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Protokół Nr 3/2018 

z III Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 28 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 III Sesji Rady Miasta 

w Nowym Targu o godzinie 13:00.  

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   

członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pana Karola Skrzypca. W dalszej kolejności powitał 

pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników miejskich  jednostek organizacyjnych, 

mieszkańców oraz przedstawicieli mass mediów. 

 

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 II 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 liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. 

b) Ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta.  

c) Powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego 

Komisji,  

d) Powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji,  

e) Przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2019;  

f) Przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy; 

g) Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat;  

h) Ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ;  

i) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-

2024; 

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

dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta;  

k) Budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2019; 

l) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028.  

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad.  
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Ad.2 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przyjęła proponowany porządek obrad.   

Wyniki imienne: 

ZA (19)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, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

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

NIEOBECNI (2)Paweł Liszka, Andrzej Swałtek 

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przyjęła protokół z II Sesji Rady Miasta wraz ze 

zgłoszoną wcześniej uwagą Radnego Michała Glonka.  
Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

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

NIEOBECNI (2) 

Paweł Liszka, Andrzej Swałtek 

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  11 grudnia 2018r. r. do 28 grudnia 

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

Watycha. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych  

i remontowych w 2018r. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad.5 

Interpelacje i zapytania Radnych: 

1. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelacje w sprawie: 

a) możliwości zmiany organizacji ruchu na ul. Norwida przez postawienie znaku „zakaz 

zatrzymywania się i postoju” po lewej stronie od szpitala w kierunku ul. Św. Anny.  

b) działań podejmowanych przez miasto w sprawie walki ze smogiem, tak aby te działania 

były priorytetem. 

2. Krzysztof Sroka złożył interpelacje w sprawie możliwości zmiany organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ul. Na Równi z ul. Kopernika. 

3. Radna Ewa Pawlikowska złożyła: 

a) interpelację w sprawie prawidłowości ustalenia stawki czynszu i jej wysokości w bloku 

socjalnym przy ul. Ludźmierskiej 32. 

b) zapytanie w sprawie podwyżki dla pracowników urzędu oraz zasad jej przyznawania. 

4. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelacje w sprawie: 

a) poprawy bezpieczeństwa w mieście; 

b) przygotowania projektu uchwały dotyczącej wsparcia dla mieszkańców Nowego Targu, 

których nie stać na pokrycie kosztów ogrzewania ekologicznego.  

5. Radny Jacenty Rajski prosił o to, aby firma odśnieżająca odśnieżała w pierwszej 

kolejności miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania.  

 

Pełna treść interpelacji i zapytań pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl 
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Ad.6 

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

nr 4 do protokołu.  

1. Pan Robert Kowalski przedstawił informację o otrzymanym przez Muzeum Podhalańskie 

im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu wyróżnieniu z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Podziękował także Dyrektorom tych szkół, które współpracują  

z Muzeum Podhalańskim.   

2. Pani Barbara Zamorska-Kostela przedstawiła sytuację  związaną ze smogiem panującą 

głownie w Centrum Miasta w tym szczególnie na ul. Szaflarskiej. Apelowała do władz miasta 

o podjęcie szerokich działań przeciwdziałających smogowi.  

 

Ad.7a) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda. Zgodnie z art. 18a ust. 1 i ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz §§ 14 ust. 1 i 76 ust. 1 Statutu Miasta - Rada Gminy   

w odrębnej uchwale określa liczbę członków komisji. Aby dokonać wyboru członków 

Komisję Rewizyjnej  konieczne jest określenie jej liczebności.  

Określenie liczby członków Komisji następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radna Agata Michalska pytała jaki jest prawdziwy powód powrotu do liczby  

7 członków, o których mówiła na poprzedniej Sesji? 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że Radna na poprzedniej sesji 

cytowała zapis Statutu przed zmianami, a po zmianach zapis określa że liczbę 

członków Komisji Rewizyjnej określa odrębna uchwała dlatego została przygotowana 

przedmiotowa uchwała. Zaproponował 7-osobowy skład komisji ponieważ uważa, że 

Radnych jest 21 więc maksymalnie może być 7 klubów, bo klub musi mieć min. 3 

Radnych  więc aby każdy miał swojego przedstawiciela stosowna jest liczba 7.  

 Radny Paweł Liszka pytał jak się to ma do słów Przewodniczącego na poprzedniej 

Sesji, że nie będzie ograniczał żadnemu z Radnych pracy w komisjach? 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że określenie liczby 

członków wynika z zapisu w Statucie, a gdyby Radni podeszli odpowiedzialnie do 

tworzenia składów wszystkich komisji to może wówczas nie trzeba byłoby takiego 

zapisu robić.    

 Radny Bartłomiej Garbacz przypomniał, że podczas spotkania Przewodniczących 

klubów z Przewodniczącym Rady padła właśnie propozycja, aby ten skład był  

7-osobowy przy założeniu, że każdy z klubów jest reprezentowany przez dwóch 

przedstawicieli, a radni niezrzeszeni przez jednego reprezentanta. Przy takim układzie 

byłby równy rozkład radnych w komisjach. 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda stwierdził, że była to propozycja klubu 

Razem Nowy Targ, ale on jako Przewodniczący uważa, że skoro radnych jest 21  

z tego 12 w koalicji, a 9 w opozycji to uważa, że rozkład radnych powinien być 

odpowiednio 4:3.  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że propozycja, o której mówił Radny Bartłomiej 

Garbacz była jak najbardziej odpowiedzialna, ale okazało się że nie została 

zaakceptowana; 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda stwierdził, że taka zapadła decyzja po 

konsultacji z klubem.  
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W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Marek Fryźlewicz zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego, aby nie 

używać sformułowań „koalicja”, „opozycja”, bo on osobiście nie czuje, że jest  

w opozycji i będzie głosował tak jak mu sumienie podpowiada.  

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda stwierdził, że jako pierwszy tego 

sformułowania użył Radny Lesław Mikołajski w interpelacji.  

 

Rada w reasumpcji głosowania 12 głosów „za” przy 4 głosach przeciw i 5 głosach 

wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr III/18/2018 w sprawie: ustalenia liczby 

członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. 

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 (4) 

Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska 

WSTRZYM. SIĘ (5) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Agata Michalska, Andrzej Swałtek 

 

Ad.7b) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda. Uzasadnienie analogiczne 

jak do wyżej omawianej uchwały.  

 

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

Nr III/19/2018 w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miasta.  

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 

WSTRZYM. SIĘ(9) 

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

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Ad.7c) 

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. 
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Wybór członków Komisji oraz Przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 

 

Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej: 

Radny Bartłomiej Garbacz zgłosił następującą osobę: 

1. Fatla Szymon 

 

Radny Paweł Liszka zgłosił następującą osobę: 

1. Pawlikowska Ewa  

 

Radny Jacenty Rajski zgłosił następujące osoby: 

1. Drąg-Iłęda, Stefania  

2. Groń Bożena  

3. Sokół Danuta,  

4. Wójcik Katarzyna  

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

Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz poinformował, że jest jeszcze jedno wolne 

miejsce w składzie Komisji Rewizyjnej i prosi o zgłaszanie kandydata na to miejsce.  

Radny Marek Fryźlewicz najpierw zgłosił osobę Radnego Jana Łapsy, ale z uwagi na fakt, że 

Wiceprzewodniczący nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej zgłosił Radnego 

Bartłomieja Garbacza - nie wyraził on zgody. 

Radny Jacenty Rajski zaproponował Radną Agatę Michalską - nie wyraziła ona zgody.  

 

Przerwa na wniosek Radnego Marka Fryźlewicza. 

 

Po przerwie Wiceprzewodniczący Marek Mozdyniewicz zapytał następujących Radnych  

o zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej: Radny Michał Glonek, Radny Marek Fryźlewicz, 

Radny Lesław Mikołajski, Radny Andrzej Swałtek, Radny Paweł Liszka,  

W/w osoby nie wyraziły zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej w związku z powyższym 

przystąpiono do przegłosowania uchwały z 6-osobowym składem.  

 

Radny Paweł Liszka poinformował, że nie będzie brał udziału w głosowaniu ponieważ uważa 

że uchwała z 6-osobowym składem jest błędna bo z treści uchwały dotyczącej ustalenia 

liczebności wynika, że ma to być 7 osób.  

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 4 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się 

przegłosowała skład Komisji Rewizyjnej zgodny z powyższymi zgłoszeniami. 

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 (4) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Agata Michalska 

WSTRZYM. SIĘ (4) 

Marek Fryźlewicz, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

BRAK GŁOSU (1) 

Paweł Liszka 

 

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
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Radny Jacenty Rajski zgłosił kandydaturę Radnej Danuty Sokół - wyraziła on zgodę na 

kandydowanie. 

Radna Agata Michalska zgłosiła kandydaturę Radnego Szymona Fatli - wyraził on zgodę na 

kandydowanie. 

 

Na Radną Danutę Sokół oddano 12 głosów „za”, 3 głosy przeciw i 6 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 (3) 

Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Agata Michalska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) 

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

Andrzej Swałtek 

 

Na Radnego Szymona Fatlę oddano 8 głosów „za”, 13 głosów wstrzymujących się.  

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (13) 

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

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

Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

 

W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została Radna Danuta 

Sokół.  

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 6 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących 

się podjęła uchwałę Nr III/20/2018 w sprawie: powołania składu Komisji Rewizyjnej 

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 

PRZECIW (6) 

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

Pawlikowska 

WSTRZYM. SIĘ (3) 

Marek Fryźlewicz, Lesław Mikołajski, Andrzej Swałtek 

 

Ad.7d) 

Projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji  przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz 

Luberda. Uzasadnienie analogiczne jak do wyżej omawianej uchwały.  
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Zgłaszanie kandydatów do Komisji SWiP: 

Radny Pustówka zgłosił następujące osoby: 

1. Groń Bożena 

2. Sroka Krzysztof 

3. Sokół Danuta 

4. Rajski Jacenty 

 

Radna Agata Michalska zgłosiła następującą osobę: 

1. Garbacz Bartłomiej  

 

Radny Lesław Mikołajski zgłosił następujące osoby: 

1. Fryźlewicz Marek 

2. Liszka Paweł 

 

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

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

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgodny z powyższymi zgłoszeniami. 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Michał Glonek, 

Bożena Groń, 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 

WSTRZYM. SIĘ (2) 

Szymon Fatla, Paweł Liszka 

 

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji SWiP.  

Radny Leszek Pustówka zgłosił kandydaturę Radnego Krzysztofa Sroki - wyraził on zgodę na 

kandydowanie. 

Radna Agata Michalska zgłosiła kandydaturę Radnego Bartłomieja Garbacza - wyraził on 

zgodę na kandydowanie. 

 

Na Radnego Krzysztofa Srokę oddano 12 głosów „za”, 3 głosy przeciw i 6 głosów 

wstrzymujące 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 (3) 

Michał Glonek, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, 

Andrzej Swałtek 

 

Na Radnego Bartłomieja Garbacza oddano 8 głosów „za”, 13 głosów wstrzymujących się.  

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (13) 

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

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

Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

 

W związku z powyższym Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Radny 

Krzysztof Sroka.  

 

Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 5 głosach wstrzymujących się 

podjęła uchwałę Nr III/21/2018 w sprawie: powołania składu Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji.  
Wyniki imienne: 

ZA (15) 

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

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

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

PRZECIW (1) 

Michał Glonek 

WSTRZYM. SIĘ (5) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.7e) 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2019 

przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Marcin Jagła.  Podjęcie Uchwały 

podyktowane jest realizacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii. Artykuł 4
1
 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości określa 

zadania własne gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Art. 10 ust. 2 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z kolei określa zadania gminy w zakresie 

przeciwdziałania narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu 

profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy.  

W programie tym określa się ponadto zasady wynagradzania członków gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych (Art. 4
1
 ust. 5).  

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono stworzyć jeden program uwzględniający 

zagadnienia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Miejską Komisję Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Naczelnik zgłosił dwie autopoprawki: 

1) w Rozdziale 4 ust. 1 pkt. 5 po słowie „m.in. Jarmark Podhalański dla dzieci...” dodaje się 

po przecinku „...Piknik Lotniczy...”; 

2) w załączniku nr 2 do programu Plan Finansowania w pkt. I.1.1. kwotę 356 500 zł zastępuje 

się kwotą 366 500 zł. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.   
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Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła wraz z 

autopoprawkami uchwałę Nr III/22/2018 w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Nowym Targu na rok 2019.  

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, 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 

WSTRZYM. SIĘ (2) 

Szymon Fatla, Agata Michalska 

 

Ad.7f) 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy przedstawił 

Naczelnik Wydziału GN Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na 

okres nie dłuższy niż trzy lata umowy najmu i umów dzierżawy ujętych w niniejszej uchwale 

z dotychczasowym najemcą i dzierżawcami, którzy są zainteresowani przedłużeniem umów. 

Naczelnik po kolei omówił wszystkie pozycje umów wymienione w załączniku do uchwały.  

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 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr III/23/2018 w sprawie: przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy. 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYM. SIĘ (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.7g) 

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat  

przedstawił Naczelnik Wydziału GN Janusz Jakobiszyn. Przedmiotem uchwały jest 

nieruchomość położona przy ul Jana Pawła II w Nowym Targu, stanowiąca własność Gminy 

Miasto Nowy Targ, oznaczona jako część działki ewid. nr 17906/9 o pow. ok. 1,4 ha, opisana 

w KW NS1T/00097639/8. Na przedmiotowej nieruchomości funkcjonowało boisko sportowe 

wykorzystywane przez Ludowy Zespół Sportowy „Gronik” Gronków. W związku  

z rezygnacją Klubu z dalszej dzierżawy nieruchomości Gmina Miasto Nowy Targ przejęła 

ww. teren. Z uwagi na zainteresowanie dzierżawą gminnej zwolnionej nieruchomości celem 

kontynuacji wykorzystania jej jako boiska sportowego oraz koniecznością wykonania prac 

związanych z przystosowaniem terenu do prowadzenia zamierzonej działalności, proponuje 

się oddanie w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargu na okres dłuższy niż trzy lata. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
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Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr III/24/2018 w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.  

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYM. SIĘ (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.7h) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ przedstawił 

Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń.   

Proponuje się utrzymać w roku 2019, dopłaty dla gospodarstw domowych na tym samym 

poziomie jak obowiązywały w roku 2018., tj: 

1/ do ceny 1 m
3 

dostarczonej wody, dopłata w wysokości 0,19 zł netto, (0,21 zł brutto) 

2/ do ceny 1 m
3
 odebranych ścieków, dopłata w wysokości 0,47 zł netto, (0,51 zł brutto) 

Proponowany okres obowiązywania dopłat: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  

Środki na pokrycie dopłat zostały zabezpieczone w projekcie budżecie miasta na 2019 r., 

gdzie  przewidziano na  zadania bieżące następujące kwoty: 

a) rozdział 40002 – 150 000 zł 

b) rozdział 90001 – 405 000 zł 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

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

Nr III/25/2018 w sprawie: ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ.  
Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Stefania Drąg-Iłęda, 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 

WSTRZYM. SIĘ (1) 

Szymon Fatla 

 

Ad.7i) 

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 następujące autopoprawki: 
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1) w zakresie wydatków bieżących na projekt pn. „Kompleksowa Integracja systemu 

niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ 

i Szaflary” limit wydatków w 2019 r. zwiększa się z kwoty 80 000 zł do kwoty 110 000 zł - 

na zapłatę za usługi badania ruchu i optymalizacji kursów MZK (zadania zlecone do realizacji 

w 2018r.); 

2) w zakresie projektu pn. „Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu 

Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu” limit 

wydatków w 2018r. zmniejsza się do kwoty 360 000 zł, a w 2019r. zwiększa się do kwoty 

3 740 000 zł (wykonawca w 2018r. wystawił fakturę na kwotę 640 000 zł niższą niż 

pierwotnie planowano i kwota ta zostaje przesunięta na 2019r.); 

3) w zakresie projektu pn. „ Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez 

zakup specjalistycznego sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę 

wież widokowych” dokonuje się korekty oczywistej pomyłki pisarskiej poprzez zastąpienie 

kwoty 150 000 zł w 2019r. kwotą 1 500 000 zł; 

4) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ul. Gen. W. Sikorskiego od  

ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej - dokumentacja projektowa” kwotę 180 000 zł w 2019r. 

zastępuje się kwotą 138 000 zł; 

5) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych  

w zakresie zlewni potoku Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny 

Dunajec” kwotę 550 000 zł w 2019r. zastępuje się kwotą 650 000 zł.  

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Lesław Mikołajski, który zgłosił poprawkę polegająca na zwiększeniu limitu 

wydatków w roku 2019 w pozycji „Wymiana źródeł ciepła  w indywidualnych 

gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ”  

z kwoty 700 000 zł do kwoty 1 500 000 zł i utrzymanie tej kwoty do roku 2023.  

Z czego 300 000 zł proponuje się przesunąć z pozycji „Wymiana źródeł ciepła  

w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe) w mieście Nowy 

Targ”, a 500 000 zł z pozycji „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja  

i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz  

z zagospodarowaniem otoczenia”. Uzasadnił swoją poprawkę tym, że w budżecie 

powinna być zabezpieczona kwota dla mieszkańców przygotowujących się do 

ewentualnych przedsięwzięć w tym zakresie, aby mieli pewność, że ta wymiana 

będzie dofinansowana. Da to pewności, że wymienionych zostanie ok. 700-800 

palenisk, a nie tylko 170. 

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz podkreślił, że WPF to plan, który nie gwarantuje, że 

dane środki będą, bo przy uchwalaniu budżetu na kolejny rok trzeba będzie 

analizować z jakich źródeł dane wydatki finansować.  Dodał, że przesunięcie kwoty  

z pozycji dot. modernizacji MOK-u nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, bo i tak na ten 

moment nie ma wystarczających środków na ten cel więc zamiast jeszcze obcinać to 

może lepiej nich Radny zaproponuje w ogóle wykreślenie tej inwestycji. Taka zmiana 

to tylko zmiana pozorna. Następnie poinformował, że jak wynika z doświadczenia nie 

wszyscy ludzie są zainteresowani wymianą palenisk mimo możliwości 

dofinansowania.   

 Radny Lesław Mikołajski stwierdził, że nie można definiować, że jest to kosztem 

MOK-u gdyż proponuje przesunięcie tylko 2% kwoty zaplanowanej na MOK, a i tak 

nie ma jeszcze zatwierdzonego projektu. Jeżeli w następnych latach będą 

dofinansowania to wówczas można będzie to przesunąć. Podkreślił, że zabezpieczenie 

tej kwoty na dalsze lata będzie dobrym krokiem w to, aby mieć czystsze powietrze.  
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 Radny Paweł Liszka poinformował, że popiera głos Radnego Mikołajskiego. 

Odnośnie MOK-u poinformował, że wszyscy zgadzają się z tym, że potrzebny jest 

remont sali widowiskowej dlatego prosił na komisji o zwrócenie się do projektanta  

o sporządzenie kosztorysu częściowego dot. remontu sali widowiskowej. Dodał, że  

w ostatnich latach wydano duże środki na modernizację tego budynku, więc po co 

teraz to niszczyć skoro remontu wymaga głównie sala widowiskowa. Stwierdził, że 

przegłosowanie tej poprawki będzie dowodem na to, że miasto chce walczyć ze 

smogiem.  

 Radny Bartłomiej Garbacza poinformował, że popiera wniosek Radnego Lesława 

Mikołajskiego. Dodał, że pieniądze nie muszą być przecież przesunięte z MOK-u, 

Skarbnik, który dobrze zna budżet może wskazać inne źródła finansowania.  

 Radny Marek Fryźlewicz poinformował, że również popiera zgłoszony wniosek. 

Dodał, że problem smogu jest duży i wszystkie inne rzeczy mogą poczekać,  

a w przypadku smogu muszą się znaleźć pieniądze. Odnośnie wymiany pieców mówił, 

że wiele osób chciało dokonać wymiany, ale nie załapało się na dofinansowanie.  

 Radny Jacenty Rajski stwierdził, że najlepiej aby Naczelnik Wydziału GKiOŚ 

poinformował ile wniosków było złożonych i ile załatwiono pozytywnie? 

 Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że w sprawozdaniu 

Burmistrz przedstawił w formie tabeli dane na ten temat. Następnie dodał, że na lata 

2019-2023 zaplanowano te osoby, które „zapukały” w tej sprawie za późno. Zostali 

oni ujęci w tym wniosku złożonym do RPO jest to blisko ok. 190 osób. Na dzień 

dzisiejszy wniosek jest oceniany.   

 Radny Lesław Mikołajski stwierdził, że chodzi o to, aby wymienić 800 palenisk a nie 

189. Ważne jest ile jest ogólnie w mieście piecy do wymiany. Zgłoszą się następni 

chętni jeśli środki będą zabezpieczone. Jeśli wymieni się te 200 to nie odczuje się  

poprawy powietrza, te 800 może już wpłynąć na jego poprawę.   

 Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń dodał, że duży projekt, który udał się 

dofinansować z innymi 9 gminami czeka na realizację - 590 instalacji zgłoszonych. 

Obawia się, że po interpretacji Urzędów Skarbowych mieszkańcy zaczną się 

wycofywać i projekt może się nie udać.   

 

Głosowano poprawki Radnego Lesława Mikołajskiego: zwiększenie limitu wydatków w roku 

2019 w pozycji „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 

(biomasa i paliwa gazowe) w mieście Nowy Targ” z kwoty 700 000 zł do kwoty 1 500 000 zł 

i utrzymanie tej kwoty do roku 2023. Z czego 300 000 zł proponuje się przesunąć z pozycji 

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (kotły węglowe)  

w mieście Nowy Targ”, a 500 000 zł z pozycji „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - 

adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz  

z zagospodarowaniem otoczenia”. 

Wyniki głosowania: 

ZA: 9, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

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

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (9) 

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

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Jacenty Rajski, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 
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Poprawka nie przeszła.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

Rada w głosowaniu 14 głosów  „za” przy 5 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących 

się podjęła wraz z autopoprawką uchwałę Nr III/26/2018 w sprawie: zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-2024. 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

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

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

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

PRZECIW (5) 

Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

WSTRZYM. SIĘ (2) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz 

 

Ad.7j) 

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 następujące 

autopoprawki:  

1. W zakresie wydatków budżetu zmniejsza się plan wydatków majątkowych 

zaplanowanych w rozdziale 63003 na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie 

głównego węzła przesiadkowego regionu Podhalańskiego w oparciu o przebudowę 

dworca kolejowego w Nowym Targu” o kwotę 640.000 zł (wykonawca w 2018r. 

wystawił faktury na kwotę o 640.000 zł niższą niż pierwotnie planowano i kwota ta 

zostaje przesunięta na 2019 r.). 

2. W zakresie przychodów zmniejsza się plan o kwotę 640.000 zł z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

3. W par. 2 projektu uchwały dodaje się ust. 6 w brzmieniu: Załącznik nr 8 "Zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2018 roku” 

zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

4. Dodaje się załącznik nr 6 jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

5. W tekście projektu uchwały oraz załącznikach wprowadza się odpowiednio zmiany 

wynikające z niniejszej autopoprawki. 

 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami uchwałę  

Nr III/27/2018 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 (20) 

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, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 
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Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna 

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Paweł Liszka 

 

Ad.7k) 

Projekt uchwały Budżetowej na rok 2019 przedstawił Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz 

posługując się prezentacją, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. Skarbnik 

zgłosił następujące autopoprawki: 

W projekcie przygotowanej w dniu 15 listopada 2018 roku Uchwały Budżetowej na 2019 r. 

dokonuje się następujących autopoprawek: 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 87.000 zł, w tym: 

a) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan dochodów 

bieżących z tytułu opłat za żywienie w miejskich przedszkolach o kwotę 24.000 zł, 

b) w rozdziale 92105 Pozostała działalność w zakresie kultury zwiększa się plan 

dochodów bieżących o kwotę 63.000 zł tytułu środków pozyskanych z Unii 

Europejskiej na realizację projektu „Wędrówka śladami historii, kultur i tradycji 

pogranicza polsko słowackiego Nowy Targ – Kieżmark”, 

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.516.000 zł, w tym: 

a) w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.266.000 zł, 

w tym: 

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się następujące zadania: 

 Rozbudowa drogi ul. Parkowa - dokumentacja projektowa – kwota 52.000 zł, 

 Rozbudowa drogi na os. Szuflów - dokumentacja projektowa – kwota 60.000 zł, 

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan w zakresie zadania 

pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska – dofinansowanie dla 

Powiatu Nowotarskiego z kwoty 1.250.000 zł do kwoty 1.650.000 zł, 

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się limit 

wydatków na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, w tym 

w zakresie projektu pn. „Utworzenie głównego węzła przesiadkowego regionu 

Podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca kolejowego w Nowym Targu”  

z kwoty 3.100.000 zł do kwoty 3.740.000 zł oraz w zakresie projektu pn. „Rozwój 

infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego 

sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież 

widokowych” z kwoty 1.230.000 zł do kwoty 1.500.000 zł, 

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się zadanie 

pn. „Wykonanie dachów kawiarenek na płycie Rynku w Nowym Targu” - kwota 

96.000 zł, 

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wprowadza się następujące zadania: 

 Modernizacja systemu monitoringu miasta – kwota 90.000 zł, 

 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa na 

obszarach osiedli mieszkaniowych w Nowym Targu – kwota 67.000 zł, 

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się następujące zadania: 

 Odwodnienie drogi na os. Marfiana Góra – kwota 235.000 zł, 

 Odwodnienie ul. Grel – dokumentacja projektowa – kwota 63.000 zł, 

 Odwodnienie ul. Schumana – dokumentacja projektowa – kwota 13.000 zł, 

 Odwodnienie ul. Willowej - kolektor deszczowy – dokumentacja projektowa – kwota 

20.000 zł, 
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 zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa 

kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu” z kwoty 

950.000 zł do kwoty 1.080.000 zł, 

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja 

boisk do hokeja przy Gimnazjum Nr 2” - kwota 130.000 zł, 

 

b) w zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 250.000 zł,  

w tym: 

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 

98.000 zł, w tym kwota 18.000 zł na zakup wiat przystankowych oraz kwota 80.000 zł 

na zapłatę za usługi badania ruchu i optymalizacji kursów Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w ramach programu dofinansowanego ze środków z Unii Europejskiej 

pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na 

terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” (zadania zlecone do 

realizacji w 2018 r.), 

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków  

o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup przez przedszkola miejskie produktów 

żywnościowych w związku ze wzrostem cen żywności, 

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 

65.000 zł na prowadzenie Klubu „Seniora” przy Al. Tysiąclecia 42, w tym 

zatrudnienie kierownika, instruktorów oraz koszty mediów i inne drobne wydatki 

(złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa), 

- w rozdziale 92105 Pozostała działalność w zakresie kultury zwiększa się plan 

wydatków o kwotę 63.000 zł na realizację projektu dofinansowanego z Unii 

Europejskiej pn. „Wędrówka śladami historii, kultur i tradycji pogranicza polsko 

słowackiego Nowy Targ – Kieżmark”, 

3) Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) pozostających z rozliczenia 

2018 r. o kwotę 2.429.000 zł, 

4) Mając na uwadze opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dokonuje 

się następujących autopoprawek: 

a) dokonuje się aktualizacji nazw działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji 

budżetowej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Ministra 

Finansów, 

b) w par. 3 ust. 3 kwotę 13.385.000 zł zastępuje się kwotą 23.385.000 zł, 

c) w par. 10 skreśla się ust. 3. 

W treści Uchwały Budżetowej, w objaśnieniach do budżetu miasta Nowy Targ na 2019 rok 

i we wszystkich załącznikach i tabelach, wprowadza się odpowiednio wszystkie zmiany 

dokonane niniejszą autopoprawką. 

 

W ramach pytań głos zabrał Radny Paweł Liszka, który zwrócił uwagę że w szczegółowym 

planie inwestycji na rok 2019 jest 120 000 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do ZGM. 

Pytał z czym jest związane podniesienie tego wkładu własnego? 

Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że w ramach tych środków planuje się 

zlecenie ZGM Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji budowy budynków 

wielomieszkaniowych. Jednego w Szaflarach na działce miejskiej, a drugiego w Nowym 

Targu przy ul. Sikorskiego. Uzyskano warunki zabudowy na budowę tych obiektów, spółka 

nie posiada środków, aby wykonać dokumentację projektową.  

W dyskusji głos zabrali: 
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 Radny Lesław Mikołajski zgłosił poprawkę polegającą na zwiększeniu w załączniku 

nr 3 poz. 34 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 

kwoty 1 000 000 zł do kwoty 1 500 000 zł w roku 2019. Kwotę 500 000 zł proponuje 

przesunąć z poz. 42 w zał. nr 3 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja  

i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz  

z zagospodarowaniem otoczenia.   

 Radna Ewa Pawlikowska apelowała o przegłosowanie tej poprawki i zwiększenie tej 

kwoty, bo powietrze jest zanieczyszczone i jest konieczność podjęcia działań w tym 

zakresie; 

 Radny Szymon Fatla podkreślił, że w budżecie na 2019r. ujęto wiele inwestycji 

pozytywnie wpływających na podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta. 

Jednak Nowy Targ w raporcie Polskiej Akademii Nauk  znalazł się na 24 pozycji 

wśród 122 miast zagrożonych utratą funkcji gospodarczych i społecznych. Według 

autorów tego raportu miastu grozi silna utrata tych funkcji, a także występuje 

niekorzystna sytuacja społeczno-gospodarcza.  Raport ten opiera się na 7 konkretnych 

wskaźnikach i w wszystkich nich Miasto Nowy Targ wypadło gorzej niż średnia 

krajowa. Dodał, że uruchomienie dwupasmówki skróci czas połączenia m.in.  

z Krakowem, a to pozytywnie wpłynie na możliwość pozyskania inwestorów 

zewnętrznych, a tym samym pozwoli przeciwdziałać negatywnym trendom 

demograficznym.  Podkreślił, że Nowy Targ się „wyludnia”. Wszystkie wysiłki miasta 

powinny być ukierunkowane na to, aby rozwijać w Nowym Targu przedsiębiorczość  

i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy, aby zatrzymać te niekorzystne zmiany.  

Stwierdził, że uchwalając ten budżet w zaproponowanym kształcie można „zaciągnąć 

hamulec ręczny” na rozwój miasta w najbliższych latach. Zadłużanie miasta 

spowodowane jest nie sprawami priorytetowymi lecz sprawami o dużo mniejszym 

priorytecie. Dodał, że nie jest przeciwnikiem modernizacji MOK-u ale uważa, że 

najbliższe lata to nie jest czas na taką dużą inwestycję. Lepiej byłoby przeznaczać 

pieniądze na uzbrajanie i przygotowywanie terenów pod nowe inwestycje i już w tym 

roku tym się zająć. Można byłoby również wprowadzić różne metody zachęt dla 

inwestorów jak robią to niektóre gminy. Dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie 

kompleksowej ulgi w podatku dla nowych inwestycji. Na koniec stwierdził, że ten 

budżet zawiera wiele ważnych inwestycji, ale prowadzi też do zadłużenia miasta i nie 

sprzyja rozwojowi miasta i bogaceniu się mieszkańców.  

 Radny Michał Glonek odnośnie zgłoszonej przez Radnego Mikołajskiego poprawki 

podkreślił, że sprawa powietrza jest kwestią najważniejszą do rozwiązania w mieście. 

Dodał, że czyste powietrze to nie tylko zdrowie mieszkańców, ale ma ono także 

wymiar społeczno-ekonomiczny. Niestety z miasta, w którym przez kilka miesięcy  

w zimie jest  mocno zanieczyszczone powietrze niektórzy na okres zimy 

wyprowadzają się. Inwestycje, które mogłyby się rozwijać nie rozwijają się również  

z tego powodu. Następnie stwierdził, że część radnych podaje propozycje, a część jest 

jakby bierna, głosuje przeciw, a nie podaje innych argumentów prosił o ich podanie. 

 Radny Marek Fryźlewicz  poinformował, że popiera  poprawkę zgłoszoną przez 

Radnego Mikołajskiego. Następnie zwrócił uwagę, że w budżecie brak jest 

konkretnych środków na remont i modernizację MHL-wej. Mówi się o Centrum 

Sportów Lodowych, które może i kiedyś będzie w Nowym Targu,  ale obecnie nie 

przeznaczać środków na to co było wypracowane przez wiele pokoleń można 

doprowadzić do tego, że Centrum nie powstanie, a obecna MHL-wa będzie ruiną. 

Apelował, aby jeśli znajdą się jakieś środki przeznaczyć je na modernizację MHL-wej. 

Następnie zwrócił uwagę, że jest potrzeba remontu ul. w Centrum Miasta i na to 

pieniądze powinny się znaleźć.   
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 Radna Stefania Drąg-Iłęda odnosząc się do wypowiedzi Radnego Michała Glonka 

stwierdziła, że jakiś czas temu było w MOK-u zebranie z Wiceministrem od spraw 

ekologii z mieszkańcami dot. spraw związanych z czystością powietrza i jakoś nie 

widziała tam radnego,. Na spotkaniu tym przedstawiono zebranym program rządowy 

„Czyste powietrze” gdzie była mowa o dofinansowaniu nawet do 56 000 zł do jednego 

gospodarstwa domowego więc trzeba byłoby się tym tematem zająć. Dodała, że ma 

swój głos i nich radny zajmie się przedstawianiem swoich faktów; 

 Radna Danuta Sokół zwracają się do Radnego Glonka podkreśliła, że pracuje  

w spółdzielni Na Skarpie i już od dawna ogrzewa tam osiedle ekologicznie i nikt nie 

pomógł spółdzielni, aby to wprowadzić.  Dodała, że niestety położenie Nowego Targu 

w kotlinie wpływa na to, że nad miastem jest taki smog. Aby go zlikwidować nie 

wystarczy wymiana pieców w samym Nowym Targu, ale potrzeba byłaby ich 

wymiana również w okolicznych miejscowościach. Odnośnie nowych inwestycji 

stwierdził, że Radny Glonek był Radnym Miasta i Radnym Powiatu i chciałaby 

wiedzieć jaką w tym czasie „ściągnął” firmę do Nowego Targu, która zatrudniłaby  

młodych ludzi? Stwierdziła, że samo mówienie nic nie da, trzeba skromnie i po cichu 

dziać, aby były efekty. 

 Radny Michał Glonek poinformował, że jego firma zatrudnia kilkanaście osób,  

a kilkadziesiąt jest w jakimś sensie zależnym, więc nie jest tak źle jak Radna mówi. 

Następnie stwierdził, że nie zgodzi się że stwierdzeniem, że smog był i będzie, bo 

smog w Nowym Targu musi się skończyć i to zależy od działań radnych.  

 Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz prosił, aby nie spłycać problemu 

smogu do tego, że kto nie jest za poprawką to jest za smogiem w mieście. Stwierdził, 

że jest to problem bardziej złożony. Środki w budżecie są ograniczone i trzeba nimi 

racjonalnie gospodarować we wszystkich dziedzinach. Walka ze smogiem cały czas 

trwa więc nie jest tak, że nic się nie robi. Podkreślił, że ważne działanie to magistrala 

ciepłownicza, która jest planowana. Bieżące działania są prowadzone, ale ważne są też 

działania dalekosiężne. Odnośnie budżetu stwierdził, że jest on „skrojony” na miarę 

potrzeb. Ważna inwestycja jak budowa drogi Niwa-Grel będzie realizowana. Są 

zaplanowane środki na partycypacje w przebudowie ul. Szaflarskiej. Planowana jest 

przebudowa drogi na ul. Podtatrzańskiej i ul. Sikorskiego co świadczy, że nie 

zapomina się o mieszkańcach os. wielorodzinnego. W zakresie transportu zbiorowego 

również zaplanowano spore środki.  Ważne działania to środki na place zabaw przy 

szkołach. Na koniec dodał, że istotnym zadaniem jest modernizacja MOK-u, która  

jest konieczna, a częściowa raczej nie ma sensu. Powinno się stworzyć ośrodek na 

miarę XXI wieku.  

 Radny Szymon Fatla odnosząc się do wypowiedzi Radnej Sokół poinformował, że on 

wraz ze swoim stowarzyszeniem przyczynił się do oszczędności w budżecie ok.  

800 000 zł poprzez doprowadzenie do likwidacji Straży Miejskiej. Dodał, że Rada 

Miasta jest organem uchwałodawczym więc to od niej będzie zależało jak ten budżet 

będzie wyglądał. Radni mogą zgłaszać poprawki i wpływać na jego kształt. Radny ma 

prawo do swojego zdania. 

 Radny Krzysztof Sroka stwierdził, że sprawa ochrony środowiska i czystości 

powietrza to ważny i obszerny temat, ale nie na Sesję lecz raczej na Komisję do 

przedyskutowania. Odnośnie przebudowy MOK-u stwierdził, że to już stary obiekt nie 

na dzisiejsze czasy więc trzeba to zrobić.  

 Radny Jacenty Rajski  odnosząc się do wypowiedzi Radnego Fryźlewicza w sprawie 

środków na MHL-wą stwierdził, że do zaniedbania lodowiska miało miejsce za 

czasów gdy p. Fryźlewicz był Burmistrzem. Był czas, że p. Wojas chcąc trenować 

musiał wyjeżdżać na Słowację, a lodowisko w Nowym Targu było w ostatnim czasie 



 18 

przygotowywane. Ówczesny Dyrektor ZGZiR w tamtym okresie nie spełnił się.  

p. Wojas chciał, aby udostępniono mu lód, aby nie musiał płacić za wynajem, ale 

warunki zostały tak przygotowane że musiał zrezygnować podobnie było  

z p. Wolskim, więc pretensje p. Fryźlewicz może mieć tylko do siebie. 

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że na koniec kadencji gdy był Burmistrzem były 

przygotowane informacje ile zostało środków wydanych na MHL-wą i takie dane 

Radnemu pokaże. Co do  problemów z udostępnieniem lodowiska p. Wojasowi 

wynikało to z faktu, że była ogromna inwestycja za 1 200 000 zł dot. remontu 

konstrukcji wewnętrznej. Gdyby to nie było robione to teraz już nie byłoby o czym 

mówić. Poinformował, że przyniesie dane w tym zakresie na Komisję FGKiR. Dodał, 

że w poprzedniej kadencji władze były przychylne sprawom lodowiska, ale teraz się 

coś nagle zmieniło i chciałby poznać powody tej zmiany. 

 Radna Danuta Sokół odnosząc się do wypowiedzi Radnego Fatli stwierdziła, że 

faktycznie Rada jest organem uchwałodawczym, ale ona jako Radna ufa, że Skarbnik 

miasta zna możliwości budżetowe i jeśli nawet będzie potrzeba to w trakcie roku 

można wprowadzić zmianę do budżetu. 

  Radny Leszek Pustówka  odnośnie budżetu na Oświatę i Kulturę stwierdził, że jest on 

spory i zawiera wiele cennych działań, które będą przeprowadzone w szkołach. Będą 

zabezpieczone środki na zaprojektowanie sali gimnastycznej w SP Nr 2 oraz na 

wykonanie sali gimnastycznej przy SP Nr 11. Budżet na kulturę również jest spory bo 

jest to kwota ponad 3mln. zł nie licząc inwestycji związanej z MOK-iem. Odnośnie 

inwestycji dotyczącej MOK-u stwierdził, że może warto byłoby przeprowadzić wizję 

lokalną, aby radni zobaczyli w jak fatalnym stanie jest budynek MOK-u, który ma 

dopuszczenie warunkowe do użytkowania. Najwyższy czas, aby wybudować budynek 

na miarę XXI wieku i ma nadzieje że Rada będzie „mądrą Radą” i przyczyni się do 

wybudowania takiego obiektu w Nowym Targu.  

 Radny Szymon Fatla  nawiązując do wypowiedzi Radnej Sokół zadał retoryczne 

pytanie po co jest się Radnym? 

 Radna Katarzyna Wójcik stwierdziła, że środków niestety nie wystarczy na wszystko 

dlatego poprzez rozwagę trzeba wybrać to co najważniejsze. Na zmniejszenie smogu  

w Nowym Targu musi mieć wpływ wiele czynników w tym własne działania i nawyki 

mieszkańców. Odnośnie MOK-u poinformował, że ten budynek nie spełnia wymogów 

unijnych pod względem wysokości sali w podziemiach i modernizacja całego 

budynku da dodatkowe sale na prowadzenie różnych zajęć. Wzmocni też turystykę 

poprzez organizacje różnych koncertów, spektakli. Zwróciła się z prośbą, aby 

popatrzeć na ten aspekt całościowo. 

 Radny Paweł Liszka najpierw złożył gratulacje Skarbnikowi za przygotowanie 

budżetu, bo  wymaga to ogromu pracy. Następnie odniósł się do  wypowiedzi 

przedmówców stwierdził, że to dzisiaj właśnie jest czas o dyskutowaniu na te tematy, 

bo jest uchwalany budżet. Rada uchwala budżet i może zgłaszać poprawki po to, aby 

mieszkańcom żyło się lepiej. Dodał, że dyskusja dotyczy 500 000 zł, a jakoś nikt nie 

zwrócił uwagi na to, że wydaje się 1 500 000 zł na dokumentacje projektową dot. sieci 

ciepłowniczej, a jeszcze nie został wykonany odwiert i nie wiadomo czy będzie 

spełniał warunki. Stwierdził, że jakoś nie ma problemu, aby wydać prawie 100 000 na 

remont dachu kawiarenek robionych 2 lata temu, a jest problem aby przeznaczyć 

500 000 zł na działania realne, które wpłyną na poprawę jakości powietrza. 

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że na remont w MCSiR jest 

przeznaczona kwota 600 000 zł w tym również na MHL-wą. Jeśli w trakcie roku 

pojawia się możliwości to będzie dyskusja na co je przeznaczyć w MHL-wej. 

Następnie dodał, że chyba wszystkim obecny zależy na poprawie jakości powietrza, 
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ale takie tematy należałoby zgłaszać wcześniej na Komisji i je przedyskutować.  

W trakcie roku do budżetu robione jest szereg zmian i  podobnie teraz jeśli nie uda się 

pozyska środków to będą wykładane środki miasta i program wymiany palenisk 

będzie realizowany.  Podkreślił, że temat ten nie jest zamknięty. 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda stwierdził, że podczas prac komisji nie 

została zgłoszona żadna poprawka ze strony Radnych. Opinie wszystkich komisji do 

budżetu są pozytywne.  

 Radny Paweł Liszka prosił, aby Przewodniczący Komisji FGKiR w celu 

przedstawienia informacji dot. modernizacji MOK-u, aby został przedstawiony projekt 

i kosztorys. Dodał, że na Komisji prosił Z-cę Burmistrza o zapytanie projektanta czy 

jest możliwość częściowej modernizacji i jaki byłby to koszt i aby na tej komisji 

podać takie informacje. 

 Radny Michał Glonek stwierdził, że na Komisjach były dyskusje, ale nie było czasu 

zadać wszystkich pytań. Dyskusja powinna się opierać na konkretnych liczbach, a tak 

nie było w końcu została ona przerwana. Odnosząc się do wypowiedzi Skarbnika 

stwierdził, że ten program trwa i należałoby jak najszybciej stworzyć fundament do 

tego, aby wspomóc mieszkańców w pisaniu wniosków i uzupełnianiu dokumentacji. 

Jeśli jest mowa o innych programach z których da się pozyskać środki to chciałby 

wiedzieć co to za program będzie. Następnie nawiązując do wypowiedzi Radnego 

Pustówki stwierdził, że „mądra Rada” to nie jest ta Rada zawsze 12 do 9.  

 Radny Andrzej Swałtek stwierdził, że proponuje się zmianę w budżecie wynoszącą 

tylko  500 000 zł więc skąd z ten opór?  Apelował, aby przegłosować tą poprawkę. 

 Radna Katarzyna Wójcik podkreśliła, że w Nowym Targu brakuje obiektu 

kulturalnego na miarę XXI wieku i zamiast „łatać” obecny lepiej jest stworzyć nowy 

obiekt; 

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że na Komisji nowi Radni zapoznają się z projektem  

i podyskutują, aby zaleźć jakieś rozwiązanie; 

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha stwierdził, że budżet na 2019 jest budżetem 

kontynuacji. Następnie podkreślił, że w 2014r. gdy został Burmistrzem miasto miało 

dług 52 000 000zł. Te cztery lata kadencji udało się zakończyć z długiem 30 000 000 

zł i to dalsze zadłużanie nie ma odniesienie do niego, bo on długi spłacał. Teraz gdy 

miasto chce zrobić dużą inwestycję być może trzeba będzie sięgnąć po kapitał  

w kwocie ok. 10 000 000 zł, ale to jeszcze będzie zależeć od tego jakie wolne środki 

zostaną na koniec roku. Zadłużenie miasta zostało znacznie zmniejszone i jest na 

bezpiecznym dla miasta poziomie. Następnie podkreślił, że największą barierą 

rozwojową miasta jest brak terenów inwestycyjnych i miasto uzbrajając tereny 

budując drogę przygotowuje te tereny, ale nie ma swojego dużego terenu, aby 

przyciągnąć duże inwestycje. Ceny gruntu są wysokie i to też ma wpływ na to, że nie 

ma inwestorów. Dodał również, że nie odnosiłby się do tego rankingu o którym mówił 

Radny Fatla, bo Nowy Targ jest na 24 miejscu, a Zakopane na 26 miejscu i czy te 

miasta się nie rozwijają? Raczej nie można tak stwierdzić. Powstaje dużo inwestycji 

prywatnych. Młodzi ludzie nie wracają dla tego, że nie ma tu pracy, ale głównie  

dlatego, że jest trend na życie w dużym mieście. Aby zwiększyć atrakcyjność miasta  

trzeba nie tylko przebudowywać ulice, ale właśnie wykonać gruntowny remont  

MOK-u, bo został on wybudowany w latach 1971-1974 aby był to nowoczesny obiekt 

na miarę XXI wieku. Odnośnie dokumentacji poinformował, że jest ona dostępna na 

stronie miasta można się z nią zapoznać również w merytorycznym wydziale. Nie jest 

to inwestycja na miarę jakiej miasto nigdy nie realizowano, bo miasto w 2011 roku 

przeprowadziło inwestycję dot. budowy mostu i drogi na Bałęzowym i wówczas 

kosztowała ona 20 000 000 zł. Biorąc pod uwagę wzrost cen wszystkiego spokojnie 
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teraz za tą samą inwestycje trzeba byłoby zapłacić ok. 30 000 000 zł. Skoro kiedyś 

miasto podołało takiej inwestycji to teraz też podoła modernizacji MOK-u. Jest już 

dofinansowanie w kwocie 6 000 000zł., miasto stara się o kolejne dofinansowanie. 

Stwierdził, że w 2019r. należałoby tą inwestycę rozpocząć, niestety wszyscy wiedzą 

że koszty robót i materiałów poszły w górę i nie mamy na to wpływu. Odnośnie 

remontów dróg poinformował, że ul. Ogrodowa będzie brana pod uwagę do remontu. 

Odnośnie smogu stwierdził, że należałoby zacząć od początku czyli kiedy ten smog 

powstał i jakie działania były przeprowadzone jeszcze za poprzedniej władzy ile piecy 

wymieniono wówczas, ile przyłączy wykonano, bo teraz nagle się mówi o tym 

problemie i chciałoby się go załatwić w czasie jednego roku, a problem jest od dawna. 

Wspomniał także o programie rządowym „Czyste powietrze” i była deklaracja poseł 

Anny Paluch, aby taka delegatura była w Nowym Targu i ostatnio uzyskano 

informację w WFOŚiGW że taki pracownik będzie w Starostwie.  Dobrze, że rząd 

przyznał środki na walkę z tym problemem, bo jest to trudne zadanie dla samych 

samorządów.  Rada może wystąpić do Marszałka z apelem o uchwałę skracającą czas 

na wymianę piecy, ale wtedy musi mieć świadomość, że mieszkańcy będą karani jeśli 

nie dotrzymają tego terminu. Odnośnie magistrali ciepłowniczej poinformował, że 

odwiert będzie i miasto planuje 1 500 000 ale 1 300 000 daje WFOŚiGW, a miasto 

tylko 200 000 zł.  

 Radny Szymon Fatla advocem stwierdził, że młodzi ludzie wyjeżdżają nie tylko ze 

względu na modę, ale głównie ze względu na brak miejsc pracy w określonych 

dziedzinach.  

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha dodał, że miasta do rankingu o którym była 

mowa zostały wylosowane i w Nowym Targu byli eksperci i przeprowadzali badania  

i oczekuje na ich raport. Stwierdził, że młodzi chcą pracować w korporacjach. W tych 

badaniach były pytania odnośnie dostępności w Nowym Targu  powierzchni na tego 

typu duże korporacje i wiadomo, że odpowiedź była, że nie ma ich w Nowym Targu.  

 Radny Bartłomiej Garbacz potwierdził, że faktycznie w Starostwie Powiatowym  

w Nowym Targu będzie pracownik oddelegowany z WFOŚiGW do pomocy w ramach 

programu „Czyste Powietrze”.  

 

Głosowanie poprawki Radnego Lesława Mikołajskiego polegającej na zwiększeniu  

w załączniku nr 3 poz. 34 Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych kwoty 1 000 000 zł do kwoty 1 500 000 zł w roku 2019. Kwotę 500 000 zł 

proponuje się przesunąć z poz. 42 w zał. nr 3 Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - 

adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz z 

zagospodarowaniem otoczenia.   

Wyniki głosowania: 

ZA: 9, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

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

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

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 (1) 

Jacenty Rajski 

Poprawka nie przeszła. 
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Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.   

Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej 

uchwały.   

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.   

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 13 głosów „za”  przy 2 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących 

się podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę Budżetową na rok 2019  

Nr III/28/2018. 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (2) 

Szymon Fatla, Michał Glonek 

WSTRZYM. SIĘ (6) 

Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, 

Ewa Pawlikowska 

 

Ad.7l) 

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

2019-2028 przedstawił jak w uzasadnieniu Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz.   

Skarbnik zgłosił następujące autopoprawki: 

1.W zakresie załącznika nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF: 

a) w zakresie wydatków bieżących na projekt pn. „Kompleksowa Integracja systemu 

niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy 

Targ i Szaflary” limit wydatków w 2019 r. zwiększa się z kwoty 30.000 zł do kwoty 

110.000 zł - na zapłatę za usługi badania ruchu i optymalizacji kursów Miejskiego 

Zakładu Komunikacji (zadania zlecone do realizacji w 2018 r.), 

b) skreśla się przedsięwzięcia wymienione w pozycjach od 1.3.2.1 do 1.3.2.7 (są to 

przedsięwzięcia jednoroczne ujęte w budżecie na 2019 r. i nie ma potrzeby ujmowania 

ich w WPF). 

2.  Do załącznika nr 1 wprowadza się odpowiednio zmiany wynikające z pkt. 1 oraz 

z Zarządzenia Nr BBiA.3020.1.2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2019 r. 

 

W ramach pytań głos zabrał radny Paweł Liszka, który pytał jakie wydatki mieszczą się  

w kwocie 20 000 000 zł zapisanej w § 3 uchwały? 

Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że ten limit 20 000 000 zł jest limitem  

z naddatkiem ponieważ umów kontynuowanych jest bardzo dużo. Są tam m.in. umowy: 

zakup materiałów i wyposażenia 2 000 000 zł, zakup żywności w przedszkolach, szkołach 

300 000 zł, energia, woda, ścieki 4 500 000 zł., zakup usług 15 000 000 zł. 

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.   

Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej 

uchwały.   
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Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.   

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 7 głosach wstrzymujących 

się podjęła wraz z autopoprawką uchwałę Nr III/29/2018 w sprawie: Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028.  

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) 

Szymon Fatla, Michał Glonek 

WSTRZYM. SIĘ (7) 

Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, 

Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Ad.8 

Odpowiedzi na zapytania radnych. 

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

piśmie.  

 

Ad.3b) Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że wynagrodzenia dla 

pracowników urzędu wypłacane są w ramach uchwalonego budżetu. W ostatnim czasie 

udzielone zostały podwyżki i jest to kompetencja Burmistrza, który musi tak dysponować 

posiadanymi środkami, aby pracownicy również mieli godne wynagrodzenie oczywiście  

w miarę możliwości budżetowych.   

Ad.5 Kierownik Referatu ds. DiT Marian Twaróg poinformował, że została już podjęta 

decyzja i najbliższej nocy wywożony będzie śnieg ze strefy płatnego parkowania.  

 

W dalszej części głos zabrali: 

 Radny Michał Glonek poinformował, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi na zapytanie 

ustne z poprzedniej sesji odnośnie tras narciarstwa biegowego. 

 Radna Ewa Pawlikowska odnosząc się do odp. Burmistrza dot. podwyżek dla 

pracowników stwierdziła, że wie że jest to kompetencja Burmistrza chodzi jej tylko  

o to, aby przeanalizować system przyznawania tych podwyżek, bo jeśli ktoś zarabia 

mało to 6% podwyżki nie daje mu dużej zmiany, a jeśli ktoś zarabia dużo to 6% znów 

mu podnosi to wynagrodzenie. Lepszym rozwiązaniem byłyby podwyżki kwotowe. 

Dodała, że nie otrzymała odp. na interpelację z poprzedniej sesji w sprawie kanalizacji 

na ul. Willowej? 

 Radny Paweł Liszka poinformował, że nie otrzymał jeszcze odp. na interpelację  

z poprzedniej sesji.   

 Sekretarz Miasta Stanisława Szołtysek poinformowała, że przed sesją sprawdzała na 

stronie miasta i wszystkie odpowiedzi są zamieszczone więc pewnie z uwagi na okres 

świąteczny i utrudnienia te odpowiedzi jeszcze nie dotarły do Radnych. 

 Radny Jacenty Rajski pogratulował Burmistrzowi przyjęcia przez Radę budżetu na rok 

2019 i życzył jego pomyślnej realizacji.  
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 Radna Ewa Pawlikowska prosiła, aby Burmistrz krótko poinformował, czy ma na 

najbliższy rok jakieś plany w sprawie budynku socjalnego przy ul. Ludźmierskiej? 

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że budynkiem zarządza ZGM  

i zleci on architektowi przeprowadzenie inwentaryzacji tego budynku. To ważna 

sprawa, bo rozpoczynając remont trzeba mieć świadomość dostosowania budynku do 

wielu warunków w tym PPOŻ, BHP.  Jest to budynek wysoki więc może się okazać, 

że koszty z dostosowaniem do wymogów będą tak wysokie, że lepiej będzie budować 

nowy budynek.  

 Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała, że stan narciarskich tras 

biegowych jest stale aktualizowany na stronie miasta i facebook-u.  

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że jeśli chodzi o rozwój miasta 

to jest teraz sprzyjający czas chociażby ze względu na planowaną budowę Zakopianki 

oraz budowę łącznicy w Chabówce. Na koniec stwierdził, że wolą mieszkańców 

Burmistrzem został Grzegorz Watycha dlatego trzeba mu życzyć wytrwałości  

w realizacji celów.  

 

Ad.9 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Andrzej Swałtek odnośnie zadłużenia miasta stwierdził, że nie powinno się już 

wspominać tego co było za poprzedniej władzy, bo każda władza ma inne spojrzenie 

na pewne sprawy.  

 Radny Lesław Mikołajski pytał jak miasto zamierza egzekwować obowiązek 

odśnieżania chodników przez mieszkańców domów znajdujących się przy ulicach? 

Poinformował, że jest z tym problem w wielu miejscach miasta. Dawniej Straż 

Miejska upominała mieszkańców; 

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że będzie stosowny komunikat 

na stronie miasta i w mediach. Jeśli chodnik przylega do nieruchomości zabudowanej 

jego odśnieżanie należy do mieszkańców danego domu. Jeśli nie będzie to 

wykonywane to trzeba będzie zgłaszać to Policji z prośbą o interwencję.   

 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak prosiła, aby zwrócić uwagę na fakt, że samochody  

na ul. Grel są zaparkowane na chodnikach lub częściowo na jezdni częściowo na 

chodniku co bardzo utrudnia prawidłowe odśnieżanie jezdni, a nie raz i przejazd np. 

karetki pogotowia czy autobusu z dziećmi ze szkoły.  Stwierdziła, że właśnie po to 

m.in. była potrzebna Straż Miejska.  

 Radna Bożena Groń pytała na jakim etapie są prace na Marchwianej Górze (założenie 

korytek i wyrównanie drogi)? Pytała również co z lustrem u wylotu drogi ul. Zielonej 

do ul. Kowaniec? 

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że miasto wystąpiło do PZD  

i odpowiedź była pozytywna więc będzie ono zamontowane. Odnośnie prac na 

Marchwianej Górze poinformował, że była wykonywana kanalizacja sanitarna i jest 

aneks na wydłużenie terminu realizacji na przyszły rok, bo część mieszkańców zbyt 

późno się zgłosiła do przyłącza, głównie chodzi o nowe działki. Korytka zostały 

położone, ale warunki nie pozwoliły na położenie masy bitumicznej, będzie to 

dokończone wczesną wiosną.  

 Radna Katarzyna Wójcik poinformowała, że w nocy z 25 na 26 grudnia ok. 5 godzin 

odśnieżane były Al. Tysiąclecia co widać było rano. Prace były intensywne. Dodała, 

że na mieście można byłoby wieszać ogłoszenia o planowanym odśnieżaniu, 

wywożeniu śniegu czy myciu ulicy, aby w tym czasie mieszkańcy przeparkowali 

swoje samochody.   
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 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak stwierdziła, że myśląc o remoncie  

ul. Starokrakowskiej trzeba zastanowić się nad rozwiązaniem problemu jakim jest 

brak odpływu tamtejszego potoku do Czarnego Dunajca. Jeśli nie będzie to zrobione 

to inwestycja ta będzie zagrożona, bo przy większych opadach może dojść do 

zerwania mostu. 

 

Na koniec Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował o: 

 wielu życzeniach świątecznych, które wpłynęły do Rady Miasta z innych 

samorządów, różnych firm, instytucji oraz szkół,  

 najbliższej Sesji planowanej na 4.02.2019r.; 

 

Następnie złożył wszystkim życzenia Noworoczne.  

 

Ad.10 

O godzinie 18:35 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął III Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 

 


