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Protokół Nr 1/2018 

z I Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 22 listopada 2018r.  

       
Ad.1 

Radny Senior Jacenty Rajski zgodnie z  art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie otworzył I Sesję 

Rady Miasta Nowy Targ zwołaną zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym 

przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu Pana Piotra Borkowskiego. 

Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Zastępców 

Burmistrza Panią Joannę Iskrzyńską-Steg oraz Pana Waldemara Wojtaszka, Sekretarz Miasta 

Panią Stanisławę Szołtysek i Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza. Następnie powitał  

zaproszonych gości, a wśród nich Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana 

Stanisława Barnasia. W dalszej kolejności powitał pracowników Urzędu, Dyrektorów  

i Kierowników miejskich  jednostek organizacyjnych, mieszkańców oraz przedstawicieli 

mass mediów. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. 

2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu  

i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia  

o wyborze na Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. 

6. Ewentualne rozszerzenie porządku obrad. 

7. Zakończenie obrad.  

 

Wprowadzenie pocztu sztandarowego.  

 

Odśpiewanie przez uczestników sesji Hymnu Polski. 

 

Ad.2 

Radny Senior Pan Jacenty Rajski poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji 

Wyborczej Pana Wojciech Gliścińskiego o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.  

W dalszej części głos zabrał Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Wojciech 

Gliściński, który pogratulował Radnym oraz Burmistrzowi wyboru na te zaszczytne 

stanowiska i życzył owocnej pracy w kadencji 2018-2023. Następnie dokonał uroczystego 

wręczenia radnym przedmiotowych zaświadczeń. 

Po wręczeniu przedmiotowych zaświadczeń Radny Senior Pan Jacenty Rajski na 

podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest wymagane kworum (obecnych 21 

radnych) z czego wynika, że Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały 

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

Ad.3 

W dalszej części miało miejsce ślubowanie radnych.  Radny Senior Jacenty Rajski odczytał 

rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

gminy i jej mieszkańców”, a następnie wyczytywał kolejno poszczególnych radnych, którzy 

wymawiali słowa „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.  
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Ad.4 

Radny Senior Jacenty Rajski zwrócił się do Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej 

Pana Wojciech Gliścińskiego o wręczenie Panu Grzegorzowi Watysze zaświadczenia  

o wyborze na Burmistrza. 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Wojciech Gliściński dokonał wręczenia 

Panu Grzegorzowi Watysze zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

 

Następnie Radny Senior Jacenty Rajski zwrócił się do Pana Burmistrza Grzegorza 

Watychy o złożenie ślubowania. 

Pan Burmistrz Grzegorz Watycha złożył ślubowanie wypowiadając rotę w brzmieniu jak 

poniżej: 

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta Nowy Targ, uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego 

i pomyślności mieszkańców Miasta. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Ślubowanie  odbyło się zgodnie z prawem i tym samym Pan Grzegorz Tomasz Watycha 

objął urząd Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

 

Wyprowadzenie pocztu sztandarowego. 

 

Ad.5 

Przystępując do realizacji tego punktu Radny Senior Pan Jacenty Rajski przypomniał, że 

najpierw należy powołać Komisję Skrutacyjną, która przeprowadzi wybór Przewodniczącego 

Rady. Przypomniał, że w skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące 

na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady. Następnie poprosił o zgłaszanie 

Radnych do Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Grzegorz Luberda zgłosił kandydaturę Radnego Leszka Pustówki oraz Radnej Bożeny 

Groń. 

Radny Marek Fryźlewicz zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Swałtka. 

Radny Bartłomiej Garbacz zgłosił kandydaturę Radnego Szymona Fatli.  

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Rada jednogłośnie 21 „za” przegłosowała następujący skład Komisji Skrutacyjnej: Radny 

Leszek Pustówka, Radna Bożena Groń, Radny Andrzej Swałtek, Radny Szymon Fatla.  

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady. Jedynym 

zgłoszonym przez Radnego Seniora Jacentego Rajskiego w imieniu klubu Nasze Miasto 

kandydatem był Radny Grzegorz Luberda, który wyraził zgodę na kandydowanie na 

Przewodniczącego Rady.  

W wyniku braku  zgłaszania innych kandydatów lista została zamknięta - 21 głosów „za”.  

 

Radny Senior Jacenty Rajski ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji 

Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania. 

 

Po przerwie Radny Leszek Pustówka wybrany na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

odczytał protokół z ukonstytuowania się Komisji, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu,  

a następnie przedstawił zasady głosowania. W wyniku braku pytań co do zasad głosowania 

przystąpiono do przeprowadzenia tajnego głosowania - wyczytywani według listy obecności 

Radni pobierali kartę do głosowania od członka Komisji Skrutacyjnej, podchodzili do 

przygotowanego miejsca do głosowania, oddawali głos i wrzucali do urny.  
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Przerwa w celu zliczenia oddanych głosów. 

 

Po zliczeniu oddanych głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Leszek Pustówka 

odczytał protokół z głosowania (protokół ten stanowi załącznik nr 3 do protokołu), podczas 

którego Pan Grzegorz Luberda otrzymał 16 głosów „za”,  3 głosy przeciw i 2 głosy 

wstrzymujące się  i został tym samym Przewodniczącym Rady Miasta Nowy Targ. 

 

Radny Senior Jacenty Rajski pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu  

i życzył mu owocnej pracy na rzecz miasta.  

 

Rada w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę Nr I/1/2018 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Miasta. 

 

Dalsze prowadzenie obrad objął Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda. Najpierw 

podziękował Radnym za udzielone mu poparcie w czasie głosowania, a następnie podkreślił 

że ma nadzieję, że wspólnymi siłami będą realizować wyznaczone sobie cele, które będą 

pozytywnie wpływać na życie mieszkańców i przyszłość Nowego Targu.  

 

Radny Senior Jacenty Rajski przeprosił za popełnioną pomyłkę i odczytał treść uchwały  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady, którą miał odczytać po ogłoszeniu przez Komisję 

Skrutacyjną wyników.  

 

Przystępując do punktu „Ewentualne rozszerzenie porządku obrad” Przewodniczący Rady 

Grzegorz Luberda zaproponował wprowadzenie następujących punktów: 

1. Wybór Wiceprzewodniczących Rady - wprowadzenie w punkcie 6 porządku obrad 

2. Wystąpienie Burmistrza Miasta - wprowadzenie w punkcie 7 porządku obrad. 

3. Wolne wnioski - wprowadzenie w punkcie 8 porządku obrad.  

 

Innych zmian do porządku obrad nie zgłoszono.  

 

Rada jednogłośnie 21 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie  

6 porządku obrad punktu: Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 

 

Rada jednogłośnie 21 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie  

7 porządku obrad punktu: Wystąpienie Burmistrza Miasta. 

 

Rada jednogłośnie 21 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie  

8 porządku obrad punktu: Wolne wnioski.  

 

Rada jednogłośnie 21 głosów „za” przegłosowała porządek obrad z przegłosowanymi 

zmianami. 

 

Porządek obrad po zmianie: 

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. 

2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Targu  

i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia 

o wyborze na Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. 

4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Nowy Targ. 
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5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. 

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 

7. Wystąpienie Burmistrza Miasta. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 

 

Ad.6 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zaproponował, aby wybór Wiceprzewodniczących 

przeprowadziła ta sama Komisja Skrutacyjna - żadnych uwag nie zgłoszono.   

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady: 

Radna Agata Michalska zgłosiła kandydaturę Radnego Bartłomieja Garbacza; 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zgłosił kandydaturę Radnego Marka 

Mozdyniewicza i Radnego Jana Łapsy.  

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

W wyniku braku  zgłaszania innych kandydatów niż w/w  lista została zamknięta - 21 głosów 

„za”.  

 

Przerwa w celu przygotowania kart do głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Leszek Pustówka objaśnił zasady 

głosowania, z uwagi na fakt, że pojawiły się wątpliwości co do tych zasad Przewodniczący 

Rady ogłosił 5 min. przerwy w celu przeanalizowania tego problemu z radcą prawnym.  

Po przerwie ponownie wyjaśniono radnym zasady głosowania i w związku z brakiem uwag 

przeprowadzono głosowanie na Wiceprzewodniczących Rady - podobnie jak poprzednio  

wyczytywani według listy obecności Radni pobierali kartę do głosowania od członka Komisji 

Skrutacyjnej, podchodzili do przygotowanego miejsca do głosowania, oddawali głos  

i wrzucali do urny.  

 

Przerwa w celu zliczenia oddanych głosów. 

 

Po przerwie i zliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół  

z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta. W wyniku tajnego głosowania Pan 

Bartłomiej Garbacz otrzymał 9 głosów „za”, 8 głosów przeciw i 4 głosy wstrzymujące się,  

Pan Marek Mozdyniewicz otrzymał 13 głosów „za”, 4 głosy przeciw i 4 głosy wstrzymujące 

się, a Pan Jan Łapsa  otrzymał 13 głosów „za”, 7 głosy przeciw i 1 głosy wstrzymujący się.  

W związku z powyższymi wynikami na Wiceprzewodniczący Rady wybrani zostali: Marek 

Mozdyniewicz i Jan Łapsa. Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyborów 

Wiceprzewodniczących stanowi załącznik nr 4 do protokołu).  

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda odczytał Uchwałę w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady.  

 

Rada w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę Nr I/2/2018 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 

 

Ad.7 

Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha na początku wystąpienia podziękował mieszkańcom 

miasta za tak ogromne poparcie jakiego udzielili mu w tych wyborach. Stwierdził, że jest ono 

dla niego wyrazem docenienia pracy w pierwszej kadencji sprawowania funkcji Burmistrza 
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Nowego Targu. Podziękował również radnym minionej kadencji, którzy konstruktywnie 

współpracowali z władzą wykonawczą, żeby na końcu kadencji móc powiedzieć, że mają 

swój udział w realizacji wielu większych czy mniejszych przedsięwzięć zrealizowanych  

w mieście. 

Pełna treść wystąpienia Burmistrza stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad.8 

W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda najpierw odczytał list 

gratulacyjny dla Burmistrza i Radnych od zaproszonej na Sesję Pani Poseł Anny Paluch. List 

ten stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Następnie głos zabrały osoby zapisane do głosu. Lista zapisanych stanowi załącznik Nr 7 do 

protokołu: 

1) Pan Bolesław Bara - Dyrektor MOK - złożył gratulacje Radnym i Burmistrzowi i życzył 

owocnej pracy w tej kadencji; 

2) Pani Małgorzata Morajko w imieniu Nowotarskiej Rada Seniorów  również złożyła 

gratulacje Radnym i Burmistrzowi; 

W dalszej kolejności głos zabrali: 

1) Radny Jacenty Rajski  w imieniu Ruchu Obywatelskiego Nasze Miasto podziękował 

mieszkańcom za głosy oddane na kandydatów tego Ruchu.  

2) Radny Paweł Liszka podziękował wyborcom za głosy oddane na kandydatów „Dobrej 

zmiany w Mieście”. Następnie podziękował kontrkandydatom  w wyborach na Burmistrza 

oraz pogratulował Radnym i Burmistrzowi. Na koniec poinformował o corocznej akcji 

Szlachetna Paczka i zachęcił wszystkich do wzięcia w niej udziału prosząc o zgłoszenia do 

końca listopada.  

3) Radny Michał Glonek również podziękował mieszkańcom  za oddane głosy na „Razem 

Nowy Targ”. Pogratulował Radnym i Burmistrzowi i podkreślił, że emocje związane  

z wyborami już opadły i trzeba teraz wspólnie pracować dla dobra miasta i jego 

mieszkańców.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował o: 

 zgłaszaniu na piśmie Przewodniczącemu Rady składów Klubów; 

 składaniu oświadczeń o chęci pracy w poszczególnych Komisjach Stałych Rady Miasta; 

 zgłaszaniu chętnych do pocztu sztandarowego, 

 dyżurach radnych rozpoczynających się od jutra czyli od 23 listopada br.  

 obowiązku składaniu oświadczeń majątkowych (w terminie 30 dni od daty ślubowania  

tj. do 21.12.2018r. do Biura Rady)  

 sposobie dostarczania materiałów na sesje Rady Miasta; 

 terminach najbliższych Sesji w dniu 10.12.2018r. oraz 28.12.2018r.  

 

O godzinie 12:20 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął I Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 


