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P r o t o k ó ł Nr 44/2017 

z XLIV Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 29 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 XLIV Sesji Rady 

Miasta w Nowym Targu o godzinie 13
00

.  

Powitał  Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Zastępców Burmistrza 

Panią Joannę Iśkrzyńską-Steg i 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 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Nr 3 i Nr 5. Powitał również 
Pana Posła Edwarda Siarkę. 

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 19 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 XLIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na obszarze Miasta Nowy Targ 

przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub nauki nie będących szkołami specjalnymi dla których Gmina 

Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.  

8. Zmiany uchwały  Nr XXXIV/313/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 

roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji na realizację zadań bieżących. 

9. Wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie Miasta 

Nowy Targ. 

10. Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2018. 

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

12. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ 

zdnia 29 grudnia 2016r. oraz zmian w budżecie miasta. 

13. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2017-2024. 

14. Budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2018/ 

15. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2018-2024. 

 

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad.  
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Ad.2 

W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 

�  Radny Lesław Mikołajski w związku z nieprzedłużeniem terminu składania wniosku 

o prowadzenie kasyna w Ministerstwie Finansów, zgłosił wniosek o zdjęcie 

z porządku obrad punktu 11 w sprawie: wydania opinii o lokalizacji kasyna gry 

w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 17 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski, w związku z pismem Burmistrza zgłosił 

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 

przedłużenia umów najmu 

 

Rada w  głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 11 w sprawie: wydania opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Królowej 

Jadwigi 17. 

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała wniosek Przewodniczącego Rady  

o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 11 projektu uchwały w sprawie: 

przedłużenia umów najmu 

 

Porządek obrad po zmianie: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na obszarze Miasta Nowy Targ 

przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub nauki nie będących szkołami specjalnymi dla których Gmina 

Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

8. Zmiany uchwały  Nr XXXIV/313/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 

roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji na realizację zadań bieżących. 

9. Wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie Miasta 

Nowy Targ. 

10. Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2018. 

11. Przedłużenia umów najmu. 

12. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2017r. Nr XXXI/289/2016 Rady Miasta Nowy Targ 

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

13. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2017-2024. 

14. Budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2018. 

15. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2018-2024. 

 

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad.  
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Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała powyższy porządek obrad, 

z przyjętymi zmianami.  

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 2 „wstrzymujących” przyjęła protokół z XLIII 

Sesji Rady Miasta. 

 
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Pan 

Andrzej Rajski poprosił o zabranie głosu Pana posła Edwarda Siarkę w sprawie przekazania 

sprzętu ratującego życie dla OSP Nowy Targ. Pan poseł poinformował, że z Funduszu 

Sprawiedliwości zakupiono sprzęt dla jednostek ratujących życie. Środki pochodzą 
z nawiązek sądowych i tylko w tym roku uruchomiono go dla Małopolski. Całe województwo 

otrzymało 10 mln zł. Zakwalifikowano wnioski 145 gmin, w tym - projekt nowotarski. Udało 

się zakupić 600 toreb medycznych, które są używane w akcjach ratowniczych, ponadto 210 

defibrylatorów, 10 zestawów hydraulicznych  (są nożyce rozcinające karoserie samochodów) 

oraz zakupiono 14 samochodów ratowniczo - gaśniczych. Jeden z samochodów został 

przekazany jednostce OSP w gminie Czarny Dunajec. Samochody trafią jeszcze mi in. do 

Lipnicy i Rady Wyżnej. Z kolei Jabłonka, Spytkowice i Krośnica otrzyma sprzęt 
hydrauliczny. Pozostałe jednostki otrzymują torby medyczne i defibrylatory. Pan poseł 

Edward Siarka podziękował strażakom OSP za obsługę sprzętu, Panu Burmistrzowi za 

złożenie wniosku w celu pozyskania  funduszy na ten cel. Na koniec Pan poseł złożył 

życzenia noworoczne.  

Przedstawiciel OSP Krzysztof Batkiewicz w imieniu Zarządu oraz strażaków podziękował za 

otrzymany sprzęt oraz podziękował osobą dzięki którym ten sprzęt trafił do OSP.  

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 5 grudnia 2017 r. do 29 grudnia 2017r. 

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

Burmistrz Pan Grzegorz Watycha przedstawił w formie prezentacji sprawozdanie  

z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w roku 2017. Prezentacja ta stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Doszedł radny Leszek Pustówka. Od tego momentu w obradach udział bierze 20 radnych. 

 
Po sprawozdaniu zostały wręczone nagrody w XIV Konkursie wiedzy o Nowym Targu. 

Dyrektor SP nr 5 Pan Krzysztof Kuranda podziękował wszystkim dyrektorom szkół za 

wychowanie patriotyczne dzieci i za udział w konkursie. Pytania do konkursu przygotowały 

Pani Dorota Fryźlewicz oraz Pani Teresa Kuros. Wyniki konkursu: 

� III miejsce SP nr 3- Maja Suska, Paweł Jaskierski, Michał Krauzowicz 

� II miejsce SP nr 2- Emilia Kwak, Paweł Długopolski, Szymon Starmach 

� I miejsce SP nr 5- Natalia Piotrowska, Klaudia Podkanowicz, Stanisław Przesławski 
 

Ad.5 

Interpelacje i zapytania:  

1. Radny Paweł Liszka złożył interpelację w sprawie zagrodzenia przejścia z ul. Na Równi 

do ul. Stanisława Krzystyniaka oraz jakie działania zostały podjęte przez Pana Burmistrza 

i Urząd w celu przywrócenia ciągu pieszego w tym miejscu? 

2.  Radny Paweł Liszka pytał czy zostanie w okresie zimowym zabezpieczona lub załatana 

dziura na os. Niwa. 
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3. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelację w sprawie  informacji na jakim etapie 

opracowania znajduje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 6.1 

obejmujący obszar Nowej Targowicy i terenów przyległych oraz czy w ramach tego projektu 

planowane jest precyzyjne określenie terenu, który pełniłby funkcję targowiska miejskiego 

i kiedy planowane jest publiczne wyłożenie tego planu? 

4. Radny Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie zaprojektowania i wykonania 

oświetlenia na drodze dojazdowej 1286 (droga miejska od stacji paliw PKN Orlen) na osiedlu 

Niwa. 

5. Pan Radny Marcin Kudasik poprosił o interwencję w sprawie wywozu śmieci. 

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

 

Ad.6 

Wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu). 

� Pan Stanisław Apostoł mówił o kalendarzu imprez kulturalnych w okresie świąteczno-

noworocznym. Podziękował Związkowi Podhalan za organizację „Wigilii w Mieście”. 

Natomiast jeżeli chodzi o Targi Bożonarodzeniowe to według Pana Stanisława 

Apostoła należałoby część tych targów zrobić przed świętami, a część zaraz po 

świętach, gdyż wcześniej nie ma ludzi i targi są puste. W okresie między-świątecznym 

przyjeżdżają turyści i dlatego warto w tym czasie robić tą imprezę. Ponadto warto, aby 

znaleźć adekwatną imprezę w stosunku do „Wigilii w Mieście” w okresie 

noworocznym. Impreza ta powinna być ogólnodostępna i bezpłatna, a przykładem 

mogłaby być „Kolędolandia”. Na koniec Pan Apostoł złożył życzenia noworoczne. 

� Pan Bolesław Bara na wstępnie podziękował Radnym, że w Wieloletnim Planie 

Finansowym znalazła się pozycja odnoście MOK-u. Dziękował również Panu 

Burmistrzowi, Pani Burmistrz, pracownikom Urzędu Miasta za to, że koncepcja 

modernizacji MOK jest już na III etapie. Podziękował swoim pracownikom 

za pracowity rok, instytucjom, szkołom podstawowym, PPWSZ, Unieersytetowi 

Trzeciego Wieku, stowarzyszeniom za współpracę. Jako mieszkaniec Nowego Targu 

Pan Bara dziękował Panu Burmistrzowi i Pani Burmistrz za wygląd Rynku oraz za 

ofertę stworzoną tam dla dzieci. Na koniec Pan Bara złożył życzenia noworoczne. 

� Pan Rafał Adamczyk przedstawiciel SP Nr 2- nauczyciel wychowania fizycznego 

chciał odnieść się do warunków w jakich są prowadzone zajęcia wychowania 

fizycznego. W związku z reformą oświaty liczba uczniów zwiększyła się i zwiększy 

również w następnym roku do prawie 700 osób. Szkoła ma do dyspozycji dwie sale 

gimnastyczne, w które są „wiekowe”. Jedna sala powstała w latach 60-tych a druga 

jest pomieszczeniem dawnej szatni i umiejscowiona jest poniżej poziomu ziemi. 

Pan Adamczyk pytał jaka jest  możliwość wybudowania sali gimnastycznej Przy SP 

Nr 2. W Budżecie Obywatelskim został wybrany wniosek w sprawie budowy hali 

pneumatycznej przy SP Nr 2 i w związku z tym czy koszty, które uzyskano dzięki 

temu projektowi zapewnią wszystkie standardy bezpieczeństwa, a jeżeli nie to czy 

w zamian można te pieniądze przekazać na budowę pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej. Urząd Miasta można też starać się o dofinansowanie w Ministerstwie 

Sportu. Nowa sala mogłaby służyć wszystkim mieszkańcom miasta nie tylko uczniom 

SP Nr 2. 

� Pani Grażyna Luzar reprezentująca Radę Rodziców SP Nr 2 stwierdziła, że nie do 

pomyślenia jest aby w dzisiejszych czasach, dzieci szukały sali, w której mogą odbyć 
się zajęcia gimnastyczne. Jako przykład podała klasy sportowe, które mają 10h 

tygodniowo zajęć sportowych, a przez to zajęcia są prowadzone do późnych godzin 
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np. do 17.00. Szkoła bardzo prężnie się rozwija, ale bez pomocy Miasta nie wszystko 

można zrobić. Dzieci są zafascynowane zajęciami WF-u m.in. dzięki kadrze, która 

potrafi tak zorganizować zajęcia, że dzieci czekają tylko na WF nie patrząc że zajęcia 

odbywają się bardzo późno. Obecna mała sala gimnastyczną nie spełnia warunków. 

Pani Luzar zaprosiła do oglądnięcia w jakich warunkach odbywają się zajęcia WF. 

Na koniec wyraziła opinię, iż następnym razem będzie można porozmawiać o 

konkretach. 

� Pan Marian Hreśka przedstawił dane związane z działalnością spółki nowa targowica, 

a są to podatki oraz obciążenia i koszty utrzymania m.in. koszty odśnieżania, podatek 

od nieruchomości, podatek od infrastruktury i instalacji, koszty dzierżawy gruntów, 

opłata targowa ponoszona przez kupców, która ma największy wpływ na ekonomie, 

ale bez niej nie ma targowicy, ZUS-y, wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenie 

targowicy, podatek od dywidendy. Dopiero od tego momentu zaczyna się oglądać 
pierwszą złotówkę dochodu. Inwestycja jaką jest nowa targowica "przy dobrym 

zarządzaniu powinna się zwrócić po 15 latach" ale przy złych decyzjach trzeba będzie 

targowisko zlikwidować. 
� Pan Janusz Chowaniec zabrał głos w sprawie opłaty targowej. Stwierdził, że opłata 

będzie miała wpływ na życie całego Podhala. Handlujący to nie tylko nowotarżanie, 

ale i mieszkańcy innych miejscowości. 6 groszy to stawka dla "sieciówek" i 1 zł dla 

kupców. Zwrócił się z prośbą, by Rada to przemyślała, bo to są kwoty, które mogą 
zaważyć na istnieniu wielu rodzin. Miasto szuka pieniędzy, ale nie kosztem 

mikroprzedsiębiorców. Może okazać się, że za parę miesięcy, parę lat - Słowacy nie 

przyjadą i zostanie 20 procent obecnej targowicy.  

� Pan Piotr Dobosz również mówił o opłacie targowej. Przekonywał, że wiele miast 

w Polsce wycofuje się z pobierania opłaty targowej. Podniesienie opłaty nawet o jeden 

grosz jest nie do przyjęcia. Jaka jest dysproporcja pomiędzy podatkami, które płacą 
"sieciówki", a kupcy. Każde takie działanie jest działaniem niepatriotycznym. 

Targowica jest najpiękniejszą z targowic i na tym można oprzeć rozwój Nowego 

Targu. Stwierdził, iż wiele razy mówi się o Nowym Targu jako "mieście przy drodze 

do Zakopanego". Wyraził opinię, że wszystkie takie projekty są haniebne oraz 

poprosił burmistrza o wycofanie tego projektu uchwały, a jeżeli tego nie zrobi, to 

poprosił radnych, aby nie przegłosowali tego prpjektu. 

� Pan Marek Teper- reprezentujący Nowotarską Izbę Gospodarczą odczytał 

oświadczenie w sprawie opłaty targowej, które stanowi  załącznik nr 5 do protokołu. 

� Pan Maciej Downar Zapolski zabrał głos w sprawie powołania Koła Niezależnego 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Odział Nowy Targ. Na jego 

przewodniczącego wybrano Pana Tadeusza Morawę. Dzięki powołaniu, Koło będzie 

mogło współorganizować uroczystości państwowe. Pan Maciej Downar Zapolski 

przekazał certyfikaty powołania stanowiące załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad.7 

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na 

obszarze Miasta Nowy Targ przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych form 

wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół 

w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki nie będących szkołami specjalnymi 

dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,  przedstawił Pan Krzysztof 

Aksamit. Przedstawiony projekt stanowi realizację ustawowego obowiązku określonego w 

art. 38 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie 

z którym to organ stanowiący jednostki samorządu w drodze uchwały ustala tryb udzielania, 
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rozliczenia i kontrolowania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. Określa 

terminy i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w 

rozliczeniu z jej wykorzystania. Projekt uchwały wprowadza stosowne terminy i określa tryb 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Wprowadzone zostają  wzory 

informacji wymaganych od prowadzących niepubliczne placówki, którzy będą pobierali 

dotację. 
  
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 20 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XLIV/409/2017 w sprawie:  

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na obszarze Miasta Nowy Targ 

przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych form wychowania przedszkolnego, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub nauki nie będących szkołami specjalnymi dla których Gmina 

Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 

 
Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXIV/313/2017 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla 

Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań bieżących, przedstawił Pan Marian 

Twaróg.  Zmiana uchwały wynika z konieczności zwiększenia dotacji dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji do kosztów zbiorowego przewozu osób w roku 2017, ponieważ dokonano 

podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, oraz konieczności usunięcia awarii autobusów 

w celu zapewnienia obsługi transportowej na poszczególnych liniach. Dofinansowanie można 

wprowadzić tylko w formie dopłaty do wozokilometra, niezbędna jest zmiana stawki dopłaty 

uchwalonej na początku roku. Po uwzględnieniu wszystkich kosztów dopłata będzie 

w wysokości 1,91 zł.   

W ramach pytań głos zabrał radny Paweł Liszka, który pytał czy stawka uwzględnia postulaty 

odnośnie sporu zbiorowego? 

Pan Marian Twaróg odpowiedział, że ta stawka uwzględnia wszystkie koszty jakie MZK 

poniósł w roku 2017, natomiast jeśli chodzi o postulaty to będą one dopiero w przyszłym roku 

uwzględnione. 

Radny Paweł Liszka dopytywał, czy zostały podjęte rozmowy w sprawie sporu zbiorowego 

gdyż termin jest do 31 grudnia 2017 roku. 

Pan dyrektor MZK Krzysztof Antos odpowiedział, że ten konkretny projekt uchwały dotyczy 

roku 2017. MZK otrzymało 95.000 zł dotacji z czego 55 tysięcy zł przeznaczono na podwyżki 

a 40.000 zł przeznaczono na naprawę autobusów. Jeżeli chodzi o spór zbiorowy to pismo 

zostało złożone 27 grudnia 2017 roku i Pan Krzysztof Antos przystąpił do realizacji 

procedury zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, czyli wszczęcie rokowań, 
a na końcu mediacje. Przyznał jednak, że w przypadku uwzględnienia roszczeń pracowników 

- wzrosłaby kwota dotacji z budżetu Miasta do poziomu przekraczającego 50 procent 

dochodów Miejskiego Zakładu Komunikacji, co automatycznie doprowadzi do 

przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. Rozmowy ze związkiem 

zawodowym zaplanowane są na styczeń i ich wcześniejsze upublicznienie naruszyłoby 

zasady negocjacji.  
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Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XLIV/409/2017 w sprawie:   

zmiany uchwały Nr XXXIV/313/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2017 

roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji na realizację zadań bieżących. 
 

Przerwa 

 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad 

pobierania na terenie Miasta Nowy Targ przedstawiła Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat 

Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz. Projekt uchwały w § 2 precyzyjnie określa definicję 
powierzchni, która będzie zajęta pod sprzedaż. Wyznaczono również strefy targowisk i miejsc 

wyznaczonych do handlowania: plac targowy przy ul. Targowej oraz pozostałe tereny. 

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną na imprezach masowych o charakterze 

artystyczno-rozrywkowym  i sportowym oraz na imprezach o charakterze  charytatywnym, 

religijnym z wyjątkiem dni 1 i 2 listopada. W § 6 zmienia się  wynagrodzenie dla inkasentów 

wymienionych w załączniku nr 2 wynosi 25% dla inkasentów wymienionych w pkt.1-7, 5 % 

dla inkasenta wymienionego w pkt. 8. Wprowadza się opłatę targową w kwocie 1 zł przy 

sprzedaży każdej sztuki bydła, koni, trzody chlewnej, jałowizny, źrebiąt, kóz, cieląt, owiec.  

Przy sprzedaży detalicznej prowadzonej bezpośrednio z wozu konnego 5 zł, z samochodu, 

platformy, przyczepy samochodowej ciągnikowej 15 zł przy ul. Targowej i 25 zł 

na pozostałym terenie. W proponowanej autopoprawce zaproponowano stawkę 4 zł/m
2
 

na pozostałym terenie przy stawce: przy sprzedaży z przenośnego straganu, stolika, namiotu 

handlowego oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem w rozumieniu prawa 

budowlanego, z powierzchni zajętego placu targowego pod urządzenie lub obiekt, z którego 

dokonuje się sprzedaży. Przy sprzedaży warzyw, owoców, grzybów, nabiału, kwiatów 

z przenośnego straganu, stolika, namiotu handlowego lub innego urządzenia handlowego oraz 

obiektu budowlanego nie będącego budynkiem w rozumieniu prawa budowlanego stawka 

wynosić będzie 0,50 zł za 1m
2 

 przy ul. Targowej a 1,00 zł za 1m
2
 na pozostałym obszarze. 

Przy sprzedaży środków transportowych motorynek, motocyklów o pojemności silnika do 50 

cm
3
- 3zł, powyżej 50 cm

3
- 5zł, pozostałe środki transportowe- 10 zł Zwiększa się również 

ilość inkasentów.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka pytał czy inkasenci wymienieni w załączniku do projektu 

uchwały nie pobierają wynagrodzenia w trakcie trwania pracy w Urzędzie. 

� Pani Naczelnik Barbara Kryj-Mozdyniewicz odpowiedziała, iż w nie pobierają. 
� Radny Paweł Liszka zgłosił wniosek formalny aby w § 6 dodać punkt 2, iż w trakcie 

wykonywania obowiązków służbowych inkasenci wymienieni w punktach od 1 do 7, 

nie będą pobierać inkasa. 

� Pan Radny Paweł Liszka w związku z odpowiedzią na interpelację z XLIII Sesji Rady 

Miasta pytał odnośnie odnośnika w załączonej tabeli: „W roku 2017 uwzględniono 
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dochody i wydatki wykonane na 30.11.2017r. oraz przewidywane dochody i wydatki  

za miesiąc grudzień 2017„ czy we wszystkich pozycjach z 2017 roku są wydatki 

z prognozą? 

� Pan Skarbnik Łukasz Dłubacz odpowiedział, iż wydatki dokładnie podano 

w wyjaśnieniach. Są stałe koszty, które wiadomo, iż zostaną poniesione w grudniu 

2017 roku oraz dodatkowo zostały porównane do grudnia 2016 roku i dlatego przyjęto 

takie założenia. 

 

W dyskusji głos zabrali:  

� Radny Lesław Mikołajski krytykował pomysł burmistrza, jego zdaniem to podwyżka 

o 100%. Zgłosił dwie poprawki by opłatę zmniejszyć do 70 gr groszy za 1m
2
, 

a w niedzielę do 50 groszy za 1m
2
. 

� Radny Marek Mozdyniewicz, mówił o przegłosowanych poprawkach na Komisji 

Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Pierwsza została ujęta w autopoprawce 

przez Burmistrza a druga poprawka odnosiła się do uzasadnienia projektu uchwały, by 

wprowadzić zdanie:”Opłata preferencyjna przy ul. Targowej obowiązuje na terenie 

ograniczonym od północy rzeką Dunajec, od wschodu płotem oczyszczalni, od 

południa skarpą starej oczyszczalni, od zachodu działką ewidencyjną”. Głos oddano 

inicjatorowi wprowadzenia tego zdania radnemu Janowi Łapsie, który wycofał tą 
poprawkę. 

� Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Rajski stwierdził, że uzasadnienie nie ma 

skutków prawnych. 

� Radny Paweł Liszka odniósł się do odpowiedzi na jego interpelację i wyliczeń 
z prognozą. Różnica wpływów z opłaty targowej, dzierżawy i podatków za rok 2016 

a rok 2017 to 50.000 zł. Stwierdził, iż nie należy podnosić opłaty targowej, ale by 

egzekwować pobieranie opłaty targowej na innych terenach targowych. Poparł 

wniosek radnego Lesława Mikołajskiego. Zaproponował by podnieść o 40% opłatę 
targową (20 groszy) oraz żeby lepiej egzekwować pobieranie tej opłaty na innych 

terenach. Cały handel powinien zostać uporządkowany - przeniesiony w jedno 

miejsce. 

� Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha mówił o naturalnych granicach 

handlu przy ul. Targowej, które według Burmistrza się dobrze sprawdzają. Jeżeli 

chodzi o temat egzekwowania opłaty na pozostałych terenach, to jest już coraz mniej 

osób handlujących w tych miejscach. W związku z podwyżką opłaty targowej to nie 

jest to "podwyżka o 100 procent". To jedynie stopniowy powrót do tego, co było 

przed kilku laty. Obowiązywała wtedy stawka 8 zł i zmniejszono ją do 50 groszy by 

umożliwić rozwój Nowej Targowicy. Jeżeli opłata targowa zostanie zlikwidowana to 

umowa zawarta z Nową Targowicą przestanie obowiązywać, gdyż w jej treści jest 

zapis, że dzierżawca będzie prowadził działalność gospodarczą i będzie umożliwiał 

pobieranie opłaty targowej.  

� Radny Paweł Liszka pytał Burmistrza do jakiej stawki będzie podnoszona opłata 

targowa? 

� Pan Burmistrz odpowiedział, iż decyzja należy do Rady. W tym momencie jest to 1zł, 

ale wszystko zależny od sytuacji na rynku. Jeżeli będzie odpływ handlujących to 

w zimie można stawkę zmniejszyć. 
 

 

Głosowanie poprawek: 

Poprawka I : dodanie w § 6 punktu 2, że inkasenci wymienieni w punktach od 1 do 7, nie 

będą pobierać inkasa w trakcie wykonywania obowiązków służbowych . 
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Wynik głosowania: 

Za -  10 głosów, 

Przeciw – 8 głosów, 

Wstrzymujących się – 1 głosów. 

W związku z powyższym poprawka przeszła. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania. 

 

Poprawka II: w punkcie 5 zmniejszyć opłatę targową z 1 zł  do 70 groszy. 

 

Wynik głosowania: 

Za -  7 głosów, 

Przeciw – 9 głosów, 

Wstrzymujących się – 3 głosów. 

W związku z powyższym poprawka nie przeszła. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania. 

 

Poprawka III:  w punkcie 5 zmniejszyć opłatę targową z 1 zł  do 50 groszy w Niedzielę  

 

Wynik głosowania po reasumpcji: 

Za -  9 głosów, 

Przeciw – 9 głosów, 

Wstrzymujących się – 1 głosów. 

W związku z powyższym poprawka nie przeszła. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 11 głosów „za” przy 6 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła  

wraz z autopoprawką i przyjętą poprawką Uchwałę Nr XLIV/410/2017 w sprawie:  

wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie Miasta 

Nowy Targ 

 
Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2018, 

przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła. Podjęcie Uchwały 

podyktowane jest realizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii. Uchwała jest skorelowana z dokumentam

i programowymi ogólnopolskimi czyli Narodowym Programem Zdrowia 2016-2020, 

Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii i  Krajowym Programem Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
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 W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka pytał o kwotę 379.500 zł w załączniku nr 2 w punkcie 1.1.1. aby 

Pan Naczelnik powiedział jak ta kwota została podzielona na poniższe pozycje 

wykazane w załączniku. 

� Pan Naczelnik Marcin Jagła odpowiedział, że szczegółowe kwoty są podane 

w sprawozdaniu rocznym i wynikają z bieżących potrzeb zgłaszanych przez 

realizatorów programów. 

� Radna Bogusława Korwin pytała odnośnie badania przeprowadzonego na terenie 

Nowego Targu, w którym alkoholizm zajął drugie miejsce, na jakiej grupie 

społeczeństwa było to badanie przeprowadzone? 

� Pan Naczelnik odpowiedział, że było to badanie ankietowe. Była to grupa 100 

dorosłych osób losowo napotkanych na terenie miasta. 
 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLIV/411/2017 w sprawie:  

Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2018 

 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu, przedstawił Pan Naczelnik Janusz 

Jakobiszyn. Projekt uchwały został przygotowany na prośbę Miejskiego Centrum Sportu 

i Rekreacji w Nowym Targu. Dotyczy umowy najmu lokalu w budynku na Miejskim 

Stadionie z Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej w Krakowie oraz umowy najmu lokalu 

o pow. użytkowej 49,20 m
2
 w budynku pływalni gdzie prowadzone są zajęcia fitness. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka pytał dlaczego jest wpisana w punkcie 2 umowa lokalu najmu, 

która kończy się dopiero za 8 miesięcy? 

� Pan Naczelnik Jakobiszyn odpowiedział, że chciano w jednej uchwale te umowy 

zawrzeć zgodnie z wnioskiem  Dyrektora MCSiR. 

� Radny Paweł Liszka zgłosił poprawkę aby punkt 2 został wykreślony. 

� Radny Jacenty Rajski pytał jakiej wysokości jest miesięczny czynsz wynajmowanych 

lokali? 

� Dyrektor MCSiR Cezary Szafraniec odpowiedział, że jest to kwota 1.000 zł netto 

miesięcznie. Jeżeli chodzi o lokal wymieniony w punkcie 2 to chciano uniknąć 
ponownie zgłaszania lokalu. 

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Poprawka: usunięcie punktu 2 w § 1 
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Wynik głosowania: 

Za -  8 głosów, 

Przeciw – 9 głosów, 

Wstrzymujących się – 3 głosów. 

W związku z powyższym poprawka nie przeszła. 

 Rada w głosowaniu 10 głosów „za” przy 3 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” 

podjęła Uchwałę Nr XLIV/412/2017 w sprawie: przedłużenia umów najmu 

 

Ad.12 

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

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

Pan Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Zmniejszono dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 1 146 

800,00 zł oraz zmniejszono wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 4 674 000 zł. Zmiany 

są związane z przeniesieniem pewnych zadań na rok 2018. Pan Skarbnik zgłosił, również 
autopoprawkę polegającą na dopisaniu tytułu uchwały. 

 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka, pytał dlaczego nie została zrealizowana inwestycja 

pn. „Wymiana kotłowni węglowej na kotłownię biomasą w Budynku 

Przedpogrzebowym w Nowym Targu” na kwotę 52.000 zł? 

� Pani Naczelnik Wilhelmina Schab odpowiedziała, że została podjęta decyzja, iż 
wymiana pieca zostanie dokonana razem z termomodernizacją budynku w roku 2018. 

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 4 „wstrzymujących się”podjęła wraz 

z autopoprawką Uchwałę  Nr XLIV/413/2017 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.13 

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 do wykazu przedsięwzięć zadania związane 

z opracowaniem dokumentacji projektowych, które zostały zlecone do wykonania w 2017r., 

a ze względu na przedłużające się procedury ich uzgodnienia zostaną dokończone w 2018r. 

Wykaz tych inwestycji został przedstawiony w uzasadnieniu do uchwały. Ponadto dokonuje 

się przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków z roku 2017 na rok 2018 w zakresie 

następujących przedsięwzięć: 
1)  Budowa obwodnicy północno-wschodniej miasta. 

2)  Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego 

do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież widokowych. 

3)  Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów. 
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4)  Elektroniczne usługi przyszłością funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ. 

 

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 19 głosów „za” przy 1 głosie „wsztrzymujacym się” podjęła  

Uchwałę Nr XLIV/414/2017 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2024.  

 

Ad.14 i ad 15 

Projekt uchwały w sprawie Budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2017 przedstawił w formie 

prezentacji Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie  zgłosił autopoprawki do 

projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok, które zostały przedstawione na posiedzeniu 

Komisji FGKiR. Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Kopia zarządzenia Burmistrza w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Budżetowej na 

2017 rok  projektu WPF Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-2024 stanowi załącznik nr 8 

do protokołu. 

 
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 

2016-2024 przedstawił Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Zgłosił autopoprawki do 

projektu WPF Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-2024, które stanowią załącznik nr 8 do 

protokołu. W ramach przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano zadania w zakresie 

programów ochrony powietrza -wymiana palenisk, przebudowy dworca kolejowego 

w Nowym Targu oraz zadania bieżące.  

 
Pytania zadawano równocześnie do projektu budżetu Miasta na rok 2018 i do projektu WFP 

na lata 2018-2024. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin pytała w sprawie kwoty deficytu podanej w autopoprawce 

w kwocie 11 364 000 zł, a kwoty podanej przez Pana Skarbnika Łukasza Dłubacza 

podczas omawiania Budżetu na 2018 rok w kwocie 16 214 000 zł. 

� Pan Skarbnik odpowiedział, że zapis jest poprawny. Deficyt po autopoprawce wynosi 

faktycznie 16 214 000 zł i wynika on z przesunięcia zadań z roku 2017 na rok 2018. 

� Radna Bogusława Korwin pytała o zapis w uchwale budżetowej w § 3 ust. 1 

w odniesieniu do ust. 4, gdzie upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania 

zobowiązań w kwotach określonych w ut. 3, gdzie podana kwota przewyższa sumę 
jaką może Burmistrz zaciągnąć na poczet kredytów i pożyczek (§ 10 punkt 1). 

� Pan Skarbnik wyjaśnił, że w § 10 punkt 1 mowa jest o przejściowym deficycie. 

Upoważnienie w § 10 jest innym upoważnieniem niż w § 3. Założono, że środki 

z przejściowego deficytu będą wykorzystywane tylko jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 

� Radna Bogusława Korwin pytała jaka kwota zostanie przeznaczona na Jarmark 

Podhalański? 

� Pan Skarbnik odpowiedział, że będą to środki zbliżone do roku 2017.  

� Radny Janusz Tarnowski pytał odnośnie opinii RIO w sprawie budżetu, gdzie są 
zastosowane inne kwoty niż te przedstawione obecnie na Sesji. 
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� Pan Skarbnik odpowiedział, że po przedłożeniu budżetu można wprowadzać zmiany. 

Po uchwaleniu budżetu ponownie zostaje on przesłany do RIO. Zmiany przedstawione 

w autopoprawce były również konsultowane z RIO. 

 

Radny Paweł Liszka zauważył błąd w autopoprawce w punkcie 4: „W tekście uchwały par. 3 

ust. 2” a powinno być: „W tekście uchwały par. 3 ust. 3” w związku z czym Pan Skarbnik 

zgłosił autopoprawkę w tej sprawie. 

 

W dyskusji nad projektem budżetu na rok 2018 głos zabrali:  

� Radna Bogusława Korwin zgłosiła poprawkę do Budżetu Miasta o przesunięcie kwoty 

100.000 zł  z działu Promocja jednostek samorządu terytorialnego do działu  Obiekty 

sportowe na ewentualne dofinansowanie hali pneumatycznej przy SP Nr 2. Poprawkę 
uzasadniła, tym że przeprowadziła analizę środków wykorzystywanych na promocję 
w latach 2010-2017 i kwota pomniejszona o 100.000 zł powinna wystarczyć. 
Pani Radna przedstawiła wzrost wynagrodzeń w odniesieniu do poprzednich planów 

budżetowych przedstawionych w zeszłym roku m.in. ZGZiR, nie ma żadnych 

wzrostów, Urząd wzrost o 276.000 zł, OPS o 93.000 zł, MCSiR o 685.000 zł, 

ekodoradca z 75.000 zł na 88.900 zł. Zwróciła uwagę, że większość naczelników 

urzędu ma większe wynagrodzenie niż Burmistrz Miasta Zakopanego. Jeżeli chodzi 

o plan budżetu oświaty Radna zauważyła, że brakuje tabelki z ilością nauczycieli, 

dzieci i oddziałów natomiast w zeszłym roku przedstawiono taką tabelkę. Dodała że 

m.in. w związku powyższym będzie głosowała przeciw przyjęciu Budżetu Miasta na 

2018 rok. Na końcu pytała Burmistrza czy wiadomo gdzie będzie zlokalizowane 

Centrum Sportów Lodowych? 

� Pan Skarbnik odpowiedział, że nie ma możliwości żeby w Budżecie zawrzeć 
wszystkie informacje. Stwierdził, że po to są komisje aby na nich pytać odnośnie 

uchwał. Jeżeli chodzi o kwestie tabeli do planu finansowego oświaty, to wszystkie 

dane są dostępne w Wydziale Oświaty. W związku z odniesieniem się do kwestii 

finansowych to przybywa zadań a co za tym idzie przybywa etatów. W roku 2018 

następuje wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia co przekłada się na wzrost 

kosztów. Natomiast MCSiR przechodzi z systemu zlecania usług ratowniczych 

na zatrudnienie. 

� Radna Bogusława Korwin odniosła się do zatrudnienia pracowników w 2016 roku 

gdzie było ich 95 a w 2017/2018- 96 (12 obsługi, 13 proponowanych) dlatego 

stwierdziła, że podniesienie minimalnej kwoty wynagrodzenia nie może powodować 
takiego wzrostu wydatków w budżecie, bo nikt nie ma w urzędzie „najniższej 

krajowej” bo jeszcze dochodzi do wynagrodzenia dodatek stażowy. Jeżeli chodzi 

o MCSiR to zakup usług pozostałych  w 2017 to była kwota 905.000 zł w tym 

346.000 zł na zakup usługi ratowniczej. Obecnie utrzymana jest kwota 700.000 zł na 

zakup usług pozostałych przy takim wzroście wynagrodzeń. 
� Pan Skarbnik odpowiedział, że są to obiekty, które wymagają stałych nakładów. 

Kończą się okresy gwarancyjne i potrzeba jest zlecania pewnych usług. 

� Radny Paweł Liszka pytał o lokalizację Centrum Sportów Lodowych. 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że prowadzone są prace nad 

pozyskaniem dodatkowych gruntów. Chodzi o teren nad rzeką Biały Dunajec przy 

Al. Tysiąclecia. Odnosząc się do dyskusji, Burmistrz stwierdził, że była wystarczająca 

ilość komisji merytorycznych, na których budżet był omawiany według 

poszczególnych działów i jeżeli chodzi o kwestie oświaty to na Komisji Oświaty była 

analizowana informacja co do liczby oddziałów, nauczycieli, liczby uczniów 

w poszczególnych szkołach i oddziałach. Taka tabela jest dostępna więc można do 
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niej zaglądnąć. W temacie wynagrodzeń Burmistrz stwierdził, że trzeba uczciwie 

i rzetelnie zapłacić pracownikom. Burmistrz na koniec poprosił Radę o przyjęcie 

Uchwały Budżetowej. 

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że mając zarezerwowane w budżecie 300.000 zł na 

koncepcję Centrum Sportów Lodowych, powinno mieć się już pod ten obiekt teren. 

Pytał o sprawę wykupów gruntów we wskazanym terenie oraz jaką kwotę na wykup 

będzie jeszcze trzeba wydać? 

� Burmistrz odpowiedział, że w tym momencie miasto dysponuje terenem 

o powierzchni 3 ha. Im więcej zostanie pozyskanych gruntów tym więcej będzie 

można w późniejszym czasie rozbudować obiekt. Prowadzone są rozmowy w sprawie 

pozyskania jeszcze 0,5 ha gruntu, co pozwoliło by na rozpoczęcie inwestycji. Kwota 

300.000 zł jest przeznaczona na koncepcję wraz z programem funkcjonalno-

użytkowym i analizą finansową potrzebną do ogłoszenia w późniejszym terminie 

przetargu na budowę. Środki na wykup gruntu są zabezpieczone w budżecie miasta. 

� Radna Danuta Wojdyła zgłosiła poprawkę by kwotę 400.000 zł z punktu Wykupy 

gruntów przenieść na rozbudowę SP Nr 2 lub na dokonanie ewentualnej 

dokumentacji. 

� Z-ca Burmistrza Pani Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała, że zostanie 

w najbliższym czasie przedstawiona prezentacja z działań promocji Miasta. 

� Radny Sroka przychylił się do wniosku Radnej Danuty Wojdyły, żeby wybudować 
salę gimnastyczna przy SP Nr 2. 

� Radny Jacenty Rajski przypomniał, że na początku kadencji będąc w SP Nr 1 również 
obiecano budowę sali gimnastycznej i dlatego w pierwszej kolejności to tam powinno 

się wybudować salę. 
� Radny Leszek Pustówka stwierdził, że Komisja Oświaty i Kultury będzie wizytować 

każdą szkołę i w tym czasie będzie można uzyskać informacje od Dyrektorów szkół 

jakie są potrzeby tych placówek. Wówczas można podejmować dopiero decyzję. 
� Radny Paweł Liszka poparł wniosek budowy sali gimnastycznej SP Nr 2. Stwierdził, 

że jeżeli w budżecie obywatelskim projekt budowy sali pneumatycznej został przyjęty, 

to powinno się znaleźć 100.000 zł lub 150.000 zł na budowę takiej sali.  

� Radna Danuta Wojdyła odniosła się do wypowiedzi Radnego Jacentego Rajskiego, że 

faktycznie była mowa o budowie sali przy SP Nr 1 ale obecnie warunki w SP Nr 2 są 
złe, gdyż jest dużo uczniów i sala jest potrzebna. 

� Radny Gabriel Samolej stwierdził, że również Komisja Sportu, Turystyki i Promocji 

na początku kadencji wizytowała szkoły i zapotrzebowanie na sale gimnastyczne było 

ogromne nie tylko przy SP Nr 2.  

� Radna Bogusława Korwin mówiła, że ze SP Nr 2 dzieci dowożone są do SP Nr 4 na 

zajęcia wychowania fizycznego. W tym momencie według Radnej SP Nr 2 jest 

najliczniejszą szkołą. Ponownie zaapelowała by przesunąć kwotę 100.000 zł 

z Promocji na dofinansowanie hali pneumatycznej, gdyż 150.000 zł nie jest w stanie  

pokryć wszystkich kosztów. 

� Radny Krzysztof Sroka zaproponował, żeby w nowym roku budżetowym zrobić 
dokumentację na nową salę gimnastyczną Nr 2. 

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek stwierdził, że w innych szkołach też 
brakuje sal gimnastycznych. Poparł Radnego Krzysztofa Srokę, aby zabezpieczyć 
środki finansowe na budowę sali przy SP Nr 2. Jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to 

projekt hali pneumatycznej był niedoszacowany i w tym momencie 150.000 zł nie jest 

w stanie pokryć wszystkich środków. Zaproponował, aby ewentualnie te środki 

z budżetu obywatelskiego przekazać na dokumentację i wybudować w późniejszym 

czasie sale z prawdziwego zdarzenia. 
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� Radny Paweł Liszka nie zgodził się z propozycja Z-cy Burmistrza Pana Waldemara 

Wojtaszka. Jeżeli takie zadanie zostało dopuszczone do głosowania i jest 

niedopuszczalne, oby wycofać teraz to zadanie, gdy zostało wybrane przez 

mieszkańców. Zrobienie tej sali pneumatycznej pomaga i rozwiązuje problem tylko 

doraźnie. Jeżeli zacznie się budować salę gimnastyczną to nie da się tego zrobić 
w szybkim czasie. Dodanie 100.000 zł na nawierzchnie do sali pneumatycznej nie jest 

kwota dużą. 
� Radny Jan Łapsa stwierdził, że były komisje merytoryczne i był czas aby zgłosić 

poprawki do budżetu. Można dyskutować w przyszłym roku na ten temat.  

� Radny Gabriel Samolej zgodził się z Radnym Janem Łapsą.  
� Przewodniczący Andrzej Rajski pytał Burmistrza czy w związku z planem budowy 

Centrum Sportów Lodowych była robiona analiza komunikacyjna? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że będzie konieczność budowy 

skrzyżowania na drodze krajowej. Pozostaje kwestia otwarta w sprawie komunikacji 

pieszej od strony osiedla. Można bazować na miejscach postojowych z drugiej strony 

rzeki Biały Dunajec. Kibice z terenu Miasta będą mogli dojść bez problemu pieszo. 

� Radny Grzegorz Luberda, w imieniu Klubu Nasze Miasto odczytał oświadczenie:  

"Projekt Budżetu Miasta Nowy Targ na 2018 rok, który będziemy za chwilę głosować 

stanie się najważniejszym dokumentem w Mieście i będzie to pierwszy deficytowy 

budżet w tej kadencji. Uwzględnia on potrzeby mieszkańców przez pryzmat całego 

miasta, a planowany deficyt na poziomie ok. 16 milionów wynika w głównej mierze 

z wydatków inwestycyjnych i majątkowych przyjętych do rozpoczęcia lub pełnej 

realizacji w 2018 roku. W perspektywie pozyskanych i do pozyskania przez Miasto 

środków finansowych z programów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim a przede 

wszystkim w ostatniej takiej perspektywie finansowej 2014-2020 z UE, środki 

zaplanowane w budżecie w dużej mierze stanowią wkład własny jakie Miasto musi wni

eść aby realizować dofinansowane projekty. Oceniając zaplanowane w budżecie 

zadania inwestycyjne na 2018 rok o których mówił Skarbik - dostrzegamy szereg 

oczekiwanych, akceptowanych i potrzebnych Miastu i mieszkańcom propozycji. Należy 

jednak pamiętać, że w trakcie roku budżetowego, pojawią się zadania, na które zostały 

złożone wnioski o dofinansowanie i obecnie są w trakcie oceny - między innymi 

kompleksowa modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu, które po 

uzyskaniu dofinansowania zostaną również wprowadzone do budżetu. Istotne dla 

powodzenia realizacji szeregu zaplanowanych inwestycji, ale i bieżących wydatków 

będzie przynajmniej utrzymanie zaplanowanego poziomu dochodów do budżetu. 

Bardzo cieszy Nas aktywność i efektywność Pana Burmistrza i jego pracowników w 

pozyskiwaniu dużych środków zewnętrznych, dzięki którym możemy 

realizować ważne dla wszystkich inwestycje miejskie. Uwzględniając pozytywne opnie 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji rady miasta, po 

wnikliwej analizie, w pełni popieramy przedłożony przez Burmistrza projekt budżetu 

miasta na 2018 rok i deklarujemy naszą pomoc w jego realizacji."  

� Przewodniczący Andrzej Rajski stwierdził, że nie można na Sesji podejmować decyzji 

w oparciu o wystąpienia mieszkańców. Pytał jak to jest możliwe, że został 

dopuszczony projekt hali pneumatycznej jeżeli wiadomo było, że kwota będzie 

niewystarczająca? 

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiedział, że wniosek był opiniowany 

merytorycznie przez wydział FPiI i zostały zgłoszone zastrzeżenia. Kwota 150.000 zł 

pozwoliłaby na wybudowanie zadaszonej sali, ale o mniejszych rozmiarach. 

We wniosku nie było wyszczególnione podłoże. 
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� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że kwotę 100.000 zł z działu Promocji miała 

zaproponować przesunąć na inny cel natomiast w związku z usłyszanym apelem ze 

strony przedstawiciela SP Nr 2 i Rady Rodziców oraz tym, że dzieci z są dowożone do 

innej szkoły, postanowiła zaproponować przesunięcie tych środków na budowę hali 

pneumatycznej przy SP Nr 2. W budżecie jest zaplanowana kwota 350.000 zł na 

promocję a w poprzednich latach była to kwota 200.000-250.000 zł więc tyle powinno 

wystarczyć. 
� Przewodniczący Andrzej Rajski zaapelował, aby nie decydować  w tym momencie 

o tak ważnych sprawach. 

 

Głosowanie poprawek: 

Poprawka I : przesunięcie kwoty 100.000 zł z rozdziału 75075 Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego  do rozdziału 92601 Obiekty sportowe 

 

Wynik głosowania po reasumpcji: 

Za -  6 głosów, 

Przeciw – 8 głosów, 

Wstrzymujących się – 6 głosów. 

W związku z powyższym poprawka nie przeszła. 

Poprawka II: przesunięcie kwoty 400.000 zł z wykupów gruntów do rezerwy inwestycyjnej 

 

Wynik głosowania: 

Za -  4 głosów, 

Przeciw – 11 głosów, 

Wstrzymujących się – 5 głosów. 

W związku z powyższym poprawka nie przeszła. 

 

Opinie Komisji do projektu budżetu na rok 2018: 

Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i 

Porządku Publicznego, Komisja Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisja Finansów, 

Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej 

uchwały.  

 

Głosowanie Uchwały Budżetowej na rok 2018: 

Rada w głosowania 14 głosów „za”  przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących 

się” podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę Budżetową na rok 

2018 Nr XLIV/415/2017.  

 
Dyskusji nad projektem uchwały w sprawie WFP na lata 2018-2024 nie było. 

 

Opinie komisji do WPF na lata 2018-2024: 

Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i 

Porządku Publicznego,  Komisja Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisja Finansów, 

Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej 

uchwały.  

 

Głosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024: 
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Rada w głosowania 16 głosów „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” podjęła wraz 

z autopoprawką Uchwałę Nr XLIV/416/2017 w sprawie: Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2018-2024.   
 

Ad.16 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 
Odpowiedzi na interpelacje złożone na piśmie zostaną udzielone również na piśmie.  

ad.2 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że dziura zostanie załatana. 

ad.4 Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń odpowiedział, że firma wywożąca 

śmieci została zdyscyplinowana. Będzie analizowana trasa wywozu śmieci gdzie jest 

największe opóźnienie. Jeżeli będą drastyczne różnice czasowe będą naliczane kary zgodnie 

z umową. 
 

Ad.17 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
� Radna Danuta Szokalska-Stefaniak podziękowała za wykonanie oświetlenia na 

ul. Klikuszówka, os. Buflak, za wykupienie działki, która ma poprawić spływ wody 

w potoku Klikuszówka do rzeki Czarny Dunajec. W imieniu mieszkańców poprosiła 

o wykonanie koryta, które chroniłoby domy. Podziękowała również Wydziałowi FPiI  

na czele z Panią Naczelnik Wilhelminą Schab, za duży wkład w pozyskaniu dotacji na 

inwestycję i modernizację ul. Grel. Również w imieniu  mieszkańców Radna złożyła 

podziękowania. 

� Burmistrz Miasta podziękował za podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018. 

� Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował o życzeniach 

świątecznych, które wpłynęły do Biura Rady od szkół, różnych instytucji, organizacji 

i firm. 

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował o wywiadzie w prasie 

samorządowej z Burmistrzem Grzegorzem Watychą. 
 

Przewodniczący Rady przed zamknięciem Sesji złożył wszystkim zebranym życzenia 

Noworoczne.  

 

Ad.18 

 
O godzinie 17:50 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XLIV Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Jadwiga Zamojska                                                                             Andrzej Rajski 
 


