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P r o t o k ó ł Nr 47/2018 

z XLVII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 26 marca 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 XLVII Sesji Rady 

Miasta w Nowym Targu o godzinie 13
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. Następnie powitał pracowników urzędu, dyrektorów i kierowników 

miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców miasta oraz przedstawicieli mass 

mediów. Szczególnie serdecznie powitał nowego Prezesa Chóru „GORCE” Pana Henryka 

Chrobaka. 

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 19 Radnych, zgodnie  

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

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań oraz sprawozdanie z Miejskiego 

Programu Wspierania Rodziny  za rok 2017.  

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Udzielenia pełnomocnictwa.  

9. Podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  

i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  

10. Nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu na os. Niwa 4c.  

11. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.  

12. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych.  

13. Zmian w statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.  

14. Przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2018.  

15. Zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania 

zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na cztery sezony 

utrzymania.  

16.  Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska).  

17. Zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu ( NZPS).  

18. Zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu (ul. Gen. Maczka).  

19. Przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat.  
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20. Przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy.  

21. Zmiany Uchwały Nr XLV/394/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 

2012r. w sprawie uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Nowym Targu.  

22. Upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia w sprawie 

przystąpienia Gminy Miasto Nowy Targ do projektu „Małopolska Karta Aglomeracyjna - 

system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim”.  

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

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

24. Wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) do spółki Miejski Zakład 

Wodociągów  

i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za 

nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji w Nowym Targu z ograniczoną odpowiedzialnością.  
25. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2018-2022 na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.  

 

26. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

27. Wolne wnioski. 

28. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski, 

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

projektów uchwał w sprawie: 

a) upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu do wydawania decyzji 

administracyjnych.  

b) upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu do wydawania decyzji 

administracyjnych.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nowym 

Targu do wydawania decyzji administracyjnych.  

Projekt ten wprowadzono w punkcie 13 porządku obrad. 

 
Doszła radna Bogusława Korwin i od tego momentu w obradach uczestniczy 20 radnych. 

 

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

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: upoważnienia 

Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu do wydawania decyzji administracyjnych.  

Projekt ten wprowadzono w punkcie 14 porządku obrad.  

 

Kolejne punkty ulegają przeszeregowaniu. 

 

Porządek obrad po zmianach: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
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5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań oraz sprawozdanie z Miejskiego 

Programu Wspierania Rodziny  za rok 2017.  

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Udzielenia pełnomocnictwa.  

9. Podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów  

i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  

10. Nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu na os. Niwa 4c.  

11. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.  

12. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych.  

13. Upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu do wydawania decyzji 

administracyjnych.  

14. Upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu do wydawania decyzji 

administracyjnych.  

15. Zmian w statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.  

16. Przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2018.  

17. Zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania 

zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na cztery sezony 

utrzymania.  

18. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska).  

19. Zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu ( NZPS).  

20. Zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu (ul. Gen. Maczka).  

21. Przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat.  

22. Przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy.  

23. Zmiany Uchwały Nr XLV/394/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 września 

2012r. w sprawie uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Nowym Targu.  

24. Upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia w sprawie 

przystąpienia Gminy Miasto Nowy Targ do projektu „Małopolska Karta Aglomeracyjna - 

system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim”.  

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

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

26. Wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) do spółki Miejski Zakład 

Wodociągów  

i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za 

nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji w Nowym Targu z ograniczoną odpowiedzialnością.  
27. Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2018-2022 na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.  

 

28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

29. Wolne wnioski. 
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30. Zakończenie obrad.  

 

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

porządek obrad z przegłosowanymi zmianami.  

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za”  przy 2 głosach wstrzymujących się przyjęła protokół 

z XLVI Sesji Rady Miasta. 

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 26 lutego 2018 r. do 26 marca 2018r. 

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

 

Ad.5 
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań oraz sprawozdanie z Miejskiego Programu 

Wspierania Rodziny  za rok 2017 przedstawiła Dyrektor OPS Pani Agnieszka Zmarzlińska. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   

 

W trakcie sprawozdania doszedł radny Jan Łapsa i od tego momentu w obradach uczestniczy 

21 radnych.  

 

Ad.6 
Interpelacje i zapytania. 

1. Radna Danuta Wojdyła złożyła zapytanie w sprawie terminu zamontowania progu 

zwalniającego na ul. Wojska Polskiego.  

2. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawie podjęcia działań dotyczących realizacji 

zadania ujętego w Budżecie Obywatelskim dotyczącego zakupu sali pneumatycznej na jedno 

z boisk przy SP 2; 

3. Radna Bogusława Korwin złożyła zapytania w następujących sprawach: 

a) rzeźby usytuowanej na Rynku w Nowym Targu ( m.in. bezpiecznego jej usytuowania); 

b) umycia dachów kawiarenek znajdujących się na Rynku w Nowym Targu; 

c) Targów Wielkanocnych zorganizowanych na Rynku w Nowym Targu w tym opieki nad 

zwierzętami w mini zoo; 

d) kosztów utrzymania w czystości miejskich terenów zielonych; 

e) przedmiotu kontroli przeprowadzonej przez NIK i dostępności protokołu pokontrolnego 

na stronie BIP. 

4. Radny Andrzej Swałtek złożył interpelacje w sprawie kosztów utrzymania narciarskiej 

pętli biegowej przy MHL-wej. 

5. Radny Jan Łapsa prosił o udzielenie informacji, kto jest zobowiązany do uprzątnięcia 

kota potrąconego przez samochód z drogi powiatowej? 

6. Radny Leszek Pustówka złożył interpelację w sprawie sprzątania placu targowego przy 

ul. Nadwodniej. 

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

zorganizowania spotkania z GDDKiA w Krakowie w sprawie wykonania chodnika wzdłuż 
drogi łączącej ul. Klikuszówki z ul. Św. Anny.  

 

Pełna treść interpelacji i zapytań pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl 
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Ad.7 
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Do głosu zapisała się Pani Ewa Wiercińska ze Stowarzyszenia Kupieckiego Nowa Targowica. 

Lista zapisanych stanowi załącznik nr 4 do protokołu.   

Pani Ewa Wiercińska poinformowała, że bezpośrednią przyczyną powołania w/w 

stowarzyszenia było podniesienie opłaty targowej. Stwierdziła, że ta opłata jest o wiele 

wyższa, niż płacą inne podmioty, np. galerie handlowe, a to niszczy  rodzimy handel. 

Poskarżyła się także, że podczas spotkania z władzami miasta - kupcy zostali źle 

potraktowani, jakby w ogóle nie mieli prawa głosu i nie mogli decydować. Dodała, że jako 

kupcy mają prawo i obowiązek protestować. Jak dodała przykładem takiego protestu była 

ubiegłotygodniowa akcja płacenia inkasentom należnej daniny w jedno- i dwugroszówkach. 

Poinformowała, że mimo wszystko chcą się z Urzędem Miasta dogadać. Dodała, że w dniu 

protestu, jarmark był obstawiony przez Policję i pracowników Urzędu Skarbowego. Nie mają 
dowodów, że tak się stało na wniosek pracowników Urzędu Miasta, ale jak dodała handlarze 

"czują się szykanowani i zagrożeni takimi działaniami". Chcą spokojnie pracować na tym 

jarmarku. Następnie poinformowała, że chcieli rozmawiać z Burmistrzem przed kamerami, bo 

była tam wtedy Telewizja Trwam, ale nie pojawił się, powiedział, że ma inne ważne sprawy, 

a tu przecież chodzi o tysiące miejsc pracy. Portalowi informacyjnemu nowytarg24.tv 

należącemu do NTvK, zarzuciła że bierze udział w nagonce na kupców i opublikował tekst,  

w którym "handlarze zostali potraktowani jako ubezwłasnowolniony motłoch". Dodała,  

że w imieniu handlujących oczekuje przeprosin i nie wyklucza skierowania sprawy na drogę 
sądową. Na koniec swojego wystąpienia powiedziała, że liczą na dialog i na to, że Pan 

Burmistrz ten dialog z nimi podejmie, bo oni są gotowi, żeby usiąść do rozmów.  

Na wystąpienie Pani Ewy Wiercińskiej zareagował Burmistrz Pan Grzegorz Watycha, który 

stwierdził, że przedstawione przez nią kłamstwa wymagają natychmiastowego sprostowania. 

Bowiem nieprawdą jest, że ktokolwiek z handlujących zwracał się do niego o to, by wziął 
udział w wywiadzie dla Telewizji Trwam. Telewizja, podobnie jak minister Sportu zjawiła się 
w Nowym Targu niespodzianie i bez zapowiedzi, a on miał już zaplanowane wcześniej 

obowiązki. Dodał, że skontaktował się z redakcją i poinformował, że jestem na spotkaniu 

wójtów i burmistrzów więc nie może wziąć udziału w rozmowie. Następnie podkreślił, że 

nieprawdą jest, że kupcy zostali źle potraktowani na spotkaniu, w którym uczestniczyli jego 

zastępcy. Dodał, że chciałbym, aby handlujący tak traktowali pracowników urzędu, którzy idą 
pobierać opłatę targową, jak oni zostaliście potraktowani w Urzędzie. W odniesieniu na  

zarzut o wzywaniu na plac targowy funkcjonariuszy Policji Burmistrz poinformował, że 

pracownicy podczas wykonywania swoich obowiązków byli poniżani, była naruszona ich 

nietykalność cielesna i w obawie o swoje bezpieczeństwo wezwali Policję. Dodał również, że 

opłata 1 zł była planowana od samego początku, ale na wniosek Rady, w związku z tym że 

była sytuacja taka, że nie było wiadomo czy jarmark przeniesie się na ul. Ludźmierską czy na 

ul. Targową  ustalono  opłatę w wysokości 0,50 zł na czas przyjęcia się jarmarku, Teraz 

powraca się do stawki pierwotnie proponowanej. Na koniec Burmistrz prosił, żeby nie 

wprowadzać ludzi w błąd co do przebiegu spotkania i żeby handlarze również szanowali 

pracowników Urzędu Miasta, którzy idą na targowicę robić pobór opłaty wykonując w ten 

sposób swoje obowiązki. Co do protestu stwierdził, że jest to sprawa handlujących, a grosze 

to też pieniądze i pracownicy są w stanie je policzyć.  
 

Ad.8 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawił Przewodniczący Rady 

Pan Andrzej Rajski. Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi w postępowaniu w sprawach sądowo-administracyjnych stronami są 
skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. 
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Strony i ich organy mogą działać przed sądami osobiście lub przez pełnomocników. 

Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny. 

W związku z powyższym zasadne jest udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu 

Jackowi Kołaczowi, który będzie reprezentował Radę Miasta Nowy Targ przed 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, w sprawie skargi Pana Pawła 

Zarycznego na uchwałę Nr XLV/410/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017r. 

w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie 

miasta Nowy Targ.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Lesław Mikołajski pytał czy zasadnym jest udzielanie tego pełnomocnictwa 

skoro wnoszący skargę  zmarł tydzień temu? 

� Radca Prawny Pan Wojciech Gliściński odpowiedział, że w tej kwestii musiałby orzec 

dopiero sąd. Na ten moment sprawa jest w sądzie i będzie się toczyć dlatego nie widzi 

przeciwwskazać do udzielenia tego pełnomocnictwa.  

� Radna Bogusława Korwin pytała dlaczego proponuje się radcę prawnego spoza 

urzędu skoro Urząd Miasta ma zatrudnionych swoich radców prawnych? Pytała 

również jaki jest koszt takiego zastępstwa procesowego? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że zaproponowano p. Kołacza 

ponieważ bronił już tej uchwały podczas poprzedniej skargi i ma ten temat dobrze 

rozpracowany.  Jeśli chodzi o koszt to jest to ok. 3500 zł, ale w przypadku wygranej 

koszty będą zasądzone na rzecz miasta.  

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 4 głosach przeciw i 5 głosach wstrzymujących 

się podjęła Uchwałę Nr XLVII/437/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa.  

 

Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym przedstawiła 

Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła konieczność 
dokonania zmian dotychczasowo wprowadzonych granic okręgów wyborczych. Zgodnie  

z art. 418 § 2 ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w gminie liczącej powyżej 

20 000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. 

W związku z tym dokonano podziału Miasta na trzy okręgi wyborcze. Zaproponowany 

podział jest zgodny z kryteriami wynikającymi z przepisów ustawy Kodeks Wyborczy i nie 

powoduje naruszenia normy przedstawicielstwa. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię 
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu. Zaproponowany w przedmiotowym projekcie 

uchwały podział na okręgi jest taki jaki był przed wprowadzeniem JOW-ów. 

Pani Sekretarz zgłosiła autopoprawkę polegającą na dopisaniu w załączniku do projektu 

uchwały w okręgu Nr 2 ul. Józefczaka. Przy ulicy tej nie ma domów mieszkalnych, ale po 

konsultacji ustalono, że mimo to należy ją wpisać do tego okręgu. 

 

W ramach pytań głos zabrali:  
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� Radny Paweł Liszka pytał czemu ul. Józefczaka dopisuje się do okręgu 2, a nie do 

okręgu 3 skoro tam się fizycznie znajduje?  

� Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek poinformowała, że ul. Józefczaka mieści 

się jeszcze w granicach okręgu nr 2 i dlatego tu proponuje ją dopisać.  
 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  

 Nr XLVII/438/2018 w sprawie: podziału Miasta Nowy Targ na okręgi wyborcze oraz 

ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym.  

 

Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu na os. 

Niwa 4c przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. W dniu 25 stycznia 

2018r. wpłynął wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 

Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu o nadanie imienia tej szkole. Do wniosku 

dołączono plan działań szkoły związany z nadaniem imienia. Wnioskodawcy proponują 
nadanie szkole imienia Kazimierza Wielkiego, przedstawiając stosowne, krótkie 

uzasadnienie. W przekazanym planie działania wskazano ponadto na inne zamiary 

tj.  ustanowienie dla szkoły przez władze miasta sztandaru, oraz wykonania postumentu. 

Termin nadania imienia i uroczystości z tym związanej przyjęto na dzień rozpoczęcia roku 

szkolnego 2018/2019 tj. 3  września 2018r. 

 

W ramach pytań i dyskusji głos zabrali:  

� Radny Paweł Liszka poddał propozycję i prosił o ewentualne zgłoszenie jej przez 

Naczelnika w formie autopoprawki, polegającą na dopisaniu w nazwie szkoły słowa 

„Króla” aby nazwa brzmiała „Króla Kazimierza Wielkiego”. Jako przykład podał  

Niepołomice gdzie jest właśnie szkoła im. Króla Kazimierza Wielkiego.  

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka poinformował, że przedmiotowa 

nazwa jest zgodna z wnioskiem społeczności szkolnej reprezentowanej przez 

Dyrektora SP Nr 4, Radę Uczniów i Radę Rodziców. Dodał, że w tej sprawie są 
podzielone zdania gdyż wielu językoznawców uważa, że dodawanie słowa „Króla”  

w przepadku tak sławnej i znanej osoby nie jest potrzebne. Jeśli Rada uzna wniosek 

radnego Liszki za zasadny to wówczas w uchwale trzeba będzie z dużej litery dopisać 
słowo „Króla”, bo taka jest wykładnia językoznawców.  

� Radny Paweł Liszka złożył wniosek aby nazwa brzmiała „Króla Kazimierza 

Wielkiego”. Dodał, że w tej szkole uczą się jego dzieci i rodzicom mówiono o takiej 

właśnie nazwie.  

� Dyrektor SP Nr 4 Pan Paweł Zych poinformował, że sprawa nadania imienia SP Nr 4 

trwa już ponad 5 lat. Już w pierwszym roku objęcia funkcji Dyrektora podjął próby 

znalezienia właściwego patrona, propozycji było aż 32. Ponad 2 lata trwały prace, aby 

określić dokładnie kto będzie patronem tej szkoły. Dodał, że podczas tych 

przygotowań p. Liszki nie było w Radzie Rodziców i wiele osób wypowiadało się co 

do tej nazwy. Ponad 3 lata temu zapadła decyzja, że będzie to nazwa „Króla 

Kazimierza Wielkiego”, ale po dyskusjach zasięgnięciu opinii innych osób 

stwierdzono, że zbędne jest wstawianie dopisku „Króla” i pozostano przy nazwie 
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„Kazimierza Wielkiego”. W związku z tym, że miało tam powstać również 
gimnazjum działania w sprawie nadania nazwy zostały wstrzymane. Teraz jest 

sposobność, aby te działania wznowić i procedura została zachowana taka jak 

wcześniej. Na proponowaną nazwę przystali uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

Poczynione zostały już wstępne działania w celu wykonania sztandaru, bo nie da się 
tego zrobić w ostatniej chwili.  Projekt sztandaru został juz wysłany do Pana 

Burmistrza, jeśli Rada chce zmienić nazwę to prawdopodobnie trzeba wniosek 

zwrócić do wnioskodawcy i ponownie przeanalizować. Dodał, że zostało wysłane już 
zaproszenie do Metropolity Krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego oraz do 

Małopolskiego Kuratora Oświaty.  

� Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka przytoczył wypowiedź jednego  

z językoznawców, który jasno wskazał, że słowo „Króla” powinno zostać pominięte 

przy nadawaniu imion osób powszechnie znanych. Są w Polsce np. ul. H. 

Sienkiewicza a nie stosuje się dopisku „pisarz” gdyż jest to zbędne w takim 

przypadku. 

� Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski stwierdził, że wnioskodawca mógł popełnić 
błąd, ale Rada Miasta powinna go skorygować i nadać nazwę „Króla Kazimierza 

Wielkiego”,  aby nie mylono, że chodzi o jakiegoś Kazimierza o dużej posturze.  

� Radny Leszek Pustówka poinformował, że na Komisji Oświaty i Kultury Radni mieli 

właśnie tą wątpliwość, ale Naczelnik przekonał ich wykładnią, którą przytoczył 

powyżej.  

� Radny Andrzej Swałtek odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora SP Nr 4 stwierdził, że 

jest bardzo zdziwiony, że Dyrektor podjął już działania dotyczące sztandaru, wysłania 

zaproszeń nie czekając jaką Rada podejmie decyzję. Stwierdził, że jest to 

wychodzenie przed szereg, bo Rada mogłaby zmienić nazwę szkoły i co wtedy.  

� Radny Marcin Kudasik przypomniał, że w Nowym Targu jest ul. Kazimierza 

Wielkiego i jakoś nikt nie ma z tym problemu. Apelował, aby Rada się nie ośmieszała 

i przegłosowała nazwę zaproponowaną przez społeczność szkoły.  

� Dyrektor SP Nr 4 Pan Paweł Zych poinformował, że na razie jest to tylko projekt 

sztandaru, ewentualna zmiana nazwy spowoduje przeciągnięcie się w czasie 

wszystkich przygotowań. Podkreślił, że taką nazwę zaproponowała społeczność 
szkolna.  

 

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski ogłosił 10 

min przerwy.  

 

Rada w głosowaniu 10 głosów „za” przy 7 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących 

się przegłosowała poprawkę polegającą na dodaniu w nazwie szkoły słowa „Króla” 

całość otrzymuje brzmienie „Króla Kazimierza Wielkiego”.  

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania. 

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 13 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 6 głosach wstrzymujących się 

podjęła wraz z poprawką Uchwałę Nr XLVII/439/2018 w sprawie: nadania imienia 

Szkole Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu na os. Niwa 4c. 

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania. 
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Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla 

pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ przedstawił 

Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Projekt uchwały określa tygodniowy 

obowiązkowy wymiar zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 

zatrudnionych w przedszkolach i  szkołach prowadzonych przez miasto Nowy Targ w liczbie 

22 godziny. Jest to poziom nieco wyższy niż dotychczas obowiązywał (20h) ale dozwolony 

ustawą i w praktyce stosowany w bardzo wielu gminach. Nieznaczne zwiększenie (o 2h) 

obowiązkowej liczby godzin zajęć z uczniami w  konsekwencji powoduje zmniejszenie liczby 

godzin pozostałych, w ramach obowiązującego nauczycieli 40 godzinnego tygodniowego 

wymiaru czasu pracy, co nie powinno negatywnie wpłynąć na jakość pracy objętych tym 

pensum nauczycieli.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/440/2018 w sprawie: 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ.  
 

Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych przedstawiła Dyrektor OPS Pani 

Agnieszka Zmarzlińska. W niniejszym projekcie przedstawiono propozycję ustalenia 

wysokości opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych, która 

uwzględnia ponoszenie odpłatności stosownie do sytuacji dochodowej osoby/rodziny 

zobowiązanej do jej wnoszenia. Osoba/rodzina, której dochód nie przekroczy kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z jej zapisami będzie 

zwolniona z opłat. Konieczność ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych, wynika z obowiązku 

ustawowego określonego na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, który 

stanowi, że rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe 

zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/441/2018 w sprawie: 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych. 

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  
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Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu do 

wydawania decyzji administracyjnych przedstawił Naczelnik Wydziały Oświaty Pan Janusz 

Stopka. W lutym br. Rada podjęła uchwałę w zakresie opłat za usługi przedszkolne  

w zakresie przekraczającym czas wychowania przedszkolnego. Obecny projekt uchwały 

dopełnia przedmiotową problematykę bowiem upoważnia Dyrektora Przedszkola do 

podejmowania i konkretyzowania opłaty faktycznej za czas wychowania przedszkolnego za 

czas w wymiarze ponad 5h dziennie.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za”  podjęła Uchwałę Nr XLVII/442/2018 w sprawie: 

sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Nowym Targu do wydawania 

decyzji administracyjnych.  

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu do 

wydawania decyzji administracyjnych przedstawił Naczelnik Wydziały Oświaty Pan Janusz 

Stopka. W lutym br. Rada podjęła uchwałę w zakresie opłat za usługi przedszkolne  

w zakresie przekraczającym czas wychowania przedszkolnego. Obecny projekt uchwały 

dopełnia przedmiotową problematykę bowiem upoważnia Dyrektora Przedszkola do 

podejmowania i konkretyzowania opłaty faktycznej za czas wychowania przedszkolnego za 

czas w wymiarze ponad 5h dziennie.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/443/2018 w sprawie: 

sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Nowym Targu do wydawania 

decyzji administracyjnych. 

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  

 
Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji  

w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń.  W związku 

ze składaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach II Osi priorytetowej Ochrona 

Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, dla zadania pn. Budowa 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ, 

i przekazaniem do Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu zadania 

związanego z organizowaniem i prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) wraz z powstałymi mini punktami na terenie Miasta Nowy Targ, 

należy dokonać uzupełnienia o stosowne zapisy § 3 Statutu ZGZiR. Jednocześnie dokonuje 

się aktualizacji publikatorów aktów prawnych wymienionych w przedmiotowym statucie. 
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Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/444/2018 w sprawie: 

zmian w statucie Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.  
 

Ad.16 
Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2018 

przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń.  Zgodnie z art. 11a ustawy  

o ochronie zwierząt Rada Miasta zobowiązana jest corocznie do dnia 31 marca określić  
w drodze uchwały, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. W celu realizacji zapisów ustawowych opracowano projekt programu 

na rok 2018, który zawiera elementy wymagane ustawą: 
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3. odławianie bezdomnych zwierząt; 
4. sterylizacje albo kastrację zwierząt w schronisku; 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6. usypianie ślepych miotów; 

7. zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym; 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 
Dodatkowo w programie przewidziano dofinansowanie właścicielom lub opiekunom 

zabiegów sterylizacji lub kastracji psów lub kotów.  

Projekt programu został przesłany do zaopiniowania do powiatowego lekarza Weterynarii  

w Nowym Targu, Fundacji „Zmieńmy Świat” oraz czterech kół łowieckich działających na 

terenie gminy. Zgodnie z ustawą opinię o projekcie programu winny być wydane w terminie 

21 dni od otrzymania projektu. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację 
przesłanego programu. Termin przesłania opinii upłynął 26 lutego br. Opinię przesłał tylko 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu, który pozytywnie zaopiniował niniejszy 

program.  

Następnie Naczelnik w formie autopoprawki zgłosił propozycję zmian w przedmiotowym 

programie zgłoszone na Komisji  Mieszkaniowej, Opieki Społecznej Zdrowia i Porządku 

Publicznego przez radną Bogusławę Korwin. Dla przejrzystości zmiany zostały 

przedstawione w kolorze czerwonym: 
 

W § 3  

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Wykonawcami programu są: 
1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ, 

2) Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Celina Pawluśkiewicz Nowy Targ, ul. Kokoszków 

101, 

3) Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, 

4) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andrzej Gołąb Czarny Dunajec, ul. Targowa 41, 
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5) Przychodnia Weterynaryjna lek. wet. Bożena Ścirka Nowy Targ, ul. Kolejowa 149, 

6) Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Roman Bachulski Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 51 

7) Gospodarstwo Rolne Wojciech Ścisłowicz Ludźmierz, ul. Grel 35, 

8) organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 
 

dodaje się ust. 2: 

2. Działania podmiotów okrślonych w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7 podejmowane są na polecenie 

Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowy Targ lub Komendy Powiatowej 

Policji w Nowym Targu. 

 

W § 5 

w pkt. 3 dodaje się słowa: 

przez lek. wet. Andrzeja Gołębia 

 

W § 6 

w ust. 1: 

w pkt. 2 dodaje się słowa: 

przez lek. wet. Bożenę Ścirkę lub lek. wet. Romana Bachulskiego, 

w pkt. 3 dodaje się słowa: 

wykonywanych przez lek. wet. Bożenę Ścirkę lub lek. wet. Romana Bachulskiego, 

w pkt. 4 dodaje się słowa: 

 przez lek. wet. Bożenę Ścirkę lub lek. wet. Romana Bachulskiego 

 

w ust. 3 dodaje się słowa: 

www.nowytarg.pl, w zakładce Urząd\Ochrona zwierząt 
 

W ramach pytań głos zabrali:  

� Radna Bogusława Korwin pytała czy nr telefoniczne do weterynarzy będą dostępne na 

stronie internetowej? 

� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że będą zamieszone 

w odpowiedniej zakładce.  

� Radny Lesław Mikołajski stwierdził, że 30 miejsc w schronisku to za mało, bo wiele 

interwencji kończy się odpowiedzią, że nie ma miejsca w schronisku. Stwierdził, że 

należałoby przeprowadzić analizę ile zwierząt w ciągu roku otrzymuje odmowę, bo 

chyba wydaje się, że należałoby zwiększyć liczbę miejsc przynajmniej o kilka, ale 

pewnie będzie to trudne, bo schronisko ma umowy również z innymi gminami i są 
ograniczenia.  

� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń odpowiedział, że kwestia limitu 

zwierząt pozostawionych w schronisku jest kwestia dyskusyjną. Chodzi również  
o budżet, bo w przypadku 30 sztuk jest to kwota 91 500 zł, wraz ze wzrostem miejsc 

wzrośnie również ta kwota.  Można przeanalizować czy schronisko jest ogóle w stanie 

przyjąć większą liczbę zwierząt w przyszłym roku, bo na ten rok budżet został już 
uchwalony.   

 

W dyskusji głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin podkreśliła, że schronisko dla bezdomnych zwierząt jest na 

terenie Miasta Nowy Targ. Jeśli  mieści się w nim 410 zwierząt, a miasto ma tylko 30 

miejsc to powinna być podpisana stosowna umowa na dodatkowe miejsca. Następnie 

stwierdziła, że według niej przedmiotowy program nie jest realizowany  



 13

w podstawowym punkcie czyli zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. W tym 

roku na stronie facebook „zagubione-znalezione” notorycznie była informacja, że 

schronisko nie przyjmuje zwierząt. 5.01.2018r. była sytuacja, że osoba, która znalazła 

zwierzę na „Studzionkach” otrzymała nieciekawą odpowiedź od pracownika urzędu 

miasta i nawet Policja nie mogła pomóc, bo nie było miejsca w schronisku. 

Podkreśliła, że odłowieniu podlegają nawet zwierzęta, które się zabłąkały lub uciekły. 

Jedna z mieszkanek Nowego Targu zadzwoniła do schroniska, które jest 

odpowiedzialne za odławianie zwierząt bezdomnych i usłyszała informację, żeby 

złapała tego psa i go przywiozła, a tak nie może być bo osoba ta może zostać 
posądzona o to że to jej pies. Stwierdziła, że koniecznie należy pochylić się nad tym, 

aby nie dochodziło do takich sytuacji, że osoby prywatne musza się troszczyć  
o bezdomne zwierzęta wyręczając Urząd Miasta, który nie realizuje tej uchwały  

i w ten sposób łamie ustawę o ochronie zwierząt.   
� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń odnosząc się do wypowiedzi radnej 

Korwin stwierdził, że przecież program jest przyjmowany i jest on wydatkowany  

w kwocie ponad 130 000 zł wiec jak można mówić, że nie jest on realizowany. Miasto 

ma 30 miejsc w schronisku jeśli Rada zmieni budżet i przyzna na ten cel wyższą 
kwotę wówczas będzie mógł negocjować większa liczbę miejsc.  

� Radna Bogusława Korwin mówiła, że chodzi jej głownie o te miejsca w schronisku, 

bo jest przepis że należy zapewnić zwierzęciu bezdomnemu miejsce w schronisku to 

dlaczego Nowy Targ, na terenie którego znajduje się schronisko ma tylko 30 miejsc, 

trzeba coś z tym zrobić. 
�  Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że schronisko jest 

prywatne i aby odnieść się do umów z innymi gminami musiałby te umowy 

przeanalizować. Organami kontrolnymi, które powinny to weryfikować jest Inspekcja 

Weterynaryjna i Państwowy Inspektor Sanitarny, który powinien to weryfikować. Jeśli 
w budżecie będą większe pieniądze to ilość miejsc można negocjować.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  
Nr XLVII/445/2018 w sprawie: przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 

2018.  
 

Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Małopolskiego 

w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na 

cztery sezony utrzymania przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg.  

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako zarządca dróg wojewódzkich, zwrócił się  
z propozycją zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Nowy Targ w sprawie letniego 

utrzymania drogi wojewódzkiej nr 957. Wnioskowany do przekazania odcinek tej drogi  

o długości 2,899 km jest na terenie miasta i stanowi część alei Tysiąclecia od wiaduktu  

w kierunku zachodnim, część ulicy Kolejowa i ulicę Ludźmierską do granic miasta.  

Proponuje się przejąć zadania w zakresie oczyszczania nawierzchni, pielęgnacji drzew, 

podcinania gałęzi i konarów oraz koszenia traw i powierzyć to zadanie Zakładowi 

Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji. Otrzymane z Zarządu Województwa środki zostaną 
przekazane w formie dotacji dla ZGZiR na pokrycie kosztów. 
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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 XLVII/446/2018 w sprawie: zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa 

Małopolskiego w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie 

Miasta Nowy Targ na cztery sezony utrzymania.  

 

Ad.18 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) przedstawił Naczelnik 

Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 26 Równia Szaflarska został uchwalony przez Radę Miasta Nowy Targ  

w dniu 29 sierpnia 2013 r. Plan był już dwukrotnie zmieniany na wnioski inwestorów. 

Obecnie trwa procedura zmiany planu dla obszaru „Centralnej Ciepłowni”. O kolejną zmianę 
tego planu wystąpili inwestorzy - właściciele działek położonych w terenie o symbolu 3UC. 

Zmiana planu ma dotyczyć wprowadzenia możliwości zmiany wysokości budynków oraz 

zwiększenia powierzchni zabudowy i zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej.  

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ zmiany takie są możliwe do wprowadzenia.  

 

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 XLVII/447/2018 w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska).  
 

Ad.19 
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu ( NZPS) 

przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Przedmiotem zbycia jest 

nieruchomość oznaczona jako działka ewid. 9938/252 o powierzchni 6 267 m
2
, położona  

w strefie przemysłowej miasta – teren byłych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego 

„Podhale”, stanowiąca własność Gminy Miasto Nowy Targ. Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 15.I. ww. działka znajduje się w większości  

w terenie o symbolu P/U.1 – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 

zabudowy usługowej. Niewielki fragment w jej południowo – wschodniej części leży  

w terenie o symbolu KDW.11 – teren komunikacji – droga wewnętrzna.  W chwili obecnej 

teren ten nie jest użytkowany przez co jest nieuporządkowany, zachwaszczony i porośnięty 

dziko rosnącymi krzewami i drzewami. 

 

W ramach pytań głos zabrali:  

� Radna Bogusława Korwin pytała czy ta nieruchomość ma coś wspólnego z SAG-iem, 

który jest planowany w tamtym terenie? 
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� Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że nieruchomość ta 

leży poza obszarem SAG-u na obrzeżach. W jego obszarze leżą nieruchomości 

położone wzdłuż ul. Ludźmierskiej.   

   

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr XLVII/448/2018 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu  

(NZPS).  
 

Ad.20 
Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu (ul. Gen. 

Maczka) przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn.  Przedmiotem zbycia 

jest nieruchomość oznaczona jako działka ewid. 12880/19 o powierzchni 37 m
2
, położona 

przy ulicy Gen. St. Maczka, stanowiąca własność Gminy Miasto Nowy Targ. Ww. działka 

stanowi fragment trawnika obok murowanych garaży w zabudowie szeregowej i położona jest 

w obszarze bez planu miejscowego, nie wydano dla niej także decyzji o warunkach 

zabudowy. Według uchwalonego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w terenie stanowiącym 

obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usług wraz z obiektami 

i urządzeniami towarzyszącymi. Biorąc pod uwagę parametry działki nr ewid. 12880/19 

należy stwierdzić, że może ona zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość poprzez 

zabudowę budynkiem garażowym w formie dostosowanej do garaży w zabudowie szeregowej 

zlokalizowanych na działkach sąsiednich. W związku z powyższym oraz z uwagi na złożone 

do tut. Urzędu dwa wnioski osób zainteresowanych nabyciem dz. ew. nr 12880/19 zasadne 

jest przeznaczyć ww. działkę do sprzedaży w celu jej racjonalnego wykorzystania. Zgodnie z 

przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, zbycie następuje w drodze przetargu 

nieograniczonego.  

 

W ramach pytań głos zabrała  radna Bogusława Korwin, która pytała jaka jest cena 

początkowa tej działki? 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że na ten moment nie ma 

jeszcze zrobionej wyceny ale będzie to pewnie ok. 7 000 zł.  

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

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

Nr XLVII/449/2018 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Nowym Targu (ul. 

Gen. Maczka).  

 

Ad.21 
Projekt uchwały w sprawie  przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat 

przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn.  
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W świetle obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym uchwała 

Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 

lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
Na terenie miasta Nowy Targ funkcjonują trzy niepubliczne przedszkola na bazie gminnych 

nieruchomości, w których dla obiektów położonych przy Wojska Polskiego nr 5 (pow. 4.522 

m
2
) i 26 (pow. 4561 m

2
) umowy dzierżawy zawarte są do 1 sierpnia 2018 r. Przedmiotowe 

umowy były wynikiem przeprowadzonego w 2015 r. przetargu ofertowego. 

Nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 5 dzierżawiona jest przez Małopolskie Centrum 

Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu. 

Nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 26 dzierżawiona jest przez Pana Rafała Leśniaka 

prowadzącego działalność pod nazwą Małopolskie Centrum Edukacji z siedzibą w Rabce-

Zdroju.  

Dzierżawcy obydwu placówek przedszkolnych wystąpili z wnioskami o przedłużenie umów 

dzierżawy na kolejne trzy lata przy poparciu Rad Rodziców działających w przedszkolach. 

 

W ramach pytań głos zabrał radny Paweł Liszka, który stwierdził, że przetarg sprzed trzech 

lat pokazał, że można było wynegocjować dobre warunki cenowe, pokazał również że zostały 

przeprowadzone inwestycje w tych dwóch przedszkolach co jest korzystne dla miasta. Pytał 

dlaczego teraz rezygnuje się z przetargu, przecież kilka podmiotów mogłoby powalczyć ze 

sobą i znów można byłoby pozyskać nowe inwestycje do tych obiektów. 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn odpowiedział, że ewentualna nowa umowa  

z dotychczasowymi dzierżawcami też będzie negocjowana pod kątem nowych inwestycji  

i ulepszeń. Dodał, że czynsz dzierżawny jest w tych przedszkolach wysoki, a nowe warunki 

dzierżawy nie zakładają zmniejszenia czynszu. Podkreślił, że nie ma skarg, a przedszkola są 
prowadzone dobrze, więc po co to zmieniać. Nie ma gwarancji, że jeśli zorganizowany będzie 

przetarg to ktoś poprowadzi te przedszkola równie dobrze.   

 

W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Andrzej Swałtek przypomniał, że jak te przedszkola wystawiono do przetargu 

to też nie było skarg na ich poprzednich prowadzących. Stwierdził, że przetarg 

powinien się odbyć, bo może udałoby się uzyskać większą cenę; 
� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że okres dzierżawy trzy lata to 

zbyt krótki okres na przeprowadzenie inwestycji w takich placówkach. Powinno się 
dążyć do tego, aby podmiot prowadzący mógł więcej zainwestować, a teraz to co 

zainwestuje musi się mu zamortyzować  w ciągu trzech lat dlatego warto byłoby te 

dzierżawy zawierać na okres dłuższy niż 3 lata.  W obecnej sytuacji jeśli podmiot 

wywiązał się z ustaleń umowy powinno się mu przedłużyć dzierżawę.   
 

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 XLVII/450/2018 w sprawie: przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości na okres 

do 3 lat.  

 

Ad.22 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy przedstawił 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn.  Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na 

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



 17

z dotychczasowym najemcą i dotychczasowymi dzierżawcami, którzy są zainteresowani 

przedłużeniem umów. 

Uchwała dotyczy: 

1) najmu gminnego lokalu użytkowego przy al. Tysiąclecia 42 w Nowym Targu 

o pow. 61,10 m
2
, w którym od 2006 r. prowadzona jest działalność handlowa 

w formie specjalistycznej księgarni. Ostatnia trzyletnia umowa najmu obowiązuje 

do 31 maja 2018 r.  

oraz 

1) dzierżawy części działki ewid. nr 12782/5 o powierzchni 17,57 m
2
, położonej przy 

ul. Ku Studzionkom w Nowym Targu, z przeznaczeniem na polepszenie warunków 

zagospodarowania działki stanowiącej własność dzierżawcy. Umowa obowiązuje do 

dnia 30 czerwca 2018 r. 

2) dzierżawy części działki ewid. nr 13223/2 o powierzchni 6 m
2
, położonej przy 

ul. Stanisława Józefczaka w Nowym Targu, na której dzierżawca prowadzi 

działalność gospodarczą – sprzedaż z przyczepy handlowej. Umowa obowiązuje do 

dnia 31 lipca 2018 r. 

3) dzierżawy części działki ewid. nr 11498/1 o powierzchni 1,2 m
2
, położonej 

na os. Bereki w Nowym Targu, zabudowanej fragmentem budynku z przeznaczeniem 

na wykonanie ocieplenia tegoż budynku stanowiącego własność dzierżawcy. Umowa 

obowiązuje do dnia 31 lipca 2018 r. 

 

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 XLVII/451/2018 w sprawie: 

przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy.  

 

Ad.23 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLV/394/2014 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia cennika usług przewozowych 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT 

Pan Marian Twaróg.  Na wstępie zgłosił autopoprawkę w § 1 pkt 6 polegającą na zastąpieniu 

omyłkowo wpisanej kwoty 71,20 zł kwotą 70,20 zł.  

W związku z rozwojem oferty przewozowej na odcinku Nowy Targ – Zakopane, w tym 

uruchomieniem systemu pn. Podhalańska Kolej Regionalna wychodząc naprzeciw potrzebom 

pasażerów publicznego transportu zbiorowego, proponuje się wprowadzenie w komunikacji 

miejskiej, organizowanej przez Miasto Nowy Targ, honorowania biletów kolejowych 

ważnych w pociągach organizowanych przez Województwo Małopolskie na odcinku Nowy 

Targ – Zakopane. Honorowanie biletów zostaje wprowadzone na czas nieokreślony. 

Zaproponowane rozwiązanie, jest celowe i konieczne, bowiem wprowadza powiązanie 

funkcjonalne gałęzi transportowych w zintegrowany system transportu pasażerskiego, dbając 

o środowisko naturalne. Szczegółowe zasady dotyczące nabywania uprawnień do przejazdów 

środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Nowy Targ określone zostaną  
w drodze odrębnych umów zawartych z Województwem Małopolskim lub operatorami 

realizującymi usługi przewozowe na zlecenie Województwa Małopolskiego. Warunki 

korzystania przez pasażerów z tego rozwiązania zostaną podane do publicznej wiadomości. 
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W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Krzysztof Sroka pytał ile będzie kosztował bilet pociągiem z Nowego Targu do 

Zakopanego?  

� Kierownik Referatu ds. DiT poinformował, że uchwała ta dotyczy biletów łączonych 

obowiązujących w komunikacji miejskiej i w pociągu. Bilet będzie kosztował 5,60 zł 

na pociąg i komunkiacje miejska w Nowym Targu lub Zakopanem z czego 2 zł będzie 

otrzymywał MZK, a 3,60 zł będzie wychodził bilet kolejowy. Jeśli ktoś będzie chciał 

korzystać z komunikacji miejskiej na terenie Nowego Targu i na terenie Zakopanego 

bilet będzie kosztował 7,60 zł.  

� Radny Krzysztof Sroka pytał jak będzie fizycznie wyglądał zakup biletów w tym 

przypadku? 

� Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg poinformował, że będzie to 

przedmiotem kolejnej uchwały. W ramach Małopolskiej Karty Aglomeracji będą 
automaty w których można będzie zakupić takie bilety. Automaty w autobusach 

również będą przystosowane do sprzedaży takich biletów. 

� Radny Janusz Tarnowski pytał czy podane ceny to ceny brutto czy netto? Jeśli ceny 

brutto to czy nie lepiej te 20 gr zaokrąglić, bo będzie to zawsze problem przy 

rozliczeniach. 

� Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg potwierdził, że są to ceny brutto. 

Dodał, że taki cennik otrzymali gotowy z Małopolskiej Koleji Regionalnej.   

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  

Nr XLVII/452/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/394/2014 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/175/2012 Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia cennika usług przewozowych 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.  

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania. 
 

Ad.24 
Projekt uchwały w sprawie  upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia 

porozumienia w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Nowy Targ do projektu „Małopolska 

Karta Aglomeracyjna - system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie 

Małopolskim” przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg.  Proponowane 

porozumienie umożliwi Gminie Miasto Nowy Targ przystąpienie do projektu Małopolska 

Karta Aglomeracyjna. W ramach MKA uruchomiona zostanie sieć dystrybucji sprzedaży 

biletów komunikacyjnych. W Nowym Targu planuje się uruchomić 4 automaty, które 

dostarczy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz z oprogramowaniem  

i przeszkoleniem pracowników obsługi. Gmina Miasto Nowy Targ zobowiązuje się ustalić 
lokalizację i ponosić koszty energii elektrycznej. Przewiduje się, że obecnie karty MKA 

wydawane i personalizowane będą na terenie bazy MZK. Docelowo punkt taki zostanie 

uruchomiony na terenie dworca kolejowego, po wykonaniu remontu. 

 

Pytań do referującego nie było.  

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

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/453/2018 w sprawie: 

upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia w sprawie 

przystąpienia Gminy Miasto Nowy Targ do projektu „Małopolska Karta 

Aglomeracyjna - system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie 

Małopolskim”.  

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania. 
 

Ad.25 
Projekt uchwały w sprawie  zmian 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 Pan Łukasz Dłubacz.  

Na wstępie zgłosił następujące autopoprawki: 

1. W zakresie wydatków zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 201 000 zł oraz 

plan wydatków majątkowych o kwotę 74 000 zł w rozdziale Pozostałe zadania  

w zakresie kultury z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego z Unii 

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

słowackiego Nowy Targ-Kieżmark”. Łączny szacowany koszt projektu to kwota 

275 000 zł, pozyskano dofinansowanie stanowiące 90% planowanych kosztów  

tj. 247 500 zł. wkład własny to 27 500 zł.  

2. Zwiększa się plan przychodów w pozycji „wolne środki, o których mowa w art. 217 

ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 807 480 zł. 

3. Zwiększa się plan rozchodów w pozycji „wykup innych papierów wartościowych”  

o kwotę 532 480 zł 

4. W treści projektu uchwały oraz załącznikach wprowadza się odpowiednio zmiany 

wynikające z niniejszej autopoprawki.  

 

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 XLVII/454/2018 w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 

2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian 

w budżecie miasta.  
 

Ad.26 
Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) do 

spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu z ograniczoną 
odpowiedzialnością przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń.  Prezes 

Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. w dniu 20 

grudnia 2017 r. wystąpił z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie kierunków rozwoju Spółki, 

a w konsekwencji podniesienie jej kapitału. 
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Zarządzeniem Burmistrz, w celu rozpoznania wniosku Miejskiego Zakładu Wodociągów  

i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. powołał Zespół, który po przeanalizowaniu ustalił, 

że podstawowym motywem i uzasadnieniem zaprezentowanego modelu rozwoju Spółki 

poprzez podwyższenie jej kapitału jest dokapitalizowanie Spółki przez jej jedynego 

Wspólnika (tj. Gminę Miasto Nowy Targ) poprzez wniesienie do Spółki dodatkowego wkładu 

pieniężnego oraz niepieniężnego w postaci szeroko pojętej infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, która nie została w pełni przeniesiona na Spółkę podczas procesu 

przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu w Spółkę. 
Wnosi się do Spółki:  

1/ wkład pieniężny w wysokości 1 800 000 zł; 

2/ wkład niepieniężny w postaci należących do Gminy Miasto Nowy Targ składników 

majątkowych szczegółowo określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały, o łącznej 

wartości godziwej 12 035 084,22 zł. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/455/2018 w sprawie: 

wniesienia wkładu pieniężnego i niepieniężnego (aportu) do spółki Miejski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

Ad.27 
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022 na terenie Gminy Miasto 

Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń.  
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

przedkłada Burmistrzowi wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

 i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

w Nowym Targu sp. z o.o. opracowała i przedłożyła w dniu 4 stycznia 2018 r. „Wieloletni 

plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2022”. 

Zarządzeniem z dnia 9 stycznia 2018 r. Burmistrz, w celu sprawdzenia opracowanego przez 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o. o. Planu powołał Zespół. 

Po przeanalizowaniu Zespół stwierdził, że przedłożony Plan zawiera wszystkie elementy 

wskazane w art. 21 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. Potwierdzono również, że Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju 

gminy określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Nowy Targ, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miasta uchwala wieloletni plan w terminie  

3 miesięcy od dnia przedłożenia planu Burmistrzowi. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 



 21

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVII/456/2018 w sprawie: 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2018-2022 na terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 

 

Ad.28 

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

piśmie.  

 

Odnośnie zapytań radnej Bogusławy Korwin na które odpowiedzi oczekiwała na dzisiejszej 

Sesji Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że zapytania te są złożone  

i szczegółowe dlatego odpowiedź na nie zostanie udzielona na piśmie. W sprawie rzeźby na 

Rynku krótko poinformował, że jest ona własnością miasta, a incydent który miał miejsce  

w Białce Tatrzańskiej skłania do tego, aby zweryfikować wszystkie tego typu instalacje nie 

tylko będące własnością miasta, ale także prywatnych osób. Odnośnie Targów 

Wielkanocnych poinformował, że cieszą się one dużym zainteresowaniem, a zwierzęta  

w mini zoo są bezpieczne i mają odpowiednie warunki. Z kolei odnośnie brudnych dachów 

kawiarenek na Rynku stwierdził, że po zimie faktycznie te dachy są szaro-bure, ale z tym 

problemem trzeba się będzie zmierzyć. Dodał, że może radna Bogusława Korwin zna lub 

rozlicza firmę która podjęłaby się umycia tych dachów, wtedy miasto skorzystałoby z usług 

tej firmy.   

Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że nie zamierza wyręczać w tym zakresie urzędników 

w pertraktacjach z dzierżawcami kawiarenek, których miasto jest właścicielem. Odnośnie 

Targów Wielkanocnych poinformowała, że nie ma nic przeciwko temu, aby dzieci miały 

możliwość kontaktu ze zwierzętami, ale po to są przepisy prawa żeby je respektować także 

jeśli chodzi o ustawę o ochronie zwierząt. Dodała, że zapytanie to złożyła w związku z prośbą 
mieszkańców. 

 

ad.5 Odnośnie zapytania radnego Jana Łapsy w sprawie zbierania potrąconych zwierząt  
z dróg powiatowych Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że  

w 2016r. prowadzona była korespondencja w tej sprawie z wszystkimi zarządcami dróg na 

terenie miasta ponieważ nie wywiązywali się z tego obowiązku. W roku 2016 ówczesny 

Dyrektor PZD podpisał, że przyjął do widomości i realizują ten obowiązek. W innych 

miastach np. w Sanoku też PZD wykonuje ten obowiązek.  

 

Ad.29 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
� Radny Andrzej Swałtek w związku z podjętą uchwałą w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego NT 26 (Równia 

Szaflarska)  i jednoczesnym remontem ul. Szaflarskiej zwrócił uwagę, że na tej ulicy 

znajduje się przystanek autobusowy, który nie będzie miał zatoczki. Dodał, że to 

będzie kiedyś bardzo uczęszczany przystanek autobusowy i koniecznie powinna być 
tam zatoczka dlatego prosił o rozważenie jeszcze możliwości wykonania tej zatoczki.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zwrócił się z prośbą o ponowne rozważenie 

celowości kompletnej termomodernizacji budynku przy hali lodowej której koszty 

wynosi 800 000 zł dofinansowanie 20% czyli 160 000 zł, a resztę miasto musi pokryć 
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samo. Dodał, że docelowo nie jest znane przeznaczenie tego budynku czyli co będzie 

się w nim mieściło po ewentualnym wybudowaniu Centrum Sportów Zimowych. 

Stwierdził, ze celowe byłoby ograniczenie tej modernizacji do niezbędnych kosztów, 

aby nie okazało się tak jak z MOK-iem że nie dawno wydano sporo pieniędzy na 

modernizację, teraz to będzie zmieniane, a jeszcze nie zdążyło się zamortyzować.   
� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek  odnośnie uchwał dotyczących 

wprowadzenia biletów łączonych na komunikacje miejską i pociąg poinformował, że 

przez Marszałka został powołany już zespół i przygotowywane są materiały 

promocyjne. Po świętach Wielkanocnych w kwietniu będzie akcja promocyjna tego 

„wahadła”. Co do Małopolskie Karty Aglomeracyjnej poinformował, że z dużym 

powodzeniem funkcjonuje ona w aglomeracji krakowskiej.  Zwrócił się z  prośbą  
o propagowanie tych informacji, aby to nowe połączenie kolejowe Nowy Targ-

Zakopane sprawnie funkcjonowało.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski poinformował Wysoką Radę  
o życzeniach świątecznych, które wpłynęły na jego ręce z okazji zbliżających się Świat 

Wielkanocnych, a następnie sam złożył życzenia wszystkim zebranym.  

 

Ad.30 

 
O godzinie 16:30 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XLVII Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ.  

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak 

                   Andrzej Rajski  

 

 
 


