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P r o t o k ó ł Nr 46/2018 

z XLVI Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 26 lutego 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 XLVI 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. Szczególnie serdecznie powitał Pana Pawła Firleja Dyrektora Oddziału 

Zakładu Gazowniczego w Krakowie PSG Sp. z o.o.  Następnie powitał pracowników urzędu, 

dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców miasta oraz 

przedstawicieli mass mediów.  

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 21 Radnych, zgodnie  

z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, w związku z tym obrady są 

prawomocne. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Wystąpienie Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie PSG Sp. z o.o.  

Pana Pawła Firleja w sprawie rozwoju sieci gazowej na terenie Miasta Nowy Targ  

i Podhala.  

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ.  

9. Udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.  

10. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.  

11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska). 

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

2024. 

13. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ  

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

 

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 

� Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Grzegorczyk zgłosił wniosek  

o wprowadzenie do porządku posiedzenia projektu Komisji Rewizyjnej w sprawie: 
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zmiany Uchwały Nr XLV/419/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia   

2018r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy 

Targ na I półrocze 2018 r. 

� Przewodniczący Rady, w związku z pismem Burmistrza Miasta, zgłosił wniosek  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: określenia czasu 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.  

 

W związku ze zgłoszonym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wnioskiem  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie: 

zmiany Uchwały Nr XLV/419/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia   2018r. 

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I 

półrocze 2018 r. głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że był obecny na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej i wniosek o poszerzenie zakresu kontroli złożył Burmistrz. Według 

radnego jest to niedopuszczalne, aby podmiot kontrolowany mówił co chce, aby było 

kontrolowane. Dodał, że jeśli Burmistrz chce dokonać kontroli za  wcześniejsze lata to 

może to sam zrobić ponieważ ma dostęp do wszystkich materiałów. Następnie zwrócił 

uwagę, że z  ustawy o samorządzie gminnym jasno wynika, że Rada Miasta kontroluje 

działalność Burmistrza powołując w tym celu Komisję Rewizyjną. Ustawa ta określa 

również co jest organami gminy. Obecnym Burmistrzem jest Pan Grzegorz Watycha  

i to jego powinna kontrolować Komisja Rewizyjna, która jest po to, aby wydać 

ewentualne zalecenia co należy poprawić. 

� Przewodniczący Komisji Grzegorz Grzegorczyk   podkreśli, że przedmiotowy projekt 

jest projektem Komisji Rewizyjnej, a nie Burmistrza Miasta. 

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że zapoznał się z tym projektem i wie, że jest to 

projekt Komisji, ale był obecny na posiedzeniu i wie, że Przewodniczący Komisji 

zgłosił, po złożeniu propozycji przez Burmistrza, wniosek o poszerzenie zakresu 

kontroli, a powinien wiedzieć, że Komisji nie wolno samej zmieniać w żadnym 

zakresie tematu kontroli, bo takie uprawnienie ma tylko Rada, która ten temat 

uchwaliła.  

� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że zastanawia się co ma  na celu poszerzenie 

zakresu kontroli o lata gdy Burmistrzem był Pan Marek Fryźlewicz? Dodała, że może 

Burmistrz  wiedząc, że ten nadzór nie jest dobrze prowadzony, chce pokazać, że 

poprzednie władze tez nie do końca dobrze go prowadziły. Przypomniała,  

że w kampanii wyborczej obecny Burmistrz zakładał szerokie zmiany w tym audyt 

zatrudnienia w urzędzie miasta. Stwierdziła, że teraz wracanie do poprzedniego 

Burmistrza nie ma w tym przypadku sensu dlatego proponuje aby ta zmiana została 

odrzucona.   

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że dziwi się tej dyskusji, bo może to 

świadczyć o tym , że ktoś się czego obawia. Dodał, że proponowana zmiana to nie 

jego wniosek, lecz po prostu w toku dyskusji zaproponował, aby był brany pod uwagę 

szerszy kontekst całej sprawy chociażby ze względu na to, że sprawozdania za 2017 

rok nie są jeszcze sporządzone ani zatwierdzone. Rozszerzenie zakresu o wcześniejsze 

lata pozwoli pokazać jak zmieniła się sytuacja spółek po wyborach w związku ze 

zmianami personalnymi w spółkach.  Dodał, że Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie wniosek o wystąpienie do Rady z propozycją zmiany zakresu kontroli  

i został on na komisji przegłosowany. Jeśli ktoś z radnych sprzeciwia się takiej 

zmianie to po prostu może głosować przeciw. Na koniec przypomniał radnej 
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Bogusławie Korwin, że przy wyborach deklarowała, że będzie rozliczać poprzedniego 

Burmistrza, a teraz skupia się tylko na obecnej kadencji. Dodał, że polecił radcy 

prawnemu przeanalizowanie zapisów ustawy o samorządzie gminnym, gdzie jest 

mowa o kontrolowaniu Burmistrza i nie ma tam wskazane, że ma to być tylko kontrola 

obecnego Burmistrza więc jest to pewna nadinterpretacja ze strony radnego Liszki. 

Nie ma przeszkód prawnych, aby Komisja Rewizyjna sięgnęła 3 lata wstecz, bo 

przecież gdyby była ciągłość kadencji to byłoby to za jednego Burmistrza. 

Poinformował, że w tym roku zaprezentuje wyniki działań naprawczych 

przeprowadzonych w spółkach. 

� Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Grzegorczyk stwierdził, że kilku 

członków komisji to nowi radni będący po raz pierwszy w Radzie dlatego chcieliby 

zobaczyć jak te spółki funkcjonowały wcześniej, za poprzedniego Burmistrza, 

zapoznać się z  protokołami z wcześniejszych kontroli w tym temacie, jeśli takowe 

były i z zaleceniami pokontrolnymi, bo jest to ważny temat. 

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że cieszy go fakt, że Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej mówi, że jest to ważny temat, bo gdy on go zgłosił to wielu radnych było 

przeciwnych jego wprowadzeniu. Dodał, że też uważa, że jest to ważny temat, bo  

w tych spółkach jest większość majątku miasta.   

�  Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że w ten sposób poszerza się zakres kontroli  

o 3 lata i wskazuje się zapis Statutu mówiący o tym, że kontrola ma trwać 14 dni,  

a przecież analiza tylu dokumentów wymaga czasu. Następnie stwierdziła, że nigdy 

nie była, nie jest i nie będzie fanką poprzedniego Burmistrza. 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że należy już zakończyć tą 

dyskusję. Przypomniał tylko, że Komisja Rewizyjna nie ma zajmować się wynikami 

spółek lecz nadzorem Burmistrza nad tymi spółkami. Dodał, że głosował, za 

wprowadzeniem tego tematu do planu kontroli Komisji Rewizyjnej ponieważ uważa, 

że radni i mieszkańcy mają prawo wiedzieć jak jest sprawowany nadzór Burmistrza 

nad spółkami. Do tej pory takiej kontroli nie było prowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną więc jeśli Komisja sama wnioskuje o poszerzenie zakresu kontroli to 

należy im dać szansę na sprawdzenie tego.    

� Radna Danuta Wojdyła stwierdziła, że to co zostało uchwalone na poprzedniej Sesji 

jest wystarczające dokładanie dodatkowych lat kontroli to przeciąganie w czasie całej 

kontroli. Ma wątpliwości co do trwania tej kontroli, bo będzie się ona 

prawdopodobnie przeciągała w czasie.     

� Radna Danuta Sokół poinformowała, że była za poszerzeniem o 3 lata zakresu 

przedmiotowej kontroli i Komisja ma zająć się badaniem nadzoru sprawowanego 

przez Burmistrza, a nie wynikami spółek. Dodała, że kontrola ma pokazać czy były 

odpowiednie osoby na poszczególnych stanowiskach z odpowiednimi kwalifikacjami.  

  

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie: określenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez miasto Nowy Targ.  

Przedmiotowy projekt wprowadzono w punkcie 9 porządku obrad.  

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 8 głosach wstrzymujących się 

przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/419/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 
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stycznia   2018r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Nowy Targ na I półrocze 2018 r. 

Przedmiotowy projekt wprowadzono w punkcie 15 porządku obrad.  

 

Porządek obrad po przegłosowanych zmianach: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Wystąpienie Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie PSG Sp. z o.o.  

Pana Pawła Firleja w sprawie rozwoju sieci gazowej na terenie Miasta Nowy Targ  

i Podhala.  

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ.  

9. Określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.  

10. Udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.  

11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.  

12. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska). 

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

2024. 

14. Zmiany Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ  

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

15. Zmiany Uchwały Nr XLV/419/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia   2018r. 

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na  

I półrocze 2018 r. 

 

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zakończenie obrad.  

 

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

powyższy porządek obrad z przegłosowanymi zmianami.  

Ad.3 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za”  przy 1 głosie wstrzymujących się przyjęła protokół 

z XLV Sesji Rady Miasta. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania. 

 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski przywitał przybyłego na Sesję olimpijczyka Pana 

Dawida Kubackiego.  

Przed przystąpieniem do omawiania sprawozdania Burmistrz wraz z Przewodniczącym 

wręczyli Panu Dawidowi Kubackiemu podziękowania i gratulacje i życzyli mu dalszych 

sukcesów.  
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Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 29 stycznia 2018 r. do 26 lutego 2018r. 

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

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Andrzej Swałtek w związku z planowaną przebudową ul. Grel pytał czy  

zaplanowana jest tam zatoczka do zawracania dla autobusów MZK? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że projekt został zatwierdzony, ale 

będzie to wyglądało tak, że autobus będzie musiał kontynuować jazdę docelowo 

ponieważ nie było miejsca przed torami na wykonanie takiej pętli jednak może uda się 

inaczej tą linię poprowadzić, w taki sposób, aby autobus zgodnie z przepisami 

odbywał swój kurs.  

� Radny Krzysztof Sroka pytał czy będzie możliwość  sprawdzenia szczelności domów 

przez kamerę termowizyjną? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że czynione są starania aby taką 

kamerę pozyskać. Był składany projekt w ramach budżetu obywatelskiego 

województwa, ale nie udało się tego pozyskać. Dodał, że Ci mieszkańcy, którzy 

starają się o wymianę kotłów w ramach MRPO muszą przejść audyt i już podczas 

niego audytorzy mogą powiedzieć na temat złych stron budynku.  

 

Ad.5 
Wystąpienie Dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie PSG Sp. z o.o.  Pana 

Pawła Firleja w sprawie rozwoju sieci gazowej na terenie Miasta Nowy Targ  

i Podhala. Prezentacja przedstawiona przez Dyrektora stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka nawiązując do spotkań w sprawie gazyfikacji, które odbyły się na 

Kowańcu i na Niwie pytał ile średnio kosztuje przyłączenie gazu do domu i ile musi 

być chętnych mieszkańców na kilometr, aby ten gaz opłacało się doprowadzić? 

� Dyrektor Pan Paweł Firlej poinformował, że spółka pracuje w oparciu o taryfę 

niezależnie od tego jaki jest realny koszt przyłącza. W zależności od grupy taryfowej 

ta opłata jest różna. Przyłącza, które są obecnie nieaktywne, a zostały kiedyś opłacone 

nie będą wymagały ponownych opłat. Jest możliwość dofinansowania takiego 

przyłączenia w ramach różnych projektów.  

� Kierownik gazowni w Nowym Targu Pan Jan Pawlikowski poinformował,  

że w Nowym Targu w ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania w sprawie gazyfikacji 

jedno na ul. Kowaniec i drugie na os. Niwa. Dodał, że trudno jest jednoznacznie 

odpowiedzieć ilu mieszkańców ma być na 1 kilometr, aby doprowadzić gaz, bo koszty 

będą inne jeśli będzie to robione w terenie zielonym, a inne gdy będzie to teren 

utwardzony. Najpierw należy mieć potencjalnych klientów, potem ustala się przebieg 

gazociągu, a później szacuje czy jest to opłacalne czy nie. Czas realizacji zależy 

głownie od pozyskiwania praw do nieruchomości.  

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że wie iż SP na Niwie jest obiektem dużym i jest to 

dla spółki atrakcyjne, później jest spore skupisko domów więc też jest to teren 

atrakcyjny a co z dalszymi domami ilu musi być odbiorców, aby wyżej pociągnąć 

gazociąg? 

� Dyrektor Pan Paweł Firlej zaproponował wsparcie spółki w ankietyzacji w pozyskaniu 

wniosków o wydanie warunków, bo to ułatwia spółce działanie i jeśli mieszkańcy 

chcą gazu to można to szybko wykonać.  Dodał, że spółka gwarantuje, że na opłacalną 

ekonomicznie inwestycję na pewno będą środki i będą ją realizować. Dodał, że da się 

to zrobić tak, aby nie naruszać działek, czy ogródków mieszkańców. Koszty są 
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wysokie gdy trzeba odtwarzać drogę, ale jeśli podczas wykonywania drogi przez 

miasto  spółka pociągnie gazociąg to jest to wówczas taniej i szybciej.  

� Radny Krzysztof Sroka pytał czy gaz zdrożeje, bo mieszkańcy tego się obawiają? 

�  Dyrektor Pan Paweł Firlej poinformował, że cena gazu od 3 lat nie wzrosła. W tej 

chwili sumaryczna opłata za gaz ulegnie obniżeniu ponieważ dochodzi do 

dywersyfikacji kierunków dostaw na czym zależy rządowi polskiemu, bo jest to 

budowanie bezpieczeństwa energetycznego. Dodał, że raczej nie należy się 

spodziewać podwyżek opłat za paliwo gazowe.  

� Radna Danuta Wojdyła pytała ile osób i firm w Nowym Targu przyłączyło się do sieci 

gazowej w ostatnich 3 latach? 

� Dyrektor Pan Paweł Firlej odpowiedział, że jeśli radnych interesują takie dane to 

trzeba wystąpić o ich udostępnienie do spółki i zostaną one przesłane radnym. 

� Radna Danuta Wojdyła pytała czy podane 154 działania prowadzone w Nowym Targu 

to działania na przestrzeni ostatnich lat czy od początku istnienia sieci w Nowym 

Targu? 

� Kierownik gazowni w Nowym Targu Pan Jan Pawlikowski odpowiedział, że są to 

działania obecnie procedowane czyli które są w trakcie projektowania, czy też 

wykonawstwa lub odbioru. Dodatkowo jest kolejnych 50 wniosków o przyłączenie do 

sieci. 

� Radny Marek Mozdyniewicz pytał czy Polska Spółka Gazownicza prowadzi jakiś 

program budowy biogazowni na terenach zainteresowanych gmin?   

� Dyrektor Pan Paweł Firlej odpowiedział, że nie jest to temat, którym spółka by się  

w ogóle nie zajmowała natomiast głównym zadaniem jest teraz budowa  

i modernizacja sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. Zgodnie z informacjami 

analizowanymi przez spółkę do 2037r. ma nie być dystrybuowany gaz ziemny 

sieciami dystrybucyjnymi tylko  zielony gaz czyli biogaz. Jest to jednak odległy temat, 

bo zabezpieczony jest przesył paliwa, które jest jednak łatwiejsze w odbiorze dla 

klientów ponieważ ma stabilne parametry. W przypadku biogazowni w zależności od 

źródła parametry są różne. Obecnie na terenie Małopolski nie jest projektowany żaden 

projekt biogazowni. 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski odnośnie likwidacji pustych przyłączy 

poinformował, że w Nowym Targu jest z  tym problem i miasto chciałoby aby 

przynajmniej część z tych przyłączy uaktywnić. Dużo tych przyłączy powstało ponad 

20 lat temu  podczas pierwszej fali gazyfikacji gdzie wszystkich przyłączali bez 

obowiązku płacenia za odbiór gazu i bez podpisywania umów. Teraz należałoby 

zacząć od centrum miasta, gdzie jest najgorsze powietrze dlatego pytał czy spółka 

może przekazać dane dotyczące tych właścicieli, którzy mają to puste przyłącza, aby 

miasto mogło opracować miejski program pomocy i uaktywnić te przyłącza.   

� Dyrektor Pan Paweł Firlej poinformował, że zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych przekaże do użytku wewnętrznego Urzędu Miasta listę z numerami tych 

działek.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski poinformował, że dane te są potrzebne, aby 

można było sporządzić miejski program pomocy tym mieszkańcom, którzy te 

przyłącza mają, aby ich zmobilizować do przyłączenia do gazociągu.   

 

Ad.6 

Interpelacje i zapytania: 
1. Radny Paweł Liszka złożył zapytania w sprawie: 
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a) zweryfikowania widoku kamer, który jest dostępny na stronie UM chodzi o kamery  

w parku miejskim ponieważ ich nie widać, a kamera obrotowa jest za mgłą i należałoby ją 

przeczyścić.  

b) podania do publicznej wiadomości zarządzenia Burmistrza w sprawie dotacji przyznanej 

dla klubów sportowych w roku 2018.  

oraz interpelację w sprawie: 

c) szybkiej realizacji projektu złożonego przez mieszkańców w ramach budżetu 

obywatelskiego dotyczącego zakupu hali pneumatycznej na jedno z boisk przy SP Nr 2, która 

będzie służyć lokalnej społeczności.  

2. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelację w sprawie terminu poznania harmonogramu 

obchodów 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

3. Radna Bogusława Korwin złożyła zapytanie w sprawie podania dochodów osiągniętych  

z tytułu reklam (banerów, tablic itp.) umieszczonych na terenach miejskich w latach 2015-

2017.  

4. Wiceprzewodniczący Rady Pan Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie: 

zaprojektowania i wykonania oświetlenia na drodze łączącej os. Niwa z os. Zadział.  

 

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

 

Ad.7 
Wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu. Lista zapisanych stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.   

Do głosu zapisał się Pan Piotr Glut Prezes Stowarzyszenia Kupieckiego „Nowa Targowica”, 

który zwrócił się z prośbą do Burmistrza o zorganizowanie w najbliższym czasie spotkania  

z kupcami w sprawie omówienia problemów dotyczących kupców nowotarskich. Kopia 

pisma złożonego w tej sprawie do Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski poinformował, że w dniu dzisiejszym rozmawiał  

w tej sprawie z Panem Burmistrzem i w najbliższych dniach będzie informacja o terminie 

spotkania.  

 
Przerwa 

 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ przedstawił 

Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą 

na  dodaniu w § 1 po słowach „... Prawo oświatowe przez ....” słowa „uczniów”. Cały § 1 

otrzymuje brzmienie: „Za korzystanie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ z wychowania 

przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.13 ust.1 pkt.2 

ustawy - Prawo oświatowe przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 

roku szkolnego, w którym kończą 6 lat  - ustala się opłatę w kwocie 1 zł za godzinę”. 

Naczelnik poinformował, że z chwilą wejścia z dniem 1 stycznia 2018r. w życie ustawy  

o finansowaniu zadań oświatowych wystąpiła konieczność zmiany przepisów prawa 

miejscowego. Projekt niniejszej uchwały potwierdza czas bezpłatnego nauczania  

i wychowania w przedszkolach, który wynosi 5h dziennie. Ponadto określa kwotę opłaty za 

usługi przedszkolne ponad czas bezpłatnego nauczania i wychowania. Obowiązek uiszczenia 

opłat odnosi się do wszystkich dzieci w przedszkolach do ukończenia 6 roku życia.  
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Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  

Nr XLVI/429/2018 w sprawie:  określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ. 

Dwóch radny nieobecnych na sali w momencie głosowania.  
 

Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie  określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  

w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto Nowy 

Targ przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Podjęcie tej uchwały jest 

niezbędne dla prawidłowego realizowania uprawnienia gminy w zakresie określenia 

wysokości pobieranej opłaty za usługi przedszkolne w wymiarze godzinowym ponad 

określony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach  

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Proponuje się, aby tak jak 

dotychczas bezpłatne było 5h dziennie.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/430/2018 w sprawie:  

określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych 

przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez miasto Nowy Targ. 

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy 

finansowej przedstawiła Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put. Pomoc finansowa 

obejmuje przeznaczenie kwoty 15 000 zł na organizację przedsięwzięć kulturalnych 

realizowanych w roku 2018 przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, 

Galeria Sztuki „Jatki” w Nowym Targu.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/431/2018 w sprawie: 

udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.  

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  
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Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ przedstawił Naczelnik 

Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Projekt uchwały został przygotowany w ślad za 

wnioskiem Zarządu Spółki Polskie Koleje Linowe S.A. o zmianę Studium uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowy Targ w zakresie zmiany 

kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru terenów „Centralnej Ciepłowni” na 

Równi Szaflarskiej. Wniosek zakłada wykorzystanie istniejących budowli i ich adaptację pod 

realizację Parku Rekreacyjnego oraz powstanie hal o przeznaczeniu sportowym 

ukierunkowanym na uprawianie sportów górskich. Projekt ten będzie bardzo atrakcyjnym 

przedsięwzięciem, które w zasadniczy sposób zmieni postrzeganie Miasta, a także stanowić 

będzie interesującą ofertę dla mieszkańców i turystów.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę Nr 

XLVI/432/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.  

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  
 

Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) przedstawił Naczelnik 

Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Przedmiotowa uchwała jest ściśle związaną  

z wcześniej przyjętą uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

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

Nr XLVI/433/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska). 

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 

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

Poinformował, że w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany: 

1) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Zimowe utrzymanie dróg” na lata 2018-2021 

(w roku bieżącym kończy się umowa wieloletnia na realizację tego zadania); 

2) wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn. „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - 

adaptacja i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz  

z zagospodarowaniem otoczenia”. Projekt realizowany w latach 2018-2019 z końcowym 
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rozliczeniem w roku 2020. Łączny szacowany koszt realizacji to kwota 20 mln zł, 

dofinansowanie z UE to kwota 6 mln zł. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego o dotację w kwocie 3 mln zł. Ponadto istnieje możliwość 

zaciągnięcia pożyczki w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego do kwoty 8 mln zł  

z preferencyjnym oprocentowaniem. 

3) zwiększa się limit wydatków na 2019r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie 

głównego węzła przesiadkowego regionu podhalańskiego w oparciu o przebudowę dworca 

kolejowego w Nowym Targu kwoty 600 000 zł do kwoty 3 100 000 zł w związku  

z otrzymanym dofinansowaniem na to przedsięwzięcie w kwocie 2 800 000 zł. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin poinformowała, że zgadza się z faktem, że ta inwestycja 

jest potrzebna, ale martwi ją rozbieżność podawanych kosztów, ponieważ miesiąc 

temu podawano kwotę 24 mln zł. i wówczas Przewodniczący Rady przypomniał, że 

pierwotnie była mowa o 15 mln zł. to dlaczego teraz jest 20 mln. czemu ta kwota 

zmalała, czy dokonano jakiejś szczegółowej analizy kosztów? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiedział, że kwota 20 mln zł wynika z projektu, 

który został złożony do Ministerstwa Kultury. 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha  poinformował, że kwota 15 mln zł to kwota, która 

została podana w konkursie na wybór autora projektu i była jednym z kryteriów 

wyboru projektu, a zostały złożone dwa. Wymogiem było to, aby założony zakres prac 

zmieścił się w tej kwocie. W toku prac projektowych dokonywane były jeszcze 

odkrywki, badania, inwentaryzacje tego budynki i była dyskusja na temat pewnych 

rozwiązań, które były przyjęte w konkursie, natomiast wymagały korekty. Głównym 

sprawcą tego, że kota jest znacznie wyższa jest upływ czasu, a co za tym idzie wzrost 

kosztów. Kwota 24 mln zł została skorygowana poprzez ograniczenie do robót 

zewnętrznych dlatego wnioskuj się do Rady o wpisanie do WPF kwoty 20 mln zł. 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski pytał jaka jest wartość kosztorysowa? 

� Projektant Pan Jarosław Głosek na wstępnie przypomniał, że projekt został wybrany  

w drodze konkursu. Nie można zaprzeczyć, że budynek MOK wymaga remontu  

i modernizacji a najistotniejsze jest to, że ma on tylko dopuszczenie tymczasowe do 

użytku i może się ono skończyć, bo jest wiele braków np. wyjścia ewakuacyjne 2 z 4 

są za niskie, brak jest kladki schodowej spełniającej warunki ewakuacyjne. Dodał, że 

każdy w takim przypadku chce wydać jak najmniej, ale czy poprawa tylko tego 

budynku będzie zadawalająca. Za 5 lat znów się okaże, że budynek nie spełnia 

warunków i znów trzeba będzie ponieść kolejne koszty. Warunkiem konkursu było 

zwiększenie liczby miejsc i obydwa projekty zgłoszone przewidywały nadbudowę 

balkonu. Podniesienie umożliwi również instalację różnego rodzaju oświetlenia 

scenicznego itp. sala zyska wówczas możliwości teatralne i koncertowe. Dodał, że 

konkurs był rozpisany w roku 2016, a teraz jest już 2018 i bum budowlany i każdy 

wie, że wszystko zdrożało. Podkreślił, że weryfikacja tego wszystkiego okaże się 

dopiero po przetargu, a urząd już pozyskał 6 mln zł i stara się o kolejne 3 mln zł. 

Podkreślił, że taka budowa to budowa na przyszłości na kolejne 20-30 lat.   

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski mówił, że pytał o kwotę kosztorysową, bo 

problem jest w tym, że padają różne kwoty i chodzi tylko o to, aby się nie okazało, że 

dziś Rada przegłosuje kwotę 20 mln zł, a za rok okaże się że jest to kwota 30 mln zł. 

Ważne jest, aby znać realne kwoty, bo później na nich opiera się forma przetargu.  

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że 15 mln zł to była kwota 

w momencie przygotowywania konkursu pod presją radnych, aby kwota nie odbiegała 

od kwoty poprzedniego projektu. Poprzedni projekt składany w ramach Funduszu 
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Norweskiego poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego obejmował 

tylko remont głównej sali  i na dzień dzisiejszy nie mógłby spełnić wymogów 

przewidzianych w przepisach prawa. Był to projekt na 12 mln zł. Nie otrzymał on 

wówczas dofinansowania, bo zostały wytknięte pewne braki. W 2016r. wydawało się 

że kwota 15 mln zł może być wystarczająca. Chodziło również o to, aby w pewnym 

stopniu ograniczyć projektantów, aby nie zaprojektowali budynku np. za 50 mln zł.  

W połowie 2017r było już składanie wniosków w ramach rewitalizacji i działano pod 

ogromną presją czasu. W momencie konstruowania wniosku opierano się na 

szacunkowym kosztorysie przygotowanym przez projektanta. Według tego kosztorysu 

kwota netto wynosi prawie 20 mln zł., a brutto 24 mln.  z tym, że prawdopodobnie 

część VAT-u będzie do odliczenia. Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz dodał, że na ten 

moment zakłada się że 100% VAT-u jest do odliczenia, ale zmieniają się nieco 

interpretacje w tym zakresie i trudno to gwarantować. Z-ca Burmistrza dodał, że  

w momencie składania wniosku była pewność, że VAT jest do odliczenia, a teraz po 

zmianie przepisów już tej pewności nie ma. Poinformował, że złożony projekt do 

Ministerstwa został wysoko oceniony pod względem merytorycznym. Maksymalne 

dofinansowanie w tym przypadku wynosiło 6 mln zł i właśnie tyle udało się pozyskać. 

Na podpisane umowy Burmistrz ma czas 60 dni, do 14 marca br. i to od Rady teraz 

zależy czy Burmistrz ją podpisze i projekt będzie realizowany, jeśli nie to projekt  

i dofinansowanie przepadnie. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że ceny usług  

i towarów znacząco wzrosną, borykają się z tym problemem również inne samorządy. 

Teraz prosi się Radę na zabezpieczenie środków w budżecie, aby Burmistrz mógł 

podpisać umowę. Po przetargu okaże się czy ta kwota wystarczy czy też nie jeśli nie 

to temat ten powróci na sesję.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski  stwierdził, że z powyższej wypowiedzi 

wynika że do WPF powinno się wprowadzić kwotę 24 mln zł, a dopiero później okaże 

się czy jest możliwość odliczenia VAT-u. Radni powinno być świadomi na jaką kwotę 

się decydują.  

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że obecnie wraz 

projektantem poszukuje się oszczędności np. zrezygnować z części prac zewnętrznych 

czy tez prac przy fontannie. Poszczególne punkty projektu jednak muszą być 

zrealizowane jako wskaźnik produktu.   

� Radny Paweł Liszka  stwierdził, że  trzeba wiedzieć o jakiej kwocie jest mowa. Dodał, 

że Rada Miasta nie miała wpływu na warunki konkursowe i podawane kwoty, bo nikt 

z radnymi tych kwot nie negocjował. Wstępnie podawano kwotę 12 200 000 zł netto 

teraz jest to 20 000 000 zł  więc 7 800 000 zł więcej i jest to 64% więcej niż było 

zakładane. Pytał czy jesteśmy w stanie oszacować koszt nadbudowy w celu uzyskania 

balkonu, ile za to jedno miejsce trzeba będzie zapłacić? Pytał również ile miejsc 

parkingowych jest przewidzianych skoro liczba miejsc na sali wzrośnie, a miejsc 

parkingowych będzie mniej? Czy nie można było tej zieleni jakoś przenieść, ale żeby 

utrzymać miejsca parkingowe, które są obecnie? 

�  Projektant Pan Jarosław Głosek poinformował, że ilość miejsc parkingowych nie 

zmalała lecz wzrosła o 4 dodatkowe. Wycięcie kilu drzew i tak nie rozwiązałoby 

sprawy parkingu, bo zyskano by tylko kilka miejsc. W tym przypadku należałoby 

pomyśleć o innym terenie w pobliżu pod parking. Odnośnie kosztów nadbudowy 

poinformował, że było to warunkiem konkursu, teraz nie można tego zmienić, bo 

byłaby to zmiana przedmiotu zamówienia. Nie podnosząc tej sali nie uzyska się 

lepszej akustyki ani lepszego efektu wizualnego obiektu. Stwierdził, że on szukałby 

dodatkowego dofinansowania zamiast obcinać koszty.    
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� Radny Paweł Liszka stwierdził, że wszyscy chyba są zgodni, że remont MOK-u jest 

potrzebny ale chodzi o to, że zmiana warunków jest zła bo ulegnie zmianie przedmiot 

zamówienia, ale zmiana warunków, że rosną znacząco koszty jest już dobra. Może 

trzeba by się zastanowić czy ta nadbudowa jest aż tak istotna.  

� Projektant Pan Jarosław Głosek poinformował, że byłaby to wówczas zmian 

pozwolenia na budowę, a uzyskanie dokumentów wymaga czasu, a czas jest 

ograniczony na podpisanie umowy.   

� Radna Danuta Wojdyła podkreśliła że remont MOK-u jest jak najbardziej potrzebny, 

ale nic we wcześniejszych wypowiedziach nie wspomniano o bibliotece mieszczącej 

się obecnie w MOK-u dlatego pyta czy biblioteka tam zostanie czy będzie 

wyprowadzona gdzieś indziej? 

� Projektant Pan Jarosław Głosek odpowiedział, że program MOK-u został znacznie 

rozszerzony (sale plastyczne, sala rzeźbiarska, sale taneczne, sale komputerowe oraz 

sale do muzyki, a także pomieszczenia dla Związku Podhalan) na górze budynku ma 

być taras, ale MBP tam nie ma, bo biblioteka potrzebuje oddzielnego miejsca.  

� Radna Danuta Wojdyła podkreśliła, że mając na uwadze wszystkich czytelników 

trzeba zadbać o odpowiednie miejsce dla biblioteki. Biblioteka w 2014r. przystąpiła 

do programu i otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego na 5 lat.  W programie tym jest zapis, że wyprowadzając bibliotekę 

należy zapewnić pracownikom i korzystającym z biblioteki warunki nie gorsze niż do 

tej pory, a  jest tam 70 000 woluminów więc gdzie to zostanie przeniesione? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha podkreślił, że biblioteka jest ważną instytucją 

wpływającą na rozwój społeczeństwa. Na czas remontu cała biblioteka musi być 

przeniesiona w pomieszczenia zastępcze. Projekt MOK-u zakłada przyrost sal 

tanecznych, ale jeśli biblioteka wróci do MOK-u to zajmie część tych sal. O budowie 

biblioteki mówiono wówczas gdy były szanse na to że będą środki dotacyjne na 

budowę tego obiektu. Dzisiaj tego programu nie ma więc nie zakłada się budowy 

nowego budynku.  

� Radny Andrzej Swałtek stwierdził, że na komisji informowano radnych, ze biblioteka 

w tym nowym budynku się zmieści. Odnośnie informacje, że koszty poszły w górę 

pytał jak to się ma do uzasadnienia gdzie zapisano, że mogą się one okazać znacznie 

niższe? Dodał, że koszty materiałów i usług budowlanych faktycznie wzrosły, ale 

chyba nie aż o 30% jak było mówione.    

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że wszystko okaże się po 

przetargu. Mozę uda się, że w rozsądnej cenie pojawi się wykonawca tego projektu. 

Nowy Targ zasługuje na porządny obiekt tego typu.  Spełniając nowe wymogi sala 

miałaby mniej miejsce, a poprzez balkon przybędzie miejsc, lecz nie należy teraz tego 

tak dosłownie przeliczać lecz popatrzeć na całość i popatrzeć na różne imprezy, które 

będą się tam odbywać.   

� Radna Danuta Wojdyła pytała gdzie biblioteka zostanie przeniesiona? Na kiedy 

planowane jest rozpoczęcie prac?  

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiedział, że na razie podpisana będzie 

umowa o dofinansowanie, to nie jest jeszcze przetarg więc jest jeszcze trochę czasu. 

Zgodnie z harmonogramem proces inwestycyjny 2018-2019 i w 2020r. oddanie do 

użytku.   

� Radna Bogusława Korwin pytała jakie dodatkowe dofinansowanie jest jeszcze 

możliwe do uzyskania?  

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odpowiedział, że przykładem innych miast 

można się starać o środki rządowe z rezerwy pozabudżetowej np. Gmina Czorsztyn 
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uzyskała w ten sposób ok. 2 mln zł, Krościenko i Zakopane też  uzyskało środki  z 

tego źródła. Ważne jest tu wsparcie podhalańskich parlamentarzystów. 

� Radny Lesław Mikołajski pytał czy wskaźniki zadłużenia przy kwocie 20 mln zł są 

bezpieczne? Pytał również co z budową Centrum Sportów Lodowych czy WPF to 

udźwignie? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz odpowiedział, że zadłużenie miasta obecnie to kwota 

33 mln zł więc przy budżecie miasta nie jest to kwota niebezpieczna. Centrum 

Sportów Lodowych jest zadaniem w fazie projektowania założenie jest takie, że ma to 

być realizowane, ale ciężko odpowiedzieć kiedy. Zadanie dot. MOK-u to zadanie 

realne. Spłata zadłużenia na ten cel będzie rozłożona na pewno w latach. Wiele gmin 

otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa o którym mówił Burmistrz Wojtaszek  

i miasto też będzie pracować nad tym, aby go uzyskać. Następnie dodało, że 

rezygnacja z tych 50 miejsc doprowadzi do tego, że za 20 lat ktoś powie jak można 

było z tego zrezygnować skoro już teraz widać że pewne imprezy to potrzeba około 

500 miejsc. Dochód z takich imprez to dochód na kolejne lata. Obiekt ten ma być też 

wizytówką miasta, bo znajduje się przy drodze głównej przelotowej. Podkreślił, że 

trzeba teraz wykorzystać czas, aby zdobyć jeszcze jakieś środki. 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha podsumowując stwierdził że przecież nie jest to 

inwestycja o skali jakiej by miasto nigdy jeszcze nie robiło, bo przecież w krótkim 

okresie czasu została wybudowana SP na os. Niwa z halą sportową, most na 

Bałęzowym i były to inwestycje kosztujące też ponad 20 mnl zł. Basen miejski 

również był dużą i kosztowną inwestycją. Inwestycja dot. MOK-u jest realna do 

wykonania i sens jest jak największy aby zgodzić się z tym, że jest potrzeba remontu 

tego budynku. Kilka lat temu poprawiono nieco budynek wizualnie, ale główny 

problem nie został ruszony. Dodał, że jest wiele imprez na które bilety szybko się 

sprzedają, a wcale nie są tanie. Gdy będzie więcej miejsc to będą większe dochody  

z każdej imprezy i można będzie zapraszać wybitnych artystów. Aspekt komercyjny 

jest również bardzo ważny, bo może to być podhalańskie centrum kongresowe, bo nie 

ma w pobliżu takiego obiektu, a jest blisko hotel. Dodał, że teraz trzeba poczynić 

starania, aby udało się pozyskać środki z budżetu państwa jak udało się innym 

gminom. Dofinansowanie w kwocie 6 mln zł to kwota netto, bo wydatki będą 

rozliczone w kwocie netto. Trzeba też liczyć, że uda się uzyskać zwrot części VAT-u. 

Należy zadbać o zrównoważenie potrzeb społeczności, kulturowe obiekty również 

tworzą jakość samorządową, a nie tylko drogi i mosty. Stwierdził, że przygotowany 

jest dobry projekt i poza dyskusją nad balkonem nie było uwag Rady. Na koniec 

zwrócił się do radnych z prośbą, aby dali szanse na realizację tego projektu  

i przegłosowali proponowaną kwotę 20 mln zł. na ten cel.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że dyskusja jest już raczej 

zbędna, albo radni głosują „za”, albo przeciw albo się wstrzymują trzeba mieć tylko 

świadomość, że modernizacja MOK-u to kwota rzędu 24 mln zł. Dodał, że szkoda ze 

to co było mówione dzisiaj o ilości miejsc nie było mówione wcześniej na komisjach 

gdy mówiono o przeniesieniu biblioteki. MOK obecnie zajmuje 2000 m2 z tego 

biblioteka ok. 400 m2 dochodzi 1 000 m2 więc było czym rozdysponować i dołożyć 

powierzchnię dla biblioteki. 

� Radny Leszek Pustówka stwierdził, że bardzo cieszy się, że przyszedł czas na remont  

i modernizację MOK-u. Przypomniał, że MOK został oddany do użytku  

w roku 1974 i wówczas był jednym z najnowszych tego typu obiektów w Małopolsce, 

ale teraz przyszedł czas na jego modernizację i remont, bo obiekt ten jest w bardzo 
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złym stanie. Następnie złożył gratulacje w związku z pozyskaniem 6 mln zł na ten cel.  

Działania statutowe MOK-u na czas prac zostaną przeniesione w inne miejsce. Po 

modernizacji budynek będzie spełniał na nowo swoją funkcję w tym reprezentatywną 

dla Nowego Targu. W latach 90-tych był problem dotyczący galerii „Jatki” i wówczas 

jednym głosem zostało to przegłosowane i teraz nie ma wątpliwości, że to była dobra 

decyzja. Na koniec prosił radnych o przegłosowanie tego projektu. 

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że cieszy go fakt, że Burmistrz przytoczył duże 

inwestycje z poprzedniej kadencji, bo na początku kadencji mówił, że miasto jest 

zadłużone, ale robiąc duże inwestycje nie da się tego uniknąć, a inwestycje te służą 

społeczności. Następnie zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości 

wygenerowania jeszcze jakichś miejsc parkingowych.   

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że inwestycją była też spłata 

zadłużenia, które wynosiło 52 mln zł, a teraz wynosi 33 mln zł. Do dużych inwestycji 

pozyskano znaczne dofinansowanie także do PKP wpisanego w tej uchwale. Do 

miejsc parkingowych powinny się dołożyć również instytucje sąsiadujące z MOK-em, 

jak hotel i bank. Na szczęście duże imprezy w MOK-u są wieczorami, gdy te 

instytucje już są zamknięte. W przeliczeniu miejsc parkingowych na te obiekty 

pełniące funkcje handlowe, usługowe MOK wypada bardzo dobrze. Powinna to być 

wspólna troska o te miejsca parkingowe.  

� Radny Paweł Liszka zaproponował, aby Burmistrz nawiązał rozmowy z właścicielem 

hotelu, dyrektorem banku, aby podjąć próby zwiększenia tej ilości miejsc 

parkingowych.  

� Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski stwierdził, że jeśli Rada nie 

przegłosuje tej uchwały to utracone zostanie pozyskane dofinansowanie i kiedyś i tak 

miasto będzie musiało ponieść koszty na to zadanie.  Jeśli teraz nie przystąpi się do 

remontu tego obiektu to za jakiś czas ten obiekt może zostać zamknięty, bo ma 

tymczasowe dopuszczenie do użytki. 

� Radna Danuta Wojdyła poinformowała, że powinno się w tym budynku znaleźć 

miejsce dla biblioteki, a jeśli tak nie będzie to prosi Burmistrza o zapewnienie 

godnych warunków dla pracowników i mieszkańców korzystających z biblioteki.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że brakowało teraz analizy jakie 

będą koszty utrzymania, bo powierzchnia wzrośnie o 1 000m2, a nie zawsze sala 

będzie pełna, jest dużo mniejszych imprez. Dodał, że jest za modernizacją tego 

budynku tylko chce znać realne koszty.   

 

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 

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

Nr XLVI/434/2018 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Miasto Nowy Targ na lata 2018-2024. 
 

Ad.14 
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 do uchwały, Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Skarbnik zgłosił autopoprawkę 

zgodnie z którą: 

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 694 229 zł w rozdziale Część oświatowa 

subwencji ogólnej dla jst z tytułu otrzymanej subwencji.  
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2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 694 229 zł w rozdziale Szkoły podstawowe 

w związku z otrzymaniem subwencji na wydatki w szkołach podstawowych  

z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z otrzymanym pismem 

z Ministerstwa Finansów. 

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

wynikające z niniejszej autopoprawki.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVI/435/2018 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. 

 

Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/419/2018 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 29 stycznia   2018r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Nowy Targ na I półrocze 2018 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan 

Grzegorz Grzegorczyk. Poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 

lutego 2018r. przegłosowała wniosek o poszerzenie zakresu kontroli Burmistrza Miasta  

w zakresie zorganizowania i wykonywania nadzoru właścicielskiego nad podległymi 

spółkami o lata 2012, 2013 i 2014. Niniejszy projekt uchwały uwzględnia proponowaną 

zmianę w zakresie punktu 1 planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018r. 

przedstawionego w załączniku do  Uchwały Nr XLV/419/2018 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 29 stycznia 2018r.  

 

W ramach pytań głos zabrała radna Bogusława Korwin, która pytała czy w związku z tym, że 

kontrola zostaje rozszerzona o 3 lata Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystąpi  

z odpowiednim pismem o przedłużenie terminu kontroli? 

Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Grzegorczyk odpowiedział, że jeśli będzie taka 

potrzeba to wystąpi z takim pismem.  

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 8 głosach wstrzymujących się 

podjęła Uchwałę Nr XLVI/436/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/419/2018 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 2018 r. 

 

Ad.16 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje:  

Ad.1a) Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że zostanie dokonany 

przegląd kamer w związku ze zgłoszeniem radnego Liszki; 

Ad.1b) Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put  poinformowała, że informacja  

o rozstrzygnięciu zadań z zakresu kultury fizycznej będzie podana jeszcze w tym tygodniu. 

Dodała, że kwota złożonych wniosków znacznie przekracza kwotę założoną w zarządzeniu  

o otwarciu konkursu.  

Ad.2 Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put  poinformowała, że Burmistrz został 

zaproszony do Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez 
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Polskę i przystąpił do tego komitetu. Wspólnie ze Starostem powiatowym w Nowym Targu 

opracowywany jest program, który będzie bardzo bogaty.   

 

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

piśmie.  

 

Radna Bogusława Korwin odniosła się do odpowiedzi na zapytanie złożone na poprzedniej 

sesji w sprawie wydatków poniesionych na monitoring na ul. Gen. Maczka, Podtatrzańskiej  

i Podhalańskiej prosząc o podanie na piśmie kwot poniesionych na poszczególne zadania 

wymienione w odpowiedzi o której mowa wyżej.   

 

Ad.17 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin poinformowała, że była inicjatorkom złożonej petycji  

o budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt i cieszy się, że niektórzy radni 

podpisali tą petycję. W krótkim czasie zostało zebranych 1644 głosy w tym 528 

online. Podkreśliła, że problem bezdomności i warunków w obecnym schronisku jest 

znany nawet mieszkańcom miasta przebywającym poza granicami kraju. 

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski pytał czy były podjęte jakieś rozmowy  

z właścicielem budynku przy moście na ul. Kościuszki? Budynek ten jest w złym 

stanie i źle wpływa na wizerunek miasta.  

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odpowiedział, że osobiście nie rozmawiał, ale miało 

być wystosowane pisemne wystąpienie z prośbą o zwrócenie uwagi na ten odpadający 

tynk. Dodał, że sprawdzi to i jeśli takie pismo nie poszło to zostanie to uzupełnione 

jeszcze w tym tygodniu. Następnie zwrócił uwagę, że jest to problem nie tylko w tym 

miejscu, ale i w innych rejonach miasta.      

 

Ad.18 
O godzinie 19:30 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XLVI Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ.  

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak 

                   Andrzej Rajski  

 


