  Burmistrzowi  za  remont  chodnika  na  
ul.  Podtatrzańskiej.  Następnie  pytała  kiedy  Burmistrz  przedstawi  na  Sesji  sprawozdanie  
z realizacji strategii rozwoju miasta Nowy Targ.  
Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że ustalono z Komendantem Powiatowym
Policji, że będzie podany telefon kontaktowy do Pani Dyrektor OPS-u lub wyznaczonej osoby
po to, aby po godzinach pracy również można było interweniować w sprawie bezdomnych.
Dodał, że każdy z nich może liczyć na pomoc i na pewno nie zostanie pozbawiony wsparcia.
Odnośnie sprawozdania ze strategii rozwoju miasta poinformował, że przedstawi je na jednej
z  najbliższych  Sesji  Rady  Miasta.  Na  koniec  dodał,  że  w  ramach  remontów  bieżących  
w ostatnim czasie wykonano remont chodnika na Al. Tysiąclecia przed blokami 42 i 44 o co
prosili radni.   

Ad.14
W wolnych wnioskach głos zabrali:

 Radny  Jan  Łapsa  podziękował  Prezesowi  MZWiK  za  obniżenie  studzienek  na  
ul. Rekuckiego, zostało tam jeszcze kilka do zrobienia dlatego prosi o wykonanie tego
zadania, bo ułatwia to jazdę ulicą i jej odśnieżanie. 

 Radny  Gabriel  Samolej  podziękował  w  imieniu  mieszkańców  Burmistrzowi  za
wykonanie remontu chodnika na Al. Tysiąclecia przed blokami nr 42 i 44. 

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski podziękował, za szybką reakcję  Burmistrza
w  sprawie  parkometrów,  bo  wprowadzanie  nr  rejestracyjnego  było  to  sporym
utrudnieniem.  Następnie  prosił  o  rozeznacie  sprawy  budynku  Ruchu  widocznego
podczas jazdy ul. Kościuszki od Ronda Tischnera  w kierunku Rynku. Zaproponował,
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żeby porozmawiać z właścicielem i ewentualnie zakryć go banerem reklamowym, bo
w centrum miasta budynek w tak złym stanie straszy. 

Ad.15

O godzinie  17:10  Przewodniczący  Rady  Pan  Andrzej  Rajski  zamknął  XLIII  Sesję  Rady
Miasta Nowy Targ. 

Przewodniczący Rady Miasta
Protokołowała:
Renata Chmielak                                                                             Andrzej Rajski
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