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Protokół Nr 2/2018 

z II Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 10 grudnia 2018r.  

       
Ad.1 

Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994  

z późn. zm.) Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda otworzył obrady II Sesji Rady Miasta 

w Nowym Targu o godzinie 14:00.  

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 członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pana Karola 

Skrzypca, Radnych Powiatowych Pana Adama Jurka i Pana Krzysztofa Kurandę oraz 

Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów Pana Marka Bochowicza. W dalszej 

kolejności powitał pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników miejskich  jednostek 

organizacyjnych, mieszkańców oraz przedstawicieli mass mediów. 

 

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 I Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania radnych.   

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ,  

b) powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego 

Komisji,  

c) powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji,  

d) powołania składu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta 

i wyboru Przewodniczącego Komisji, 

e) powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji, 

f) powołania składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji, 

g) powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku 

Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji,  

h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek  

w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

i) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto 
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Nowy Targ dla niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych 

niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w 

niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych, dla 

których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym, 

j) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, 

k) przedłużenia umowy najmu, 

l) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

m) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 

n) zmiany Uchwały Nr XXX/227/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 05 grudnia 2016r.  

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy 

Miasto Nowy Targ, 

o) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-

2024. 

p) zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z 

dnia  

29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta.  

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad.  
 

Ad.2 

W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda, 

który w związku z pismem Burmistrza Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad w punkcie 7h) projektu uchwały w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy 

Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

 

Rada w głosowaniu 19 „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała powyższy 

wniosek.  

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania radnych.   

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ,  

b) powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego 

Komisji,  

c) powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji,  

d) powołania składu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta 

i wyboru Przewodniczącego Komisji, 

e) powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji, 

f) powołania składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji, 
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g) powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku 

Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji,  

h) zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych.  

i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

j) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto 

Nowy Targ dla niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych 

niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w 

niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych, dla 

których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym, 

k) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, 

l) przedłużenia umowy najmu, 

m) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

n) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 

o) zmiany Uchwały Nr XXX/227/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 05 grudnia 2016r.  

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy 

Miasto Nowy Targ, 

p) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-

2024. 

q) zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z 

dnia  

29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta.  

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad.  

 

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

porządek obrad z wprowadzoną zmianą.  

 

Ad.3 

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

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  6 listopada 2018r. r. do 10 grudnia 

2018r. w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz 

Watycha. 

Po sprawozdaniu zebrani obejrzeli krótki filmik będący zapowiedzią Targów 

Bożonarodzeniowych, które odbędą się w dniach 15-23.12.2018r.  

 

Ad.5 

Interpelacje i zapytania radnych: 

1) Radna Ewa Pawlikowska złożyła interpelacje w sprawie: 
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a) realizacji inwestycji budowy kanalizacji i wodociągu na os. Willowym w Nowym Targu; 

b) terenu byłego basenu na os. Na Skarpie - utworzenia docelowo w tym miejscu terenu 

sportowego dla SP Nr 6; 

c) remontu budynku socjalnego przy ul. Ludźmierskiej 32 w Nowym Targu; 

2) Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie zaprojektowania  

i wykonania oświetlenia na ul. Ustronie Górne i ul. Halikowskiego. 

3) Radny Marek Fryźlewicz zwrócił uwagę na „namiot foliowy” na Rynku przed 

kawiarenkami, który jest w złym stanie i psuje wizerunek Rynku; 

4) Radny Michał Glonek pytał jak wygląda przygotowanie ze strony Miasta do sezonu 

zimowego w tym przygotowanie tras biegowych oraz jak jest prowadzona promocja w tym 

zakresie? 

5) Radny Paweł Liszka złożył interpelację w sprawie terminów realizacji kanalizacji na  

os. Niwa część zachodnia. 

6) Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa złożył interpelację w sprawie możliwości 

przywrócenia kursu nr 12 autobusu MZK. 

 

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

 

Ad.6 

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

nr 3 do protokołu.  

1. Pani Magdalena Cygan i Pani Lidia Kołodziej - Przedstawicielki Nowotarskiego Alarmu 

Smogowego - przedstawiły prezentację na temat wpływu smogu na zdrowie człowieka. 

Podziękowały za dobrą współpracę z Urzędem Miasta.  

2. Pan Ryszard Schaeffer przedstawił swoje stanowisko w sprawie działań rządu. Następnie 

zaproponował m.in. zorganizowanie konferencji nt. nowych technologii niskokosztowych 

likwidacji smogu.   

 

Ad7a) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ 

przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.  Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały 

przez Radę Miasta Nowy Targ wynika z art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym.  

W wyborach w dniu 21 października 2018 r. Pan Grzegorz Watycha został wybrany na 

Burmistrza Miasta Nowy Targ. Na Sesji w dniu 22 listopada 2018 r. złożył ślubowanie 

obejmując tym samym oficjalnie urząd Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych wynagrodzenie wójta, burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 

100 tys. mieszkańców może kształtować się następująco:  

 wynagrodzenie zasadnicze od 3 600 zł do 4 800 zł, 

 dodatek funkcyjny do kwoty 2 100 zł, 

 dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej, co najmniej 20% 

i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,  

 dodatek za wieloletnią pracę – do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Zaproponowane wynagrodzenie pozostaje także w zgodności z art. 37 ust. 3 ustawy 

o pracownikach samorządowych (maksymalne wynagrodzenie osób zatrudnionych na 

podstawie wyboru nie może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty 

bazowej, która na rok 2018 r. wynosi niezmiennie od kilku lat: 1 789,42 zł). 
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Na koniec Przewodniczący dodał, że łączne wynagrodzenie Burmistrza będzie wynosiło 

10 620 zł brutto, netto będzie to kwota 7 459,40 zł. W porównaniu do poprzednio 

obowiązującej uchwały wynagrodzenie będzie niższe o 1 243 zł.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Bartłomiej Garbacz zwrócił uwagę, że zgodnie z regulaminem wynagradzania 

pracowników Urzędu Miasta Nowy Targ dodatek specjalny przyznawany jest na 

określonych zasadach podanych w regulaminie. W związku z tym pytał, która  

z wymienionych tam przesłanek została spełniona? Podkreślił, że nie neguje tej 

uchwały tylko brakuje mu tej informacji w uzasadnieniu do projektu. 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda stwierdził, że dodatek ten był również  

w poprzedniej uchwale, a ponieważ teraz Burmistrz będzie miał niższe wynagrodzenie 

zaproponował pozostawianie tego dodatku. 

 Radny Michał Glonek stwierdził, że jest to dodatek okresowy czy to oznacza, że za 

jakiś czas znów Rada będzie to uchwalała? 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że uchwała będzie 

obowiązywała na czas kadencji jeśli Rada nie wystąpi o zmianę.  

 Naczelnik Wydziału AiK Pan Łukasz Knurowski podkreślił, że dodatek specjalny  

w tym przypadku nie jest regulowany przez regulamin wynagradzania obowiązujący 

w Urzędzie lecz przez stosowne rozporządzenie w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych, z którego wynika, że dodatek specjalny jest dodatkiem 

obligatoryjnym jeśli chodzi o wójtów/ burmistrzów/ prezydentów miasta. Nie jest on 

przyznawany na określony czas. Rada uchwala go jednorazowo na czas kadencji lub 

do momentu podjęcia kolejnej uchwały w tej sprawie.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr II/3/2018 w sprawie: ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

Wyniki imienne: 

ZA- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad7b) 

Projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.   

Zgodnie z art. 18a ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  

z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)  oraz §§ 14 i 76  Statutu Miasta - Rada Gminy  kontroluje 

działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy 

– w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, 

z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady. 

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz 

pozostałych członków reprezentujących klubu radnych w liczbie określonej odrębną uchwałą. 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada. Zastępcę Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji. 

Wybór członków Komisji oraz Przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 
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Przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów Radna Agata Michalska zwróciła uwagę, że 

w §76 Statutu Miasta określona jest liczba członków Komisji na łącznie 7 osób więc nie ma 

możliwości, aby więcej osób pracowało w tej Komisji. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zwrócił uwagę, że każdy Radny wraz ze Statutem 

otrzymał ostatnie zmiany i §76 nie ogranicza teraz liczby członków Komisji Rewizyjnej. 

 

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszeni zostali: 

1. Radna Danuta Sokół  

2. Bożena Groń 

3. Stefania Drąg -Iłęda 

4. Szymon Fatla 

5. Michał Glonek 

6. Bartłomiej Garbacz 

7. Michał Glonek 

8. Ewa Pawlikowska 

9. Katarzyna Wójcik 

10. Jacenty Rajski 

11. Paweł Liszka 

12. Ewa Garbacz 

13. Andrzej Swałtek 

14. Leszek Pustówka 

15. Lesław Mikołajski  

16. Krzysztof Sroka 

17. Marek Fryźlewicz  

 

Wszyscy w/w wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.  

 

Radca prawny Wojciech Gliściński prosił o zarządzenie 15 min. przerwy ponieważ uważa, że 

nowe brzmienie zapisu §76 Statutu budzi wątpliwości co do ilości członków.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz ogłosił przerwę 15 min.  

 

Wznowienie obrad po przerwie: 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz w związku z wątpliwościami prawnymi 

zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad dwóch projektów uchwał tj. w sprawie: powołania 

składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji oraz  

w sprawie: powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji.  

Radny Paweł Liszka zaproponował zdjęcie wszystkich punktów dotyczących powołania 

składów Komisji i zorganizowanie spotkania, aby te składy ustalić lub ogłoszenie przerwy  

w dniu dzisiejszym i ustalenie tych składów.  

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że spotkanie z przewodniczącymi 

klubów  było w środę i pytał czy ustalają na tym spotkaniu składy komisji, ale otrzymał 

odpowiedź, że na Sesji.  

Radny Paweł Liszka poinformował, że przedstawiciel klubu Dobra Zmiana w Mieście był na 

tym spotkaniu i według informacji nie proponował Przewodniczący powołania składów 

komisji co pozwoliłoby uniknąć tego zamieszania dzisiaj. 

Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że jest to patowa sytuacja i teraz trzeba to jakoś 

rozwiązać.    
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Radny Paweł Liszka stwierdził, że lepiej ogłosić przerwę i dziś ustalić składy, aby można je 

było przegłosować, bo komisje mają pracować nad budżetem na 2019r.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz ogłosił przerwę 15 min.  

Po przerwie poddano pod głosowanie wniosek Radnego Pawła Liszki o zdjęcie z porządku 

obrad punktów od 7b) do 7g).   

Wynik głosowania: 8 głosów „za”, 11 głosach przeciw, 2 osoby brak głosu  

Wyniki imienne:  

ZA (8) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata 

Michalska, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (11) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Marek Mozdyniewicz, 

Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

BRAK GŁOSU (2) 

Jan Łapsa, Lesław Mikołajski 

Wniosek nie przeszedł. 

 

Następnie poddano pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Marka 

Mozdyniewicza o zdjęcie z porządku obrad punktów 7b) i 7c). 

Wynik głosowania: 12 głosów „za”, 9 głosach przeciw  

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (9) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata 

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Wniosek przeszedł w związku z tym kolejne punkty ulęgają przeszeregowaniu.  

 

Ad.7b) 

Projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej  

i Rozwoju Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący 

Rady Grzegorz Luberda. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  oraz §§ 14, 

66 i 69 Statutu Miasta - Rada Gminy  ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje 

do określonych zadań ustalając przedmiot działania i skład osobowy. 

Radny może być członkiem najwyżej 3 komisji stałych. 

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany przez radę lub zastępca 

przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.  

Wybór członków komisji oraz przewodniczących następuje w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

 

Radny Michał Glonek stwierdził, że ta Komisja opiniuje 70% wszystkich zagadnień  dlatego 

czy nie lepiej byłoby rozdzielić tą komisję na Finansową i Komunalną tak jak dawniej było  

i jak jest w niektórych innych samorządach. Pytał jak Przewodniczący Rady widzi pracę w tej 

komisji? 
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Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda odpowiedział, że pracował przez 10 lat  

w Komisjach rozdzielonych i przez 2 lata w tej Komisji FGKiR i uważa, że dużo 

wygodniejsza, prostsza zarówno dla radnych jak i dla pracowników urzędu jest Komisja 

FGKiR. Czasowo komisja też nie trwała zbyt długo. 

Radny Michał Glonek poinformował, że z rozmów z innymi radnymi z poprzedniej kadencji 

dowiedział się że połączenie tej komisji wynikało z faktu, że brakowało kandydatów na 

stanowisko Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Komisji Komunalnej. Kandydat był 

tylko 1 dlatego zdecydowano o połączeniu tych komisji. Dodał, że zbyt duży skład osobowy 

będzie utrudniał prowadzenie tej komisji i zabieranie głosu przez każdego jej członka.  

W związku z tym zgłosił wniosek o rozdzielenie Komisji FGKiR na dwie odrębne komisję tj. 

Komisję Budżetową i Komisję Komunalną i Rozwoju.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz poinformował, że był Przewodniczącym 

Komisji FGKiR i według niego komisja ta licząca 14 osób pracowała dobrze, 

bezproblemowo, a posiedzenia odbywały się sprawnie.  

 

Głosowanie wniosku Radnego Michała Glonka o rozbicie Komisji Finansów, Gospodarki 

Komunalnej i Rozwoju na dwie komisje - Budżetową i Gospodarki Komunalnej i Rozwoju: 

9 głosów „za”,12 głosach przeciw. 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata 

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (12) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

Wniosek nie przeszedł. 

 

Zgłaszanie kandydatów do Komisji FGKiR: 

Radny Paweł Liszka zgłosił następujące osoby: 

1. Ewa Pawlikowska 

2. Andrzej Swałtek 

3. Paweł Liszka 

 

Radny Jacenty Rajski zgłosił następujące osoby: 

1. Leszek Pustówka 

2. Danuta Szokalska-Stefaniak 

3. Danuta Sokół 

4. Bożena Groń 

5. Jacenty Rajski 

6. Stefania Drąg-Iłęda 

7. Jan Łapsa 

8. Marek Mozdyniewicz 

 

Radny Bartłomiej Garbacz zgłosił następujące osoby: 

1. Szymon Fatla 

2. Agata Michalska 

3. Bartłomiej Garbacz 

4. Michał Glonek 
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Radny Marek Fryźlewicz zgłosił następujące osoby: 

1. Lesław Mikołajski 

2. Marek Fryźlewicz 

 

Radna Bożena Groń zgłosiła następujące osoby: 

1. Krzysztof Sroka 

2. Grzegorz Luberda 

 

Wszyscy w/w wyrazili zgodę na pracę w komisji FGKiR.  

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała skład Komisji FGKiR zgodny  

z powyższymi zgłoszeniami. 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji FGKiR.  

Radna Bożena Groń zgłosiła kandydaturę Radnego Jacentego Rajskiego - wyraził on zgodę 

na kandydowanie. 

Radna Agata Michalska zgłosiła kandydaturę Radnego Bartłomieja Garbacza - wyraził on 

zgodę na kandydowanie. 

 

Na Radnego Jacentego Rajskiego oddano 13 głosów „za” 5 głosów przeciw i 3 głosy 

wstrzymujące się.  

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan 

Łapsa, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof 

Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (5) 

Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Agata Michalska 

 

Na Radnego Bartłomieja Garbacza oddano 7 głosów „za”, 1 głos przeciw i 13 głosów 

wstrzymujących się. 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa 

Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (1) 

Danuta Sokół 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (13) 

Stefania Drąg-Iłęda, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Michał Glonek, Bożena Groń, 

Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 
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W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji FGKiR został wybrany Radny Jacenty 

Rajski.  

 

Rada w głosowaniu 14 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 6 głosach wstrzymujących się 

podjęła uchwałę Nr II/4/2018 w sprawie: powołania składu Komisji Finansów, 

Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki imienne: 

ZA- (14) 

Stefania Drąg-Iłęda, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan 

Łapsa, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta 

Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (1) 

Szymon Fatla 

WSTRZYMUJE SIĘ (6) 

Marek Fryźlewicz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, 

Andrzej Swałtek 

 

Ad.7c) 

Projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady 

Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz 

Luberda. Uzasadnienie analogiczne jak do poprzedniej uchwały.  

 

Zgłaszanie kandydatów do Komisji STiP: 

Radny Bartłomiej Garbacz zgłosił  następujące osoby: 

1. Szymon Fatla 

2. Agata Michalska 

3. Bartłomiej Garbacz 

4. Michał Glonek 

 

Radny Jacenty Rajski zgłosił  następujące osoby: 

1. Katarzyna Wójcik 

2. Marek Mozdyniewicz 

3. Krzysztof Sroka 

4. Ewa Garbacz 

5. Jacenty Rajski 

6. Grzegorz Luberda 

7. Leszek Pustówka 

8. Jan Łapsa  

 

Radna Ewa Pawlikowska zgłosiła  następujące osoby: 

1. Andrzej Swałtek 

2. Marek Fryźlewicz 

3. Lesław Mikołajski  

 

Radny Jan Łapsa nie wyraził zgody, pozostali w/w wyrazili zgodę na pracę w komisji STiP.  

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się przegłosowała skład 

Komisji STiP zgodny z powyższymi zgłoszeniami (bez radnego Jana Łapsy, który nie wyraził 

zgody). 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 
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Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJE SIĘ (3) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji STiP.  

Radny Jacenty Rajski zgłosił kandydaturę Radnej Katarzyny Wójcik - wyraziła ona zgodę na 

kandydowanie. 

Radny Michał Glonek zgłosił kandydaturę Radnej Agaty Michalskiej - wyraziła ona zgodę na 

kandydowanie. 

 

Na Radną Katarzynę Wójcik oddano 12 głosów „za” 2 głosy przeciw i 7 głosów 

wstrzymujących się.  

Wyniki imienne: 

ZA (12)Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, 

Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, 

Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (2) 

Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa 

Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Na Radną Agatę Michalską oddano 8 głosów „za” 1 głos przeciw i 12 głosów 

wstrzymujących się.  

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Lesław 

Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (1) 

Stefania Drąg-Iłęda 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (12) 

Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

 

W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji STiP została wybrana Radna Katarzyna 

Wójcik. 

 

Rada w głosowaniu 14 głosów „za” przy 7 głosach przeciw podjęła uchwałę Nr II/5/2018 

w sprawie: powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta  

i wyboru Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan 

Łapsa, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof 

Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZUMUJE SIĘ(7) 
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Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.7d) 

Projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta  

i wyboru Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda. 

Uzasadnienie analogiczne jak do wcześniejszych uchwał w sprawie powołania składów 

komisji.  

 

Zgłaszanie kandydatów do Komisji OiK: 

Radny Jacenty Rajski zgłosił  następujące osoby: 

1. Leszek Pustówka 

2. Ewa Garbacz 

3. Danuta Szokalska_Stefaniak 

4. Katarzyna Wójcik  

 

Wszyscy w/w wyrazili zgodę na pracę w Komisji OiK.  

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała skład 

Komisji STiP zgodny z powyższymi zgłoszeniami. 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJE SIĘ (2) 

Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji OiK.  

Radny Jacenty Rajski zgłosił kandydaturę Radnego Leszka Pustówki - wyraził on zgodę na 

kandydowanie. 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 8 głosach wstrzymujących się przegłosowała 

kandydaturę Radnego Leszka Pustówki.  

Jeden Radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJE SIĘ (8) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (1) 

Paweł Liszka 

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 7 głosach wstrzymujących się 

podjęła uchwałę Nr II/6/2018 w sprawie: powołania składu Komisji Oświaty i Kultury 

Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji. 
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Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (1) 

Szymon Fatla 

WSTRZYMUJE SIĘ (7) 

Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, 

Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (1) 

Paweł Liszka 

 

Ad.7e) 

Projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, 

Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji 

przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda. Uzasadnienie analogiczne jak do 

wcześniejszych uchwał w sprawie powołania składów komisji. 

 

Zgłaszanie kandydatów do Komisji MOSZiPP: 

Radny Jacenty Rajski zgłosił  następujące osoby: 

1. Stefania Drąg-Iłęda 

2. Jan Łapsa 

3. Ewa Garbacz 

 

Wszyscy w/w wyrazili zgodę na pracę w komisji OiK.  

Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 6 głosach wstrzymujących się przegłosowała skład 

Komisji MOSZiPP zgodny z powyższymi zgłoszeniami. 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Stefania Drąg-Iłęda, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Michał Glonek, Bożena Groń, 

Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, 

Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna 

Wójcik 

WSTRZYMUJE SIĘ (6) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, 

Andrzej Swałtek 

 

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji MOSZiPP.  

Radna Jacenty Rajski zgłosił kandydaturę Radnej Stefanii Drąg-Iłęda - wyraziła ona zgodę na 

kandydowanie. 

Innych kandydatów nie zgłoszono. 

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 9 głosach wstrzymujących się przegłosowała 

kandydaturę Radnej Stefanii Drąg-Iłęda.  

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 
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WSTRZYMUJE SIĘ (9) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata 

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 9 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr II/7/2018 w sprawie: powołania składu Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, 

Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji. 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJE SIĘ (9) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata 

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Ad.7f) 

Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan 

Marcin Jagła. Poinformował, że podjęta w dniu 23 lipca 2018r. przez Radę Miasta Nowy Targ 

uchwała Nr LI/493/2018 w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych została zakwestionowana przez Wydział 

Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nadzór wskazał, iż zgodnie  

z utrwalonym orzecznictwem w Uchwale powinny być zawarte konkretne mierniki odległości 

między miejscami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a miejscami chronionymi 

wraz z dokładnym podaniem odległości pomiędzy ww. obiektami, podczas gdy przedmiotowa 

uchwała zawierała zamiast metrów pojęcie najbliższej okolicy (definicja wzięta z ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). W dniu 6 grudnia 2018r. 

przedmiotowa uchwała została uchylona w całości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Krakowie. W związku z powyższym przygotowano uchwałę zawierającą odległość między 

punktami sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a obiektami chronionymi wraz  

z podaniem sposobu jej mierzenia. Obiekty wskazane w projekcie uchwały są miejscami 

przebywania osób nieletnich oraz obiektami kultu religijnego, dlatego w ich najbliższej 

odległości (do 30m) nie powinny znajdować się miejsca sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych.  

 

W ramach pytań głos zabrał Radny Szymon Fatla, który pytał czy przeprowadzono analizę 

dotyczącą tego czy ta odległość 30m nie wpłynie na lokale czynne, sprzedające obecnie 

alkohol? Czy któryś z lokali nie będzie musiał zaprzestać sprzedaży alkoholu? 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Marcin Jagła odpowiedział, że przeprowadzono taką 

analizę i nie ma w tej odległości lokali, w których sprzedawany jest alkohol.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr II/8/2018 w sprawie: zasad 

usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 
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Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7g) 

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 

przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023 przedstawiła Dyrektor OPS Pani Agnieszka Zmarzlińska.  

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia  

1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł 

na osobę w rodzinie. Rada Ministrów  dnia 15 października 2018 r. podjęła Uchwałę Nr 140 

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023.Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 oraz zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia 

w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym 

kryterium dochodowe do wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez 

gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. 

W związku z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie 

realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz 

zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, warunkiem otrzymania przez gminę 

dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium 

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, do wysokości 150% kryterium 

jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, 

podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się 

zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr II/9/2018 w sprawie: 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie 

pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 

formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (1) 
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Danuta Szokalska-Stefaniak 

 

Ad.7h) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Miasto Nowy Targ dla niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych 

niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych  

w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych, dla których 

Gmina Miasto Nowy Targ jest organem rejestrującym przedstawił Naczelnik Wydziału 

Oświaty Pan Janusz Stopka. Naczelnik poinformował, że udzielanie dotacji do podmiotów  

w sferze edukacji, prowadzonych przez gminę jest wymogiem ustawowym. Sposób ustalania 

wysokości dotacji w dużym zakresie został określony w ustawie o finansowaniu zadań 

oświatowych, ale w pewnym zakresie ustawodawca udzielił gminom upoważnienia do 

zindywidualizowania tej regulacji zobowiązując gminy do określenia w drodze uchwały trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania  

i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Nowy  Targ. Niniejszy projekt 

określa jakie informacje muszą się znaleźć w składanych wnioskach oraz określa zakres 

danych do sprawozdania z wykorzystania dotacji za rok budżetowy.  

Dotowanie niepublicznych szkół i placówek ma charakter obowiązkowy. Na ten cel 

przeznacza się corocznie ok. 5 000 000,00 zł. Tylko w zakresie szkoły podstawowej                 

i uczniów niepełnosprawnych istnieje system finansowania z części oświatowej subwencji 

ogólnej dla gminy. Dotowanie dzieci nie będących niepełnosprawnymi w ramach 

wychowania przedszkolnego - co do zasady –  obciąża wydatki tylko gminy. 

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr II/10/2018 w sprawie: ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ dla 

niepublicznych przedszkoli, w tym przedszkoli specjalnych, innych niepublicznych form 

wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach 

podstawowych, niepublicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Nowy 

Targ jest organem rejestrującym. 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7i) 

Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ 

przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Poinformował, że udzielanie 

tego rodzaju dotacji ma charakter fakultatywny. Dla zabezpieczenia finansowego w projekcie 

budżetu miasta Nowego Targu zapisano propozycję wydatków na wskazany cel przy 

założeniu wskazanej dotacji miesięcznej w kwocie 300 zł miesięcznie. Wstępnie 

zaprojektowano w projekcie budżetu miasta kwotę 162 000,00 zł, ale w  przypadku podjęcia 

przedmiotowej uchwały i wzrostu liczby dzieci dotowanych kwota ta będzie musiała ulec 

zmianie. Wysokość dotacji miesięcznej na dziecko wynika z aktualnych możliwości 
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budżetowych miasta w sytuacji zwiększających się zadań i wydatków na działalność w sferze 

oświaty. 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrał Radny Paweł Liszka, który zaproponował, aby w formie autopoprawki 

lub jeśli nie to zgłasza wniosek o wprowadzenie zmiany w § 6 podpunkcie 3 doprecyzować, 

że ma być podana liczba dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, te 

które zamieszkują na terenie Miasta Nowy Targ. Automatycznie w załącznikach trzeba 

byłoby dopisać, że chodzi o dzieci zamieszkujące w Nowym Targu.    

W związku z powyższym Naczelnik Oświaty Janusz Stopka zawnioskował o przerwę.  

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda ogłasza przerwę 5 min. 

 

Po wznowieniu obrad, w związku z uzyskanymi wyjaśnieniami od Naczelnika i Burmistrza 

Miasta, Radny Paweł Liszka wycofał swój wniosek.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr II/11/2018 w sprawie: wysokości 

i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki  

i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 

Jeden Radny nieobecny na sali w momencie głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna 

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.7j) 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu przedstawił Naczelnik Wydziału GN 

Pan Janusz Jakobiszyn. Naczelnik poinformował, że Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4  

w Nowym Targu zwrócił się z wnioskiem o możliwość przedłużenia umowy najmu 

dotyczącej lokalu w przedmiotowej placówce, w którym znajduje się stołówka szkolna 

(kuchnia – 108,17 m
2
, natomiast jadalnia o pow. 92,34 m

2
 wykorzystywana jest do zadań 

statutowych szkoły). Osoba prowadząca od trzech lat stołówkę posiada stosowne kwalifikacje 

i wykazuje się dobrą jakością świadczonych usług. Najemca pomieszczeń szkolnej stołówki 

w Szkole Podstawowej Nr 4 został wyłoniony w drodze przetargu, a aktualna umowa 

obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Dyrektor szkoły jak i rodzice dzieci korzystających ze 

stołówki pozytywnie oceniają profesjonalność w prowadzeniu stołówki. Obecnie mija okres 3 

lat obowiązywania umowy z ww. najemcą i w świetle obowiązujących przepisów zawartych 

w ustawie o samorządzie gminnym jej dalsze przedłużenie wymaga zgody Rady Miasta w 

formie uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr II/12/2018 w sprawie: 

przedłużenia umowy najmu. 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 
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Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7k) 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz.  

 

Poniżej przedstawiono porównanie dotychczas obowiązujących stawek podatkowych  

w stosunku do proponowanych stawek, które obowiązywałyby od 2019 roku zgodnie 

z przedłożoną propozycją: 

Podatek 2018 2019 

 

Zmiana % Zmiana 

kwotowa 

- od gruntów związanych z działalnością 

gospodarczą 

0,91 zł 0,91zł 0% 0,00 zł 

- od gruntów pozostałych 0,47 zł 0,49 zł 4,3% 0,02zł 

- od budynków mieszkalnych 0,77 zł 0,79 zł 2,6% 0,02zł 

- od budynków związanych z działalnością 

gospodarczą 

20,33 zł 21 zł 3,3% 0,67zł 

- od budynków zajętych na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych 

4,70 zł 4,78 zł 1,7% 0,08 zł 

- od budynków pozostałych 7,65 zł 7,90 zł 3,3% 0,25zł 

- od budowli 2% 2% 0,00% 0,00 zł 

- od budowli związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych 

0,70% 1% 42,9%  

Biorąc pod uwagę ogólnie ciągły wzrost cen jak również ciągły wzrost potrzeb finansowych 

Nowego Targu związanych z koniecznością utrzymania coraz większego zakresu 

infrastruktury komunalnej, podwyższenie stawek podatkowych ma istotne znaczenie dla 

dochodów budżetu Miasta. W projekcie budżetu na 2019 r. założono dochody uwzględniające 

nowy poziom stawek podatkowych. Przyjęcie niższych od proponowanych stawek 

podatkowych będzie prowadzić do braku możliwości realizacji zadań własnych gminy na 

właściwym poziomie. 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Szymon Fatla zaproponował, aby przedmiotowy projekt uchwały  

w zaproponowanym brzmieniu Rada odrzuciła. Przytoczył kilka zapisów  

z uzasadnienia m.in. zapis dotyczący tego, że miasto będzie wspierać przedsiębiorców 

poprzez ustalenie stawki niższej niż maksymalna. Radny uważa to za absurd gdyż 

proponowana stawka 21 zł to 89% stawki maksymalnej, a w gminach ościennych jest 

ona dużo niższa np. w Gminie Czarny Dunajec 14,50 zł. Stawka od gruntów 

związanych z działalnością gospodarczą jest na poziomie ponad 97%. Odnosząc się do 

zapisu dotyczącego wzrostu cen i potrzeb finansowych Nowego Targu stwierdził, że 

wzrost cen jest od dawna bolączką przedsiębiorców i mieszkańców, a tu się chce im 

jeszcze dołożyć poprzez podniesienie podatku. Takie działanie uważa za nielogiczne. 

Stwierdził, że powinno się najpierw szukać oszczędności w funkcjonowaniu miasta,  

a nie realizować tylko wielkie inwestycje, które generują koszty lub nie sprzyjają 

powstawaniu miejsc pracy. Na koniec zaapelował, aby nie podejmować tej uchwały 
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lecz pozostawić stawki na dotychczasowym poziomie. Złożył wniosek formalny  

o przerwę, aby Radni zastanowili się nad głosowaniem w tej sprawie: 

 

Wniosek o przerwę: 5 głosów „za”, 11 głosów przeciw i 5 głosów wstrzymujących się. 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Agata Michalska, Lesław Mikołajski 

PRZECIW (11) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 

Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska, Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 

Wniosek odrzucono. 

 

 Radny Jacenty Rajski jako Przewodniczący klubu Nasze Miasto odczytał 

oświadczenie w którym zwrócił uwagę m.in. na to, że niewielkie podwyżki wynikają  

z przygotowanego projektu budżetu miasta na rok 2019. Zwiększone dochody 

pozwolą na realizacje inwestycji, na które miasto pozyskało już środki zewnętrzne. 

Dodał, że podatki od 7 lat nie były podnoszone. 

 Radny Michał Glonek pytał o podatek od budowli 2% , czy ta cena wyjściowa wynika 

z regulacji prawnych czy z wewnętrznych ustaleń? 

  Naczelnik Wydziału PiO Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że 

wynika to z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,  

 Radny Michał Glonek podkreślił, że w ostatnim czasie w górę idzie cena energii, 

paliwa, koszty zatrudnienia, a tutaj jeszcze chce się podnieść podatek. Im więcej 

obciążeń tym mniej inwestycji, a tym samem mniej wpływów do budżetu. Następnie 

zgłosił wniosek, aby zmniejszyć podatek od budowli z 2% na 1,5%. 

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz odnosząc się do wypowiedzi radnych poinformował, 

że stawka podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców nie była zmieniana od 7 lat, 

a w tym czasie przedsiębiorcy musieli podnieć ceny swoich usług. Porównywanie 

stawek podatków z gminami ościennymi nie jest dobrym porównaniem gdyż w tych 

gminach przedsiębiorczość jest na dużo niższym poziomie i gminom nie zależy na 

tych stawkach. Miasto obniżając stawki podatku musi wykazać ile potencjalnie 

mogłoby uzyskać dochodów. Dodał, że w ostatnim czasie miasto prosiło Ministerstwo 

Finansów o przesunięcie terminu zwrotu subwencji i otrzymano odpowiedź, że organy 

miasta podjęły decyzję o obniżeniu górnych stawek podatkowych w zastosowaniu ulg 

i zwolnień w ciągu 3 kwartałów 2018r. co spowodowało zmniejszenie wpływów do 

budżetu o kwotę ponad 2 mln. zł. Skarbnik podkreślił, że oświata jest na ten moment 

niedofinansowana i jeśli miasto nie będzie otrzymywało dochodów z podatku to trzeba 

będzie oszczędzać na oświacie, a tego sobie nie wyobraża. Dodał, że nikt nie jest za 

podnoszeniem podatków, ale jest to konieczne.  

 Radny Szymon Fatla stwierdził, że Radni są tu dla mieszkańców i nie mogą za 

wszelka cenę „spinać” budżetu, trzeba patrzeć perspektywą długoterminową np. 

inwestycję dot. MOK-u można przeprowadzić w terminie późniejszym. Nowe 

inwestycje spowodowałyby, że wpływy do budżetu by wzrosły.   

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że nie ma tu żadnej mowy o tym, że 

środki te posłużą na remont MOK-u gdyż jest to inny poziom wydatków. Wpływy  

z podatku zostały uwzględnione w budżecie, jeśli ta uchwała nie zostanie przyjęta to 

trzeba będzie wprowadzić zmiany w budżecie poprzez ograniczenie pewnych działań, 
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ale na pewno nie w zakresie oświaty bo oświatę musi miasto dofinansowywać. Cięte 

będą te zadania i dziedziny, które nie są najpilniejsze czy też konieczne.   

 Radny Szymon Fatla podkreślił, że trzeba spojrzeć na to od strony przedsiębiorców.  

 Radny Marek Fryźlewicz pytał jaka kwota wpłynie do budżetu po wprowadzeniu tej 

podwyżki? 

 Naczelnik Wydziału PiO Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że będzie 

to kwota ok. 450 000 zł.  

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że budżet tworzą wszyscy, a najbardziej 

przedsiębiorcy; 

 Radny Michał Glonek poinformował, że jako przedsiębiorca od 6 lat nie podniósł ceny 

usług, w tym roku musi tą cenę podnieść. Dodał, że miasto musi mocno popracować 

nad inwestycjami miejskimi, które przyniosą zwiększone wpływy do budżetu. 

Zapowiadane od lat otwarcie na turystykę na razie jakoś znacząco nie dokłada się do 

wpływów do budżetu więc tutaj trzeba ich poszukać.  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że nie sztuką jest podnosić podatki, ale trzeba 

poszukać gdzie te środki można wygospodarować. Np. kawiarenki na Rynku - dwa 

lata temu była dyskusja na ten temat, aby dać to w partnerstwo publiczno-prywatne, 

ale się to nie udało. Teraz okazuje się że już do wymiany jest dach, a za kawiarenki 

zapłacono  po 450 000 zł za każdą. Wymiana dachu miała kosztować 14 000 zł teraz 

okazuje się że ma to być kwota 90 000 zł. Z tego wynika że gdyby mądrze dokonano 

wyboru wykonawcy to teraz o te 90 000 zł mniej można byłoby podnieść podatki. 

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz odnosząc się do wypowiedzi Radnego Michała 

Glonka stwierdził, że szacuje iż dla Radnego jako przedsiębiorcy proponowana 

podwyżka to będzie wzrost ok. 40 zł w skali roku. Dodał, że większość 

przedsiębiorców to przedsiębiorcy, którzy działają na powierzchniach ok. 50 czy 100 

metrów, największe obciążenie będzie dla galerii. Większość to będą drobni 

przedsiębiorcy od których będą wpływać niewielkie kwoty, ale dadzą one miastu 

łącznie kwotę 450 000 zł.  Podkreślił, że te 450 000 zł to porównując stanowi połowę 

kosztów oświetlenia miasta.  

 Radny Michał Glonek stwierdził, że odniesienia personalne w dyskusji nie są na 

miejscu, bo w mieście jest wielu przedsiębiorców i w ich sprawie zabiera głos, dlatego 

prosi, aby nie spłycać dyskusji do jego osoby.   

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że podatek jest już uwzględniony 

w projekcie budżetu miasta na rok 2019 więc jeśli ktoś składa propozycję 

zmniejszenia podatku to niech równocześnie zaproponuje z czego obciąć w budżecie 

tą kwotę. Dodał, że wie że jest to trudna sytuacja, ale nie ma wyjścia. W projekcie 

została zaproponowana minimalna podwyżka, aby pokryć wzrost tych czynników, 

których ceny poszły ostatnio w górę.   

 Radny Jacenty Rajski zwrócił uwagę, że podatek od budowli był do tej pory 2%  

i nadal zostaje na tym poziomie.  

 

Głosowanie wniosku radnego Michała Glonka w sprawie zmniejszania podatku od budowli  

z 2% na 1,5%: 9 głosów „za”, 12 głosów przeciw. 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata 

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (12) 
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Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

Wniosek odrzucono.  

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 9 głosach przeciw podjęła uchwałę  

Nr II/13/2018 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (9) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata 

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Ad.7l) 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty przedstawiła Naczelnik Wydziału 

PiO Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz. Na wstępie zgłosiła autopoprawkę polegającą na 

skreśleniu w § 1 ust. 2 sformułowania: „w zabudowie jednorodzinnej” oraz dodanie  na końcu 

ust. 2 zapisu „ za każdą jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość” oraz skreśleniu w § 1 

ust. 3 sformułowania: „w zabudowie jednorodzinnej” oraz dodanie na końcu ust. 3 zapisu: „ 

za każdą jedną osobę zamieszkującą nieruchomość”. W wyniku powyższych zmian skreśla 

się ust. od 4 do 8.  

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny, w wysokości: 13,00 złotych miesięcznie za każdą  jedną osobę 

zamieszkującą daną nieruchomość.  

Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane  

i odbierane w sposób selektywny, w wysokości: 25,00 złotych miesięcznie za każdą jedną 

osobę zamieszkującą daną nieruchomość.  

W 2018 r. dwukrotnie zorganizowano przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych na rok 2019. Dwukrotnie została złożona oferta tego samego konsorcjum z ceną 

w wysokości prawie 8 mln zł. Mając na uwadze rosnące koszty zagospodarowania odpadów 

komunalnych oraz wzrost opłat środowiskowych nie ma możliwości, aby w 2019 r. udało się 

uzyskać ofertę z niższą ceną. 

W związku z powyższym przedstawione w projekcie uchwały stawki zostały ustalone na 

poziomie umożliwiającym prawidłową realizację obowiązków gminy w zakresie gospodarki 

odpadami. W projekcie budżetu na 2019 r. założono dochody uwzględniające nowy poziom 

stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Lesław Mikołajski zauważył, że wzrost ceny za odpady segregowane jest 

znaczący, bo z 8,50 zł na 13 zł. W gminach ościennych, gdzie rozproszenie budynków 

jest większe jakoś to się bilansuje. Czy nie jest to efekt monopolisty? Dodał, że jest 

zaniepokojony skalą wzrostu tej ceny. Czy miasto kontroluje odbiór tych odpadów? 
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 Naczelnik Wydziału PiO Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że urząd 

kontroluje jeśli jest podejrzenie, że jest np. więcej osób w domu czy mieszkaniu niż 

podano w deklaracji, 

 Przedstawiciel konsorcjum IB-Empol Pan Stanisław Nowak poinformował, że 

wszystkie samochody mają gps i są kontrolowane przez Gminę Miasto Nowy Targ.  

Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu paliwa, wzrostu wynagrodzeń oraz 

wzrostu energii elektrycznej. Wzrosła również opłata środowiskowa za składowanie 

odpadów. Firma ma spadek przychodów z tytułu sprzedaży surowców, a musi się 

bilansować. Gminny ościenne również mają podobny problem, powtarzają przetargi.  

 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak stwierdziła, że należałoby zwrócić uwagę posłom 

na wprowadzona ustawę śmieciową gdyż ustawa mówiąca o 4krotnej podwyżce cen  

za odpady zmieszane to uderzenie w ludzi starszych, którzy mają niskie emerytury.  

 Radny Paweł Liszka pytał czy ta uchwała musi być podjęta w dniu dzisiejszym czy 

może być zdjęta i przedyskutowana na komisji? 

 Naczelnik Wydziału PiO Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że jeśli 

uchwała zostanie podjęta miesiąc później to stawka wejdzie w życie miesiąc później  

i pieniądze dla miasta będą mniejsze. Pojawi się też problemy z obsługą tego podatku.  

 Radny Paweł Liszka dodał, że pytał o to dlatego że jest dużo nowych radnych, którzy 

chcieliby się zapoznać z tym tematem. Ustalenie stawek za śmieci jeśli chodzi o bloki 

jest lepsze na podstawie ustalenia po zużyciu wody na m
3
.  

 Naczelnik Wydziału PiO Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że ustawa 

o gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z zapowiedzią ustawodawcy ma 

zostać zmieniona w przyszłym roku. Dlatego nie wiadomo czy jest sens teraz zmieniać 

metodę na 2 miesiące, a później znów ją zmieniać.  

 Radny Paweł Liszka złożył wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad 

oraz o przygotowanie na komisję informacji, o których mówił wcześniej.  

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że miasto jest 1 mln zł w plecy 

ponieważ stawki były nieadekwatne do kosztów, które miasto ponosi. Do tej pory nie 

wliczano do systemu kosztów ponoszonych przez ZGZiR od nowego roku planuje się 

wliczenie tych kosztów. 

 Przedstawiciel konsorcjum IB-Empol Pan Stanisław Nowak poinformował, że 

wystosowali petycje do Ministra Środowiska w sprawie odblokowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi ponieważ dużo odpadów nie ma odbioru.  

 Naczelnik Wydziału GKiOŚ przypomniał, że Radni w poprzedniej kadencji 

podejmowali uchwały związane z tematyką śmieciową. Dodał, że każda metoda ma 

wady i zalety. Naliczanie po zużyciu po wodzie też nie jest idealne. Zaapelował, aby 

nie mieszać metodyki tylko zastanowić się nad ponoszonymi kosztami. Po zmianach 

do ustawy trzeba będzie podyskutować na komisjach czy zmienić prawo miejscowe  

w tym zakresie.      

 Radny Michał Glonek stwierdził, że obecnie są małe szanse, aby tych stawek unikną. 

Ważne jest aby podjąć radykalne działania, aby nie dopuścić do takiej sytuacji za rok. 

Potrzebna jest współpraca z samorządami z całego Podhala i nie tylko. Nawiązał 

również do spalarni śmieci, które są budowane w świecie. Trzeba szukać alternatywy 

obecnej sytuacji odbioru śmieci.    

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że w obecnej sytuacji nie ma wyjścia i trzeba tą 

uchwałę podjąć nie warto odkładać tego w czasie.  

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że faktycznie ilość odpadów, 

którą produkujemy jest zależna od statutu materialnego. Nie ma w tym przypadku 

idealnej metody, a zaproponowana metoda naliczania na podstawie zużycia wody też 

nie do końca się sprawdzi, bo miasto nie rozlicza się z właścicielem czy najemcą 



 23 

mieszkania tylko z zarządcą. Dodał, że zaproponował poprzedniemu Prezesowi 

Spółdzielni Mieszkaniowej, aby spróbował zweryfikować zużycie wody  

w poszczególnych mieszkaniach ze złożonymi deklaracjami, ale otrzymał odpowiedź 

że nie ma takiej możliwości ewentualnie Urząd może sobie sam chodzić  

i weryfikować w postępowaniu administracyjnym ilość osób zamieszkałych. Organy 

spółdzielni mogłoby wykonać taką analizę jaka jest zależność miedzy zużyciem wody, 

a ilością osób w danym mieszkaniu. Odnośnie spalarni odpadów poinformował, że był 

na spotkaniu w tej sprawie w Krakowie i na ten moment nie ma możliwości budowy  

w Małopolsce kolejnej spalarni odpadów. Plan gospodarki odpadami komunalnymi 

Województwa Małopolskiego określa pewien limit który wyczerpuje spalarnia  

w Krakowie.  

 Radny Paweł Liszka wycofał wniosek o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały  

z porządku obrad.  

 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła wraz  

z autopoprawką uchwałę Nr II/14/2018 w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJE SIĘ (3) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Ad.7m) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2016 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 05 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 

terenie Gminy Miasto Nowy Targ przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Pani Barbara Kryj-

Mozdyniewicz.  

Określone w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek 

kwotowych, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na 

następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, 

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy do spraw 

finansów publicznych ogłasza ich wysokość, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na każdy rok podatkowy.  

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019, maksymalne stawki 

zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 

w I półroczu 2018 r. w stosunku do I półrocza 2017 r., który wyniósł 101,6. Oznacza to, że 

nastąpił ich realny wzrost o 1,6 % . Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia 

poza miejscem kierowcy (mniejszej niż 22 miejsca - 1968,37 zł; równej lub większej niż 22 

miejsca - 2488,56 zł). W roku 2017 zastosowaliśmy preferencyjną stawkę dla autobusów  

w kwocie 200 zł i 250 zł w zależności od ilości miejsc. Zastosowanie preferencyjnej stawki 

miało zachęcić przedsiębiorców do rejestrowania swoich firm przewozowych na terenie 

miasta Nowego Targu. Po dwóch latach  stosowania stawki preferencyjnej na autobusy, 

zyskaliśmy nowych podatników a dotychczasowych zatrzymaliśmy. A dochody z tego tytułu 

znacznie wzrosły, co jest efektem skali, jak również przyczyniły przepisy dotyczące 
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rejestracji samochodów  osób biorących pojazd w leasing. Firma leasingowa jest właścicielem 

pojazdu, dlatego może dokonać rejestracji wszędzie tam, gdzie ma swój oddział lub filię. 

Duże, bankowe firmy leasingowe posiadają z reguły swoje placówki w Nowym Targu. I to 

właśnie spośród tych lokalizacji klient może wybierać miejsce rejestracji pojazdu. Obecnie 

mamy opodatkowanych na terenie miasta 208 autobusów, a przed  obniżeniem stawki 

mieliśmy głównie opodatkowane autobusy  należące do Miejskiego Zakładu Komunikacji 

w Nowym Targu (w ilości 20 sztuk). Zachowanie stawki preferencyjnej ma zachęcić 

kolejnych przedsiębiorców do rejestrowania swoich firm na terenie miasta Nowego Targu. A 

kwota podwyżki 10,00 zł ma wciąż zachęcić do rejestrowania pojazdów w Nowym Targu, ale 

uwzględnia jednak stopień inflacji oraz fakt, iż wzrastają inne podatki.  

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos Radny Bartłomiej Garbacz, który zaproponował, aby wprowadzić stawki 

preferencyjne dla pojazdów spełniających normy emisji spalin euro5 i euro6.  Dodał, że na 

dzisiejszej sesji było dużo mowy na temat wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka 

dlatego warto taką stawkę wprowadzić, bo będzie to impulsem dla przedsiębiorców do 

wymiany swoich samochodów. W imieniu klubu Razem Nowy Targ złożył wniosek  

o wprowadzenie omówionej stawki preferencyjnej.  

Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że w takich sytuacjach  powinno się zawsze 

wskazać skutki finansowe takich zmian. Wniosek ten nie musi być koniecznie dzisiaj 

przegłosowany, bo zmiany w tym zakresie można wprowadzać w ciągu roku. Skarbnik 

zaproponował, aby wniosek ten został przekazany do Burmistrza do przeanalizowania,  

a w dniu dzisiejszym, aby Rada podjęła uchwałę w zaproponowanym przez Burmistrza 

brzmieniu.  

Radny Bartłomiej Garbacz poinformował, że aby przeprowadzić analizę potrzebne są takie 

dane, jeśli otrzyma je z Urzędu Miasta to podejmie się oszacowania kosztów wprowadzenia 

tej stawki preferencyjnej.  

 

Głosowanie wniosku Radnego Bartłomieja Garbacza w sprawie wprowadzenia stawki 

preferencyjnej dla pojazdów spełniających normy emisji spalin euro5 i euro6: 8 głosów „za”, 

12 głosów przeciw. 

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania. 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (12) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

BRAK GŁOSU (1) 

Marek Fryźlewicz 

Wniosek nie przeszedł.  

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących 

się podjęła uchwałę Nr II/15/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/227/2016 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 05 grudnia 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od 

środków transportowych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.  

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania. 

Wyniki imienne: 
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ZA (12) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (2)Szymon Fatla, Michał Glonek 

WSTRZYMUJE SIĘ(6) 

Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, 

Andrzej Swałtek 

BRAK GŁOSU (1) 

Marek Fryźlewicz 

 

Ad.7n) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 

Targ na lata 2018-2024 przedstawił jak w uzasadnieniu Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz. 

Skarbnik zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na: 

1) skorygowaniu zapisów kwot w zakresie przedsięwzięcia „Kompleksowa integracja 

systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy 

Nowy Targ i Szaflary” - kwota po zmianach łącznie 9 000 000 zł.  

2) wprowadzeniu przedsięwzięcia „Odwodnienie drogi na os. Marfiana Góra” z limitem 

nakładów i zobowiązań w 2019r. w kwocie 235 000 zł; 

3) wprowadzeniu przedsięwzięcia „Zakup wiat przystankowych” z limitem nakładów  

i zobowiązań w kwocie 18 000 zł. 

 

W ramach pytań głos zabrał Radny Paweł Liszka pytał czy został rozstrzygnięty przetarg 

dotyczący MOK-u? 

Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz odpowiedział, że przetarg został unieważniony z uwagi na 

brak wystarczających środków? 

Radny Paweł Liszka pytał dlaczego więc ta pozycja figuruje nadal w WPF? 

Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że będzie odpowiednia zmiana w budżecie  

w tym zakresie na najbliższej sesji.  

 

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

z autopoprawką uchwałę Nr II/16/2018 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-2024. 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Michał Glonek, 

Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek 

Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJE SIĘ (4) 

Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (1)Marek Fryźlewicz 

 

Ad.7o) 

Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta przedstawił  

jak w uzasadnieniu Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz. Skarbnik zgłosił autopoprawkę do 

projektu uchwały polegającą na: 
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1) w zakresie wydatków budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 142 545 zł 

w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,  

z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2014r. 

zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów; 

2) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 142 545 w rozdziale Szkoły podstawowe 

w związku z koniecznością zwrotu subwencji, o której mowa w pkt.1; 

3) w tekście projektu uchwały i w załącznikach wprowadza się zmiany wynikające  

z niniejszej autopoprawki.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką uchwałę Nr II/17/2018 

w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta.  

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.8 

Odpowiedzi na zapytania radnych: 

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

piśmie.  

 

Ad.5pkt.3 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że zwróci uwagę dzierżawcy 

kawiarenek w Rynku, aby wymienił uszkodzone folie.  

Ad.5pkt.4 Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała, że Miasto jest 

przygotowane do sezonu zimowego i jeśli tylko zima dopisze będą przygotowywane trasy do 

narciarstwa biegowego w kilku miejscach tj. na pętli na lotnisku wokół Rezerwatu Bór na 

Czerwonem - 36 km, na „Borze Kombinackim” - 5,5 km, na stadionie „Koło” - 400m. 

Dodatkowo w porozumieniu z nadleśnictwem będą przygotowywane dwie dodatkowe trasy  

w obrębie Rezerwatu Bór na Czerwonem i na terenie nowych ścieżek rowerowych - 14,8km.  

Jeśli pogoda dopisze łącznie będzie ok. 50km tras biegowych. Odnośnie promocji 

poinformowała, że w dniu dzisiejszym przesłany został do jednego z magazynów artykuł  

o trasach biegowych, w którym skierowane jest równocześnie zaproszenie na narty do 

Nowego Targu.  

Radny Michał Glonek prosił o uzupełnienie informacji, które trasy będą sztucznie śnieżne. 

Stwierdził, że dobry czas na śnieżenie już był.  

Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała, że sztucznie śnieżona będzie 

głównie trasa na „na kole”. Dodała, że armatka będzie wykorzystywana jeszcze przy 

szkołach. 

Radny Michał Glonek pytał czy przy szkołach jest przygotowana infrastruktura potrzebna do 

korzystania  z armatki śnieżnej? 

Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg dodała, że będzie wykorzystywana szczególnie tam 

gdzie jest ta infrastruktura, to się okaże które ze szkół będą miały potrzebę. 

Radny Michał Glonek pytał czy są zabezpieczone środki na naśnieżanie w budżecie miasta? 

Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg potwierdziła, że takie środki są zabezpieczone,  

w chwili obecnej nie ma Dyrektora ZGZiR, który zna szczegóły. 
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Radny Michał Glonek poprosił o doprecyzowanie tej informacji na piśmie. Następnie pytał 

czy zastanawiano się nad współpracą z Gminą Nowy Targ, aby od strony Nowego Targu 

poprowadzić trasę biegową na Turbacz. Trasa z Obidowej na Turbacz jest bardzo popularna 

 i uczęszczana przez nowotarżan.   

Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz stwierdził, że to już wybiega poza pytanie 

radnego złożone w zapytaniach. Dodał, że osobiście nie widzi miejsca, którędy ta trasa 

miałaby przebiegać. 

Radny Michał Glonek polecił spacer trasą nr 1 wyznakowaną z projektu budżetu 

obywatelskiego „Chodźcie na Turbacz”. Jest to trasa o najbardziej przyjaznym profilu do 

uprawiana tego typu aktywności.  

 

Ad.9 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Marek Fryźlewicz w związku z podpisywaniem w dniu dzisiejszym przez 

radnych klauzul RODO zwrócił się z prośbą, aby radca prawny urzędu przygotował 

wyjaśnienia dla radnych w tym zakresie, aby wiadomym było czego nie wolno 

udostępniać. Następnie przekazał życzenia świąteczne od Prezesa OSP Pana 

Bogusława Giełczyńskiego i Naczelnika Pana Jakuba Waligórskiego. Dodał, że 

przyniósł w dniu dzisiejszym kalendarz OSP i zakupując go można wesprzeć 

działalność OSP. 

 Radny Paweł Liszka złożył podziękowania dla radnych którzy włączyli się do 

przygotowania Szlachetnej Paczki, została ona już wręczona i na kolejnej sesji 

przedstawi rozliczenie z tego szlachetnego dzieła.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował o: 

 gratulacjach i życzeniach dla Rady Miasta otrzymanych z NSZZ Solidarność, 

 życzeniach dla Burmistrza i Rady Miasta od Posła Wiesława Janczyka, 

 Zawiązaniu się trzech klubów: Razem Nowy Targ - Przew. Bartłomiej Garbacz, Klub 

Nasze Miasto - Przew. Jacenty Rajski, Klub Dobra Zmiana w Mieście - Przew. Paweł 

Liszka, 

 terminie składania oświadczeń majątkowych, który upływa 21.12.2018r.   

 terminie kolejnej sesji budżetowej w dniu 28.12.2018r., 

 harmonogramie sesji na rok 2019.  

 

Ad10 

O godzinie 20:00 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął II Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 

 


