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P r o t o k ó ł Nr 45/2018 

z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 29 stycznia 2018r. 

 

Ad.1 

Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 

z późn. zm.) Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski otworzył obrady XLV Sesji Rady 

Miasta w Nowym Targu o godzinie 15
00

.  

Powitał  Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Z-cę Burmistrza Pana 

Waldemara Wojtaszka, Sekretarz Miasta Panią Stanisławę Szołtysek, Skarbnika Miasta Pana 

Łukasza Dłubacza. Zaproszonych gości: Pana Pawła Ciećko - Małopolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wraz z zastępcą Panem Ryszardem 

Listwanem, Panią Jolantę Bakalarz - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Nowym Targu, przedstawiciela Policji Pana Mariusza Hyrczyka - 

Kierownika Rewiru Dzielnicowych. Następnie powitał pracowników urzędu, dyrektorów  

i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców miasta oraz 

przedstawicieli mass mediów.  

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 20 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 XLIV Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Prezentacja w zakresie prowadzonego monitoringu oraz pomiaru zanieczyszczeń 
powietrza w Nowym Targu - Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan 

Paweł Ciećko. 

6. Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za 2017 rok. 

7. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za 2017 rok. 

8. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku 

Publicznego Rady Miasta za 2017 rok. 

9. Sprawozdanie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta za 

2017 rok. 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2017 rok. 

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
13. Zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 

2015r.  w sprawie powołania Nowotarskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. 

14. Powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ i wyboru 

Przewodniczącego Komisji. 

15. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 

2018 roku. 

16. Ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ. 
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17. Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących. 

18. Przedłużenia umów dzierżawy. 

19. Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej przy ul. Zacisze w Nowym Targu. 

20. Zbycia w drodze bezprzetargowej działki ew. nr 12354/5 stanowiącej własność Gminy 

Miasta Nowy Targ. 

21. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum). 

22. Zmiany Uchwały budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z 

dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta. 
 

23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

24. Wolne wnioski. 

25. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady, który w związku  

z pismem Burmistrza zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie  

19 projektu uchwały w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat 

oraz w punkcie 24 projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-2024.  
 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała 

wniosek o wprowadzenie w punkcie 19 porządku obrad projektu uchwały w sprawie: 

oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat. 

 

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się 

przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 24 projektu uchwały w sprawie: 

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

 

Porządek obrad po zmianach: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Prezentacja w zakresie prowadzonego monitoringu oraz pomiaru zanieczyszczeń 
powietrza w Nowym Targu - Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan 

Paweł Ciećko. 

6. Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za 2017 rok. 

7. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za 2017 rok. 

8. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku 

Publicznego Rady Miasta za 2017 rok. 

9. Sprawozdanie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta za 

2017 rok. 

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2017 rok. 

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
13. Zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 

2015r.  w sprawie powołania Nowotarskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. 
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14. Powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ i wyboru 

Przewodniczącego Komisji. 

15. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 

2018 roku. 

16. Ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ. 

17. Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących. 

18. Przedłużenia umów dzierżawy. 

19. Oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat. 

20. Wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej przy ul. Zacisze w Nowym Targu. 

21. Zbycia w drodze bezprzetargowej działki ew. nr 12354/5 stanowiącej własność Gminy 

Miasta Nowy Targ. 

22. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum). 

23. Zmiany Uchwały budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta. 

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

2024.  

 

25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

26. Wolne wnioski. 

27. Zakończenie obrad.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała powyższy porządek obrad.  

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za”  przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła protokół 

z XLIV Sesji Rady Miasta. 

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018r. 

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

 

Po sprawozdaniu Burmistrz najpierw podziękował za przybycie na Sesję, w celu 

przedstawienia prezentacji o której mowa w punkcie 5 porządku obrad, Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska Panu Pawłowi Ciećko i jego Z-cy Panu Ryszardowi 

Listwanowi.  

Następnie wraz z Przewodniczącym Rady, w związku z przejściem na emeryturę Dyrektora 

OPS Pani Barbary Paluch złożyli jej podziękowanie za długoletnią pracę  na tym stanowisku. 

Następnie Burmistrz poinformował, że nowym Dyrektorem OPS-u została Pani Agnieszka 

Zmarzlińska, złożył jej gratulacje i życzył pomyślności w pracy na tym stanowisku.  

 
Doszła radna Danuta Wojdyła i od tego momentu w obradach uczestniczy 21 radnych.  

 

Ad.5 
Prezentację w zakresie prowadzonego monitoringu oraz pomiaru zanieczyszczeń powietrza  

w Nowym Targu przedstawił Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Pan 

Paweł Ciećko. Prezentacja ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
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W ramach pytań do przedstawionej prezentacji głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski pytał o sens zamontowania czujników 

Airly, które są powszechnie instalowane w całej Polsce. Dodał, że może 

zamontowanie tego typu czujników pozwoliłby poznać rozkład zanieczyszczenia na 

terenie miasta. 

� Pan Paweł Ciećko odpowiedział, że zamontowanie tych czujników nie wpłynie na 

poprawę jakości powietrza. Dodał, że diagnoza, że jest źle jest już postawiona i raczej 

nie ma potrzeby, aby wydawać pieniądze na czujniki, które wykryją to co jest już 
wiadome. Podkreślił, że wyniki z automatycznej stacji powietrza są za każdym razem 

weryfikowane są przez pyłomierz manualny co daje dokładną informację.   
� Radny Grzegorz Grzegorczyk pytał jakie są koszty zamontowania urządzeń do 

oczyszczania powietrza i czy jest sens je montować?  

� Pan Paweł Ciećko poinformował, że dokładnie na to pytanie będzie mógł 

odpowiedzieć po przeprowadzeniu kontroli wspólnie z NIK w żłobkach  

i przedszkolach, która polega na tym że pyłomierz wstawiany jest w środku i na 

zewnątrz i wówczas porównywane są wyniki pomiaru.  Informacje taką będzie miał 

po zakończeniu sezonu grzewczego.  

� Radny Lesław Mikołajski pytał czy nie trzeba byłoby rozważyć okresowej rotacji 

pyłomierza, bo jest zamontowany w czystej dzielnicy miasta. Pytał czy w takiej 

sytuacji pyłomierz nie zakłamuje wyników? 

� Pan Paweł Ciećko odpowiedział, że pyłomierz na pewno nie zakłamuje, lecz pokazuje 

to co jest w danym miejscu. Na pewno jest na terenie miasta wiele miejsc gdzie jest 

gorzej i wiele miejsc gdzie jest lepiej, ale w sezonie grzewczym jest wszędzie źle. 

Poinformował, że będzie podpisywał porozumienie, które jest warunkiem zakupu  

drugiej stacji pomiaru dla Nowego Targu  za kwotę ponad 450 tyś zł. podkreślił, że 

stacja monitorująca nie może stanąć w byle jakim miejscu lecz w takim, aby spełniła 

wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska.  

� Radny Leszek Pustówka pytał czy dron może pobierać próbki z kominów zakładu 

pracy w nocy? 

� Pan Paweł Ciećko poinformował, że tylko zanieczyszczenia gazowe, a pyłowych nie.  

� Radny Jacenty Rajski pytał jaka jest opinia Inspektora w sprawie montowania filtrów 

na kominach? 

� Pan Paweł Ciećko odpowiedział, że każde urządzenie techniczne, które doprowadza 

do zmniejszenia emisji do powietrza jest dobre. Dodał, że podobnie jest  

z elektrofiltrami, które jeśli działają tak jak powinny to są dobre. Ważne, aby to był 

profesjonalny elektrofiltr do pieca z atestem, który kosztuje ok. 4000 zł, a nie jakaś 
podróbka za 100 czy 200 zł, bo wówczas nic on nie daje. Z drugiej strony jeśli 
elektrofiltr kosztuje 4000 zł, to tyle można też otrzymać dopłaty do wymiany pieca na 

nowy więc trzeba to rozważyć czy jest opłacalne.  Jeśli piec jest nowy ale nie spełnia 

wymogów to faktycznie wystarczy tylko założenie elektrofiltru, ale jeśli jest stary to 

lepiej wymienić go na nowy pozyskując dopłatę do jego wymiany.   

 

Ad.6 
Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za 2017 rok przedstawił 

przewodniczący Komisji Gabriel Samolej. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.  
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Ad.7 
Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za rok 2017 przedstawił 

przewodniczący Komisji Pan Leszek Pustówka. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

 

Ad.8 
Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego 

Rady Miasta za 2017 rok przedstawił przewodniczący Komisji Pan Jan Łapsa. Sprawozdanie 

to stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad.9 
Sprawozdanie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta za 2017 

rok przedstawił przewodniczący Komisji Pan Marek Mozdyniewicz. Sprawozdanie to stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Ad.10 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2017 rok przedstawił były 

Przewodniczący Komisji Pan Arkadiusz Pysz. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu.  

 

Ad.11 
Interpelacje i zapytania: 

1. Radni Danuta Szokalska-Stefaniak i Grzegorz Luberda złożyli interpelację w sprawie 

rozważenia możliwości połączenia drogi Ustronie Górne z ul. Klikuszówka ewentualnie 

Ustronie Górne z ul. Św. Anny. 

2. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację dotyczącą odpowiedzi 

na wcześniejszą interpelację dotyczącą realizacji kanalizacji na os. Niwa Północno-

Zachodnia. 

3. Radny Jan Łapsa złożył interpelacje w sprawie: 

a) udzielenia informacji odnośnie działań podjętych w sprawie działki  

w Szafalrach obok budynku socjalnego Miasta Nowy Targ; 

b)  udzielenia informacji jakie działania zostały podjęte w sprawie parkingu przy  

ul. Kościuszki. 

oraz zapytanie w sprawie: 

c) terminu wznowienia kursu MZK nr 12. 

4. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w sprawie: 

a) trwałego umieszczenia nazw przystanków na wiatach przystankowych mieszczących się na 

terenie miasta.  

oraz zapytania w sprawie: 

b) zamontowania zadaszenia przystanku autobusowego na ul. Szaflarskiej - Ośrodek Zdrowia, 

jak wygląda obecnie sytuacja i czy były prowadzone rozmowy ze Starostwem oraz 

Powiatowym Zarządem Dróg jak informowano w odpowiedzi na interpelację w tej sprawie 

zadaną 24.07.2017r. 

c) wydatków jakie stanowią kwotę wydatkowanych 60 tyś zł na zamontowanie 9 kamer przy 

ul. G. Maczka, Podtatrzańskiej i Podhalańskiej.  

5. Rany Paweł Liszka złożył interpelację w sprawie: 

a) udostępnienia  zestawień dot. planowanych inwestycji na terenie oraz ich stopnia 

zaawansowania prezentowanych na posiedzeniu Komisji FGKiR wraz z kopią nagrania z tej 

Komisji.  

oraz zapytanie w sprawie: 
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b) możliwości obniżenia tablic z rozkładami jazdy autobusów na przystankach na terenie 

miasta, ponieważ niższe osoby mają problem z ich odczytaniem.  

 

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

 

Ad.12 
Wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu. Lista zapisanych stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu.   

 

Do głosu zapisał się Pan Jakub Leja, który poruszył sprawę skrzyżowania ul. Grel z ul. Św. 

Anny. Na wstępie przytoczył pismo z Prokuratury Rejonowej skierowane do jego brata Pana 

Pawła Leji dotyczące próby przeprowadzenia prac budowlany bez wymaganego pozwolenia 

co zostało wstrzymane przez Pana Pawła Leja. Dodał, że urzędnicy nie mogą robić co się im 

podoba jak za komuny. Odniósł się również do działań radnego Lesława Mikołajskiego  

w sprawie przedmiotowego skrzyżowania, lecz Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski 

zaznaczył, że p. Leja zapisał się do głosu w sprawie skrzyżowania, a nie oceny pracy i działań 
radnych. Pan Jakub Leja uznał, że jest obywatelem miasta Nowy Targ i wolno mu publicznie 

wytykać błędy urzędników i radnych. Następnie dodał, że radnemu Mikołajskiemu marzą się 
chyba czasy komunistyczne, bo  „użala się  nad byłym Komendantem, który musiał odejść z 

Policji, bo jego podwładni dopuścili się przestępstwa, za co zostali skazani prawomocnymi 

wyrokami i wyrzuceni z Policji. (Przewodniczący Rady zwraca uwagę p. Leji, aby mówił na 

temat skrzyżowania, a nie poruszał personalnych spraw) To nie byli policjanci tylko bandyci 

w mundurach na czele z Komendantem”. Następnie zwracając się do Burmistrza prosił, aby 

zaprzestał on wraz z urzędnikami działań na szkodę mieszkańców ul. Grel i ul. Św. Anny  

i usunął ogrodzenie, które w tym miejscu nie jest konieczne, a pozwoli parkować tam 

samochody. Dodał, że jeśli miasto da jego bratu miejsce do parkowania przez klientów sklepu 

to on da miastu część działki, aby można było to skrzyżowanie wykonać.   
Na koniec zwracając się do radnych stwierdził, że mają teraz  pole do popisu, aby rozwiązać 
problemu budowy przedmiotowego skrzyżowania.  

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził iż ma nadzieję, że Burmistrz zleci 

odpowiedni projekt zgodnie z wytycznymi wojewody i miasto uzyska decyzję ZRID.    

 

Przerwa  

 

Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 19 października 2015r.  w sprawie powołania Nowotarskiej Rady Seniorów i nadania 

jej Statutu przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła. Rada 

Seniorów została powołana prawie dwa lata temu i w marcu bieżącego roku zakończy się jej 

pierwsza kadencja. Po tym krótkim okresie działania członkowie RS doszli do wniosku, że 

niezbędne jest uporządkowanie tematów, które reguluje Statut. Są to zmiany, które w sposób 

istotny porządkują pracę Rady lecz nie zmieniają podstawowych zasad już istniejącego 

statutu.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
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Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/417/2018 w sprawie:  

zmiany Uchwały Nr XIV/119/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 października 

2015r.  w sprawie powołania Nowotarskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.  

 

Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ  

i wyboru Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski.  

W dniu 2 stycznia 2018r. do Biura Rady wpłynęła rezygnacja radnego Arkadiusza Pysza  

z przewodniczenia w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ. Zgodnie z § 76 ust. 1 

Statutu Miasta Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie 5 osób. W związku z tym istnieje 

potrzeba wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza 

Grzegorczyka uzasadniając, że ma on wykształcenie prawnicze, a w poprzednich kadencjach 

osoby z takim wykształceniem sprawdzały się na tym stanowisku.  

Radny Grzegorz Grzegorczyk wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.  

Więcej kandydatów nie zgłoszono.  

 

Rada w głosowaniu 9 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 11 głosach wstrzymujących się 

przegłosowała kandydaturę radnego Grzegorza Grzegorczyka na Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej.  

 

Rada w głosowaniu 10 głosów „za” przy 11 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr XLV/418/2018 w sprawie:  powołania składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy 

Targ i wyboru Przewodniczącego Komisji. 
 

Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Nowy Targ na I półrocze 2018 roku przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Grzegorz Grzegorczyk.  

Propozycja planu pracy na I półrocze 2018r. jest następująca: 

1. Kontrola umów związanych z wynajmem sal gimnastycznych znajdujących się przy 

szkołach podstawowych w Nowym Targu oraz wpływów z tego tytułu w roku szkolnym 

2016/2017. 

2. a) Analiza sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania  budżetu miasta w 2017 roku; 

  b) Opinia w sprawie wykonania budżetu miasta za rok  2017 oraz sformułowanie wniosku 

w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium dla Burmistrza Miasta. 

 

W dyskusji głos zabrał radny Paweł Liszka zgłosił poprawkę polegającą na zastąpieniu 

tematu w punkcie 1 pn.: „Kontrola umów związanych z wynajmem sal gimnastycznych 

znajdujących się przy szkołach podstawowych w Nowym Targu oraz wpływów z tego tytułu 

w roku szkolnym 2016/2017” tematem pn.: „Kontrola Burmistrza Miasta w zakresie 

zorganizowania i wykonywania nadzoru właścicielskiego nad podległymi spółkami w latach 

2015, 2016, 2017”. Poprawkę uzasadnił tym, że tematem pierwszym powinna się  
w  pierwszej kolejności zająć Komisja Sportu, Turystyki i Promocji, a ewentualnie dopiero 

później Komisja Rewizyjna. Dodał, że Burmistrz sprawuje nadzór nad spółkami, w których 

jest bardzo duży majątek dlatego uważa, że należy dokonać kontroli przedmiotowego tematu.      
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Rada w głosowaniu 10 głosów „za” przy 9 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących 

się przegłosowała poprawkę zgłoszoną przez radnego Pawła Liszkę.  
 

Rada w głosowaniu 10 głosów „za” przy 9 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących 

się podjęła wraz z przegłosowaną poprawką Uchwałę Nr XLV/419/2018 w sprawie:  

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 

2018 roku. 

 

Ad.16 
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 Pan Dariusz Jabcoń. 12 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa  

z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m. in. 

zmianę zasad ustalania taryf dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacjynych. Po zmianie, 

taryfa opracowywana ma być na 3 lata i podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, 

którego zadania od 1 stycznia 2018 r. wykonują dyrektorzy regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z tym 

wydłużono terminy obowiązywania taryf obowiązujących w dniu wejścia w życie ww 

ustawy, które zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do 9 

czerwca 2018 r. Aktualnie nie zostały jeszcze ustalone struktury nowego organu 

regulacyjnego, a także nie zostało zmienione rozporządzenie w sprawie określania taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Po nowelizacji Rada Miasta zachowała jednak 

prawo do podjęcia uchwały o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup 

odbiorców. W związku z powyższym proponuje się utrzymać w roku bieżącym, dopłaty dla 

gospodarstw domowych na tym samym poziomie jak obowiązywały do końca 2017 r., tj: 

1) do ceny 1 m
3 

dostarczonej wody dla Grupy 1a - gospodarstwa domowe, dopłata 

w wysokości 0,19 zł netto, (0,21 zł brutto) 

2) do ceny 1 m
3
 odebranych ścieków dla Grupy A1 - gospodarstwa domowe, dopłata 

w wysokości 0,47 zł netto, (0,51 zł brutto) 

Proponowany okres obowiązywania dopłat: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

Środki na pokrycie dopłat zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2018 r., gdzie 

przewidziano na dotacje na zadania bieżące następujące kwoty: 

1. rozdział 40002 - dopłaty do cen wody dostarczanej mieszkańcom miasta siecią 
wodociągową – 110 000 zł 

2. rozdział 90001 - dopłaty z budżetu miasta do cen odbioru ścieków – 400 000 zł 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/420/2018 w sprawie:   

ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ. 
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Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji na realizację zadań bieżących przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Pan 

Marian Twaróg. 

Plan finansowy MZK na 2018 rok zakłada koszt 1 wzkm w wysokości 5,20 zł (6,07 zł  

z amortyzacją) przy założeniu planowanej realizacji kosztów do końca 2018 roku. 

Przewidywane  ogólne koszty eksploatacji zgodnie z planem finansowym będą kształtować 
się w wysokości 3 382.646 zł ( 3 945.239 zł z amortyzacją). Zakładany przychód ze 

sprzedaży biletów i usług powinien kształtować się na poziomie 1 891,646 zł ( przy 

uwzględnieniu podwyżki cen biletów autobusowych). Różnica między kosztami całkowitymi, 

a przychodami wyniesie 1 470.000 zł  co stanowi niedobór po stronie przychodów do 

zbilansowania  z przewidywanymi kosztami roku 2018. W związku z powyższym 

dofinansowanie jednostkowe do kosztów 1 wzkm na realizację zadań przewozowych 

o charakterze użyteczności publicznej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji wyniesie 2,26 zł. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.  
 

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

Nr XLV/421/2018 w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego 

Zakładu Komunikacji na realizację zadań bieżących. 

 

Ad.18 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy przedstawił Naczelnik Wydziału 

GN Pan Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na okres nie dłuższy niż 
trzy lata umowy dzierżawy parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym 

Targu usytuowanego przy al. Tysiąclecia 37 w Nowym Targu z Panem Jackiem Rokickim, 

który jest zainteresowany przedłużeniem umowy dzierżawy. Aktualny dzierżawca parkingu 

został wyłoniony w 2015 r. w drodze przetargu. Trzyletnia umowa dzierżawy obowiązuje do 

31 stycznia 2018 r. W związku z przewidywaną w 2018 r. rewitalizacją Miejskiego Ośrodka 

Kultury brak jest przesłanek do ogłaszania kolejnego przetargu na dzierżawę parkingu. 

Projekt uchwały dotyczy umowy dzierżawy zawartej przez Miejski Ośrodek Kultury  

w Nowym Targu.  

 
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 18 głosów „za”  przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr XLV/422/2018 w sprawie: przedłużenia umów dzierżawy.  

 

Ad.19 
Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat 

przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn.  
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Przedmiotem uchwały jest nieruchomość przy ul. Składowej 3 w Nowym Targu stanowiąca 

działkę ewid. nr 10232/10 i część działki ewid. nr 10233/2. Przedmiotowa nieruchomość 
zabudowana halą produkcyjną z zapleczem o pow. 618,90 m

2
, pom. biurowymi o pow. 96 m

2
 

oraz placem składowym o pow. 1289 m
2 

została przejęta przez gminę po wygaśnięciu umowy 

dzierżawy obowiązującej do końca 2017 r. Z uwagi na zainteresowanie dzierżawą gminnej 

zwolnionej nieruchomości więcej niż jednego podmiotu, proponuje się oddanie w dzierżawę 
nieruchomości w drodze przetargu celem osiągnięcia lepszych warunków finansowych. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w wyniku reasumpcji  głosowania 20 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się 

podjęła Uchwałę Nr  XLV/423/2018 w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości na 

okres powyżej 3 lat. 

 

Ad.20 
Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zacisze w Nowym Targu przedstawił 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Gmina Miasto Nowy Targ jest właścicielem 

a Skarb Państwa jest użytkownikiem wieczystym działki ewid. nr 4394/1  o pow.0.0333 ha 

położonej przy ul. Zacisze w Nowym Targu opisanej w księdze wieczystej 

NS1T/00105181/2. Obecnie trwa proces przejęcia gruntu niezbędnego dla realizacji 

ogólnodostępnych miejsc postojowych przy wejściu na nowotarski cmentarz, użytkowanego 

dotychczas w formie trwałego zarządu przez KRUS (Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego) Oddział Terenowy w Nowym Targu.  W wyniku przeprowadzonych działań  
Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu 

przysługującego KRUS i  o przekazaniu działki do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa , 

którym gospodaruje Starosta Nowotarski wykonujący zadania z zakresu administracji 

rządowej. W celu umożliwienia prowadzenia dalszych działań zmierzających do rozwiązania 

umowy użytkowania wieczystego gruntu konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta Nowy 

Targ przedmiotowej uchwały. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/424/2018 w sprawie: 

wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej przy ul. Zacisze w Nowym Targu. 

 

Ad.21 
Projekt uchwały w sprawie  zbycia w drodze bezprzetargowej działki ew. nr 12354/5 

stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan 

Janusz Jakobiszyn. Przedmiotem uchwały jest działka o powierzchni 456 m
2
 położona  

w rejonie ulicy  Kolejowej, w sąsiedztwie działek ew. nr 12354/3 i 12355 o łącznej 

powierzchni 0.6759 ha, które w drodze przetargu zostały umową notarialną z dnia 10 sierpnia 

2017 roku oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz firmy AW INVEST Spółka z o. o. 

celem budowy hotelu sportowego. Z przetargu została wyłączona sąsiednia działka  
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o powierzchni 803 m
2 

w związku z trwającymi pracami projektowymi realizacji ścieżki 

rowerowej. Aktualnie po zakończeniu prac projektowych ustalających przebieg ścieżki 

rowerowej dokonano podziału nieruchomości wyłączając niezbędny teren. Użytkownik 

wieczysty wystąpił o zbycie na jego rzecz w drodze bezprzetargowej pozostałego terenu 

stanowiącego aktualnie działkę nr ew. 12354/5 o powierzchni 456 m
2 

na cele poprawy 

warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, na której projektuje obiekt hotelu 

sportowego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 27 - (Gliniki) wszystkie działki położone są w terenie o symbolu US2  

z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usług sportu i rekreacji. 

Działka będąca przedmiotem zbycia nie posiada dostępu do drogi publicznej co uniemożliwia 

jej samodzielne i racjonalne zagospodarowanie, natomiast zdecydowanie polepszy warunku 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, z którą jest funkcjonalnie związana. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka pytał dlaczego Burmistrz proponuje zbycie nieruchomości, a nie 

bierze pod uwagę oddania w użytkowanie wieczyste tak jak pozostałe działki  

w tamtym rejonie? 

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że jest to propozycja 

zbycia poprzez sprzedaż lub użytkowanie wieczyste? 

� Radny Paweł Liszka pytał dlaczego proponuje się od razu formę zbycia, a nie formę 
użytkowania wieczystego? 

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że firma złożyła 

wniosek o sprzedaż nieruchomości, ale można ją sprzedaż lub oddać w użytkowanie 

wieczyste. Inwestor zapewnia, że po wybudowaniu tego budynku zgodnie  

z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wystąpi do Rady Miasta o zgodę 
na sprzedaż nieruchomości więc trzeba rozstrzygnąć czy oddać ją w użytkowanie 

wieczyste czy już sprzedać. Przy sprzedaży nieruchomości możliwe jest 

wyegzekwowanie lepszych warunków niż przy oddaniu w użytkowanie wieczyste.   

� Radna Bogusława Korwin  stwierdziła, że ją też zastanawia fakt, że akurat teraz chce 

się taki fragment sprzedaż, a pozostała część jest użytkowana wieczyście. Uznała, że 

powinno to być przekazane również w formie użytkowania wieczystego np. poprzez 

zrobienie aneksu do umowy notarialnej. 

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn odpowiedział, że nie ma możliwości 

zrobienia takiego aneksu. Następnie poinformował, że  oddanie gruntu w użytkowanie 

wieczyste to specjalna forma zbycia rzadko stosowana, a stosuje się ja tylko wtedy 

jeżeli chce się zapanować nad tym w jaki sposób dany grunt będzie zagospodarowany. 

Cala ta nieruchomość była oddana w użytkowanie wieczyste tylko dlatego że można 

było sobie zastrzec sposób jest zagospodarowania oraz termin rozpoczęcia  

i zakończenia prac.  

�  Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski przypomniał, że przy decydowaniu się 
przez Radę na oddanie tego terenu w dzierżawę wieczystą chodziło tylko o to, aby 

mieć zagwarantowane, że powstanie tam to co jest przewidziane w planie 

zagospodarowania czyli hotel sportowy. Dodał, że jeśli teraz będzie to dzierżawa 

wieczysta to trzeba będzie dwa razy ponosić koszty notarialne, a jeśli będzie sprzedaż 
to nie będzie ponosił tych kosztów dwukrotnie inwestor.  

� Radny Andrzej Swałtek pytał, że przedmiotowa działka leży w takim miejscu, że 

przeszkadza w prowadzonej inwestycji? Czy jest ona na terenie parkingu czy też 
budowanego budynku?  

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że działka ta miała 

być w pierwotnej wersji objęta przetargiem wraz z pozostałymi działkami, ale nieco 
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przed przetargiem okazało się że przez tą działkę byłoby dobrze poprowadzić kawałek 

ścieżki rowerowej dlatego Burmistrz postanowił wyłączyć ją wówczas z przetargu. 

Obecnie pozostała część tej działki, która znacznie poprawi warunku projektowania 

budynku, a sama w sobie nie stanowi wartości.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że nadal uważa, że działka ta powinna zostać 
przekazana w użytkowanie wieczyste. Wartość tej działki wzrośnie w momencie gdy 

powstanie tam przedmiotowy obiekt i wówczas będzie można za nią otrzymać 
większe pieniądze.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że wartości działki określa plan 

miejscowy i tam gdzie działki sprzedano to sprzedano je nie po cenie ugoru lecz po 

wartości wynikającej właśnie z planu i tego co ma tam powstać.   
� Radny Paweł Liszka stwierdził, że wartość nieruchomości szacuje się na podstawie 

wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodał, że przy sprzedażach działek zawsze 

jest taka wycena robiona.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski podkreślił, że jest inwestor, który chce 

zainwestować pieniądze w obiekt, który będzie miastu przynosił dochód w postaci 

podatku oraz który podniesie jego prestiż i w takiej sytuacji raczej nie warto 

zastanawiać się czy będzie to 1 000 zł więcej czy 1 000 zł mniej lecz należy się 
cieszyć, że taki inwestor się znalazł.  

� Radny Paweł Liszka podkreślił, że dzisiaj jest mowa o konkretnej działce, a nie o tym 

czy ten hotel ma tam powstać, bo o tym Rada decydowała już dawniej.  

� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn dodał, że działki niezabudowane maja 

dużo wyższą wartość niż działki zabudowane. Przy sprzedaży można negocjować cenę 
natomiast przy sprzedaży prawa użytkowego na rzecz właściciela nie sprzedaje się  
prawa własności lecz bierze się tylko różnicę między wartością nieruchomości,  

a prawem użytkowania wieczystego. Jeżeli nawet w przyszłości wartość 
nieruchomości wzrośnie to wzrośnie również wartość użytkowania wieczystego i ta 

różnica będzie dużo mniejsza.  

� Radny Jan Łapsa stwierdził, ze jest wniosek inwestora i trzeba go rozpatrzyć, na 

komisjach można się było spierać o formę tego zbycia, a teraz należy zakończyć 
dyskusje i podjąć decyzję.  

� Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski poinformował, że w uchwale jest 

mowa o zbyciu działki  poprzez sprzedaż lub użytkowanie wieczyste więc jest to 

kwestia do rozważenia przez Burmistrza.    

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w wyniku reasumpcji  głosowania 16 głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących 

się podjęła Uchwałę Nr XLV/425/2018 w sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej 

działki ew. nr 12354/5 stanowiącej własność Gminy Miasta Nowy Targ. 

 

Ad.22 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum) przedstawił Naczelnik 

Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Z wnioskiem o zmianę planu miejscowego NOWY 

TARG 22 (Centrum) wystąpił proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej P.W. Św. Katarzyny 

w Nowym Targu. Zgodnie z wnioskiem proponowana zmiana planu polegająca na 



 13

wydzieleniu z terenu UK.1 – usługi sakralne, terenu usług publicznych, ma umożliwić 
realizację zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie, rozbudowie oraz 

modernizacji zabudowań zlokalizowanych wzdłuż ul. Kościelnej celem dostosowania ich do 

wymogów warunków technicznych oraz obowiązujących przepisów dla planowanego 

budynku usługowego (budynek socjalno - opiekuńczy). Do tut. Urzędu wpłynął również 
wniosek Starosty Powiatu Nowotarskiego dotyczący zmiany wskaźników zagospodarowania 

terenu dla terenu UP1, na którym zlokalizowany jest m. in. budynek Zespołu Szkół Nr 1 im. 

Władysława Orkana w Nowym Targu. Obok istniejącego budynku szkoły przewiduje się 
realizację sali gimnastycznej. Obowiązujące zapisy planu dotyczące głównie pow. zabudowy 

oraz pow. biologicznie czynnej uniemożliwiają realizację zakładanego obiektu zgodnie  

z potrzebami szkoły. Powyższa zmiana planu umożliwi wnioskodawcy wybranie koncepcji 

realizacji obiektu, który w możliwie najmniejszym stopniu będzie ingerował w otoczenie 

Parku Miejskiego oraz istniejących obiektów posiadających walory zabytkowe. 

 
Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLV/426/2018 w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego NOWY TARG 22 (Centrum). 

 

Ad.23 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta przedstawił jak  

w uzasadnieniu Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Przedmiotowym projektem dokonuje 

się zwiększenia planowanych dochodów jak i wydatków o kwotę 316 714 zł. Skarbnik zgłosił 

autopoprawkę w związku z otrzymaną w międzyczasie dotacją z Budżetu Państwa  

w kwocie 2 570,85 zł. Autopoprawka polega na tym, że o kwotę 2570,85 zł zostaje 

zwiększony plan dochodów i plan wydatków przed zmianami i po zmianach.  

 

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 wraz  

z autopoprawką Uchwałę Nr XLV/427/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 

2018r. Nr XLIV/427/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian 

w budżecie miasta. 

 

Ad.24 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 

Targ na lata 2018-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. W przedmiotowym 

projekcie uchwały wprowadza się  przedsięwzięcie pn. „Montaż instalacji odnawialnych 

źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, 

Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia” z limitem nakładów  
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i zobowiązań w kwocie 7 400 000 zł. Na etapie przygotowywania uchwały WPF na lata 2018-

2024 omyłkowo nie uwzględniono tego zadania, a ze względu na ubieganie się o środki  

z Zarządu Województwa Małopolskiego konieczne jest jego wpisanie do WPF.  

 

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 XLV/428/2018 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2018-2024.  

 

Ad.25 

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

piśmie.  

ad. 3a) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że w przypadku działki  

w Szaflarach oczekuje na ponowne wydanie warunków zabudowy dla tego terenu. Już 
kilkakrotnie były one wydawane, ale sąsiad się odwołuje i decyzja trafia do SKO, które 

uchyla tą decyzję i wraca do ponownego rozpatrzenia dlatego czas rozpatrzenia przedłuża się. 
Dodał, że będzie wnioskował do Gminy Szafalry o przyspieszenie wydania po raz kolejny 

WZ-ki.  

Radny Jan Łapsa stwierdził, że skoro tak sprawa wygląda to może należy to wykonać  
w trybie zbycia i pieniądze przeznaczyć na nowobudowany obiekt przy pl. Evry.  

ad.3b) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że z końcem 2017r. wygasła umowa 

dzierżawy części gminnej. Jest to działka od strony ul. Kościuszki o pow. 370 m
2
.  Dodał, że 

w związku z tym, że wniosek w ramach programu na transport niskoemisyjny obejmuje 

budowę tam parkingu piętrowego uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie kupno tej działki 

od prywatnych właścicieli. Została zlecona wycena tej działki przez biegłego niestety 

oczekiwania właścicieli są dużo większe i nadal czynione są starania, aby ta działkę nabyć. 
Póki co parking na części miejskiej został przekazany w zarządzanie do ZGZiR i to zakład na 

części miejskiej pobiera opłaty, natomiast na pozostałej opłatę popiera właściciel.  

ad.4 b) Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg poinformował, że problem polega na 

tym, że na wskazanym przystanku jest zbyt wąski chodnik, aby ustawić wiatę przystankową. 
prowadzone są rozmowy ze starostwem, aby udostępniło ono cześć działki na której znajduje 

się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Problem polega na tym, że wydzielając część 
działki pod przystanek powierzchnia biologicznie czynna zmniejszy się poniżej 

dopuszczalnych planem miejscowym wartości.  

ad.5b) Dyrektor MZK Pan Krzysztof Antos poinformował, że jest to sprawa do rozważenia  

i ustalenia na jakiej wysokości te rozkłady miałyby zostać zamieszczone. Poinformował,  

że sprawdzi na wszystkich przystankach czy faktycznie jest potrzeba obniżenia tych tablic.  

  

Ad.26 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że na poprzedniej Sesji została wywołana przez 

Panią Burmistrz Joannę Iskrzyńską-Steg, która stwierdziła, że radna miała tylko jedną 
inicjatywę, która miała pozytywne przełożenie dla tego miasta dlatego zmuszona jest 

odnieść się do tego. Zaprezentowała zdjęcia miejsc i obiektów, które dzięki jej 
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inicjatywie zmieniły swój wygląd na lepsze (12 inicjatyw). Następnie stwierdziła, że 

nie ma zamiaru na każdej Sesji” bić pokłonów” przed Burmistrzem za dokręcenie tzw. 

przysłowiowej żarówki, bo praca samorządowca to nie tylko profity ale przede 

wszystkim służba mieszkańcom miasta. Dodała, że to radni są pomostem pomiędzy 

mieszkańcami, a Burmistrzem i sygnalizują, co powinno być w danym okręgu 

wykonane. Następnie odniosła się do protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej   

dot. wydatków na promocję miasta. Poinformowała, że ona oraz radna Danuta 

Wojdyła nie podpisały tego protokołu, a wynikło to z tego, że jako kierownik zespołu 

kontrolnego cały czas miała „pod górkę”, zlekceważono jej czas pracy oraz innych 

członków komisji. Dopiero na trzecim spotkaniu uzyskano dokumenty o które prosiła. 

Uznała, że wydatki na promocję wydawane są w sposób, nieoszczędny, niecelowy,  

a zapłata za wydatki publiczne przez pracowników z własnych kart jest 

niedopuszczalna. Następnie stwierdziła, że radny Arkadiusz Pysz po pół roku 

przewodniczenia Komisji Rewizyjnej zrezygnował z funkcji Przewodniczącego  

i wybrany został na dzisiejszej sesji nowy Przewodniczący. Dodała, że widzi tutaj 

pewne niebezpieczeństwo ponieważ w lipcu p. Pysz został Przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej, a od września został 8 nauczycielem wychowania fizycznego w SP Nr 1, 

więc pewne wnioski się nasuwają same.   

� Radny Grzegorz Grzegorczyk poinformował, że jako przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej nie odbierze głosu radnej Korwin tak jak ona odbierała jemu głos gdy jego 

wypowiedź była niepochlebna dla radnej.  

� Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski odnośnie wypowiedzi radnej Bogusławy 

Korwin poinformował, że z doświadczenia wie że najlepszym rozwiązaniem jest 

dobra współpraca miedzy Burmistrzem i radnymi. Dodał, że radna wykazuje w tym 

względzie odmienność i niespotykany sposób załatwiania spraw, a można przecież iść 
do Burmistrza ustalić pewne sprawy.  

� Radna Bogusława Korwin poinformowała, że często bywa w urzędzie i znają ją chyba 

wszyscy kierownicy i dyrektorzy z interwencji jakie wnosi w imieniu mieszkańców. 

Dodała, że każdy ma swój sposób bycia i życia. 

� Radny Marcin Kudasik stwierdził, że skoro radna Bogusława Korwin przedstawiła 

swoje dokonania to na kolejnej sesji wszyscy radni powinni z kolei przedstawić swoje 

dokonania i nie będzie to kampania wyborcza ze strony radnych.  

� Radna Danuta Sokół apelowała, aby Komisja Rewizyjna prowadząc kontrolę 
prowadziła krytykę konstruktywną, a nie złośliwą, bo nie da się pracować jeżeli ktoś 
podchodzi do tematu tylko złośliwie.    

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski  stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie jest 

od chwalenia Burmistrza i urzędników lecz od tego, aby patrzyła Burmistrzowi na 

ręce. 

� Radna Bogusława Korwin przytoczyła art. 79 Statutu miasta mówiący o tym, że 

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, miejskich jednostek 

organizacyjnych i Miasta pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, 

celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Stwierdziła, że nie jest 

to „głaskanie” Burmistrza po głowie.    

� Radny Krzysztof Sroka, jako członek Komisji Rewizyjnej, poinformował że 

dokumentację, o którą proszono, zawsze komisja otrzymywała od Burmistrza.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski odniósł się do spotkania w sprawie 

porządkowania reklam przy Zakopiance i na terenie miasta, dlatego zwrócił się 
również z prośbą o uporządkowanie znaków drogowych szczególnie w centrum 

miasta, bo jest ich zbyt dużo. Następnie zwrócił się z prośbą o interwencję Burmistrza 
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w sprawie zmiany świateł na skrzyżowaniu Al. Tysiąclecia z  ul. Szaflarską, bo miało 

to być zrobione już 2 tygodnie temu.  

� Radny Grzegorz Grzegorczyk zaproponował, aby radni przeczytali zdanie odrębne 

radnej Bogusławy Korwin złożone do protokołu z kontroli wydatków na promocję 
miasta. 

� Radna Danuta Wojdyła uznała, że z Komisji Rewizyjnej robi się groteska w związku  

z ciągłymi zmianami w składzie tej Komisji  i na stanowisku Przewodniczącego,  

a przecież jest to najważniejsza Komisja Rady. Ranga tej komisji została bardzo 

obniżona, bo w historii Rady Miasta nie było w tej komisji jeszcze tak częstych zmian, 

a to naraża na śmieszność całą Komisję, Radę i Miasto Nowy Targ.   

 

Ad.27 

 
O godzinie 19:00 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XLV Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ.  

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak 

                   Andrzej Rajski  

 
 


