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P r o t o k ó ł Nr 48/2018 

z XLVIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 23 kwietnia 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 XLVIII Sesji Rady 

Miasta w Nowym Targu o godzinie 1400.  

Powitał  Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę wraz z Zastępcami, 

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.  

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 18 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 XLVII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Prezentacja Prezesa MPEC w Nowym Targu Sp z o.o. pn. „Rozbudowa miejskiej sieci 

ciepłowniczej w ramach przyznanej dotacji dla MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska”. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu 

ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego.  

9. Przedłużenia umów najmu i umowy dzierżawy.  

10. Nabycia nieruchomości.  

11. Zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania: wykonanie prac 

konserwatorskich przy elementach kwatery wojennej z lat 1914-1923, znajdującej się na 

cmentarzu komunalnym w Nowym Targu.  

12. Utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic obwodów 

głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Nowy Targ.  

13. Zmian 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 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zgłosił autopoprawkę do programu w punkcie  

5 polegającą na wpisaniu poprawnej nazwy „MPEC Nowy Targ Sp z o.o.”  

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przegłosowała wraz z autopoprawką przedłożony 

porządek obrad.  
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Porządek obrad po autopoprawce: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Prezentacja Prezesa MPEC Nowy Targ Sp z o.o. pn. „Rozbudowa miejskiej sieci 

ciepłowniczej w ramach przyznanej dotacji dla MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska”. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu 

ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego.  

9. Przedłużenia umów najmu i umowy dzierżawy.  

10. Nabycia nieruchomości.  

11. Zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania: wykonanie prac 

konserwatorskich przy elementach kwatery wojennej z lat 1914-1923, znajdującej się na 

cmentarzu komunalnym w Nowym Targu.  

12. Utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic obwodów 

głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Nowy Targ.  

13. Zmian 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.3 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zgłosił poprawkę na str. 6 w punkcie 8 polegającą 

na poprawieniu stylistycznie wypowiedzi radnej Bogusławy Korwin. Wypowiedź otrzymuje 

brzmienie: „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?” 

 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za”  przyjęła protokół z XLVII Sesji Rady Miasta wraz 

ze zgłoszoną poprawką. 

 

Doszedł radny Grzegorz Grzegorczyk i od tego momentu w Sesji uczestniczy 19 

radnych.  

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 26 marca 2018 r. do 23 kwietnia 2018r. 

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

 

Ad.5 

Prezentacja Prezesa MPEC Nowy Targ Sp z o.o. Pana Grzegorza Rattera stanowi załącznik nr 

3 do protokołu.  
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W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka  pytał skąd rozbieżność między danymi mianowicie, że odwiert 

dał 860  a w umowie było 1300 ? 

 Przez MPEC Pan Grzegorz Ratter poinformował, że odwiert nie został jeszcze 

wykonany, jest on odwiertem badawczym i zostanie wykonany na odcinku 5km. 

Wiadomo, że złoża mają tam 1300 , ale nie wiadomo ile tej ciepłej wody tam jest. Jeśli 

będzie jej wystarczająca ilość, aby ją pozyskać komercyjnie na potrzeby to będzie 

eksploatowana z tych 5 km.  

 Radny Paweł Liszka nawiązując do informacji o zamiarze likwidacji kopcących 

kominów w Nowym Targu przypomniał, że na jednej z poprzednich Sesji Prezes 

Geotermii Podhalańskiej mówił, że  ich interesują tylko bloki i nie będą realizować 

inwestycji na Starym Mieście. Pytał czy podejście Geotermii w tej sprawie się 

zmieniło czy nadal tak naprawdę interesują ich bloki gdzie ten problem jest 

marginalny? 

 Przez MPEC Pan Grzegorz Ratter poinformował, że Geotermia ma ponad 1500  

klientów indywidualnych ,a MPEC ma ich 0 jeśli będzie miał ich 1500 to się będzie 

zastanawiał czy opłaca się mu podłączyć kolejny budynek indywidualny. Dodał, że 

MPEC różni się w wielu elementach od Geotermii. Miasto Nowy Targ jest jedynym 

właścicielem MPEC-u i jeśli kierunek polityki miasta jest taki, że staramy się 

ograniczyć niską emisję to MPEC ma to robić a celem ma być nie tylko zysk, ale  

i misja społeczna. 

 Radny Lesław Mikołajski przypomniał, że Prezes Geotermii jakiś czas temu 

informował na Sesji, że sieć geotermalną jest sens ciągnąć tam gdzie nie ma sieci 

gazowej,  a większość ulic w miesicie ma podciągniętą taką sieć.  Projekt zakłada  

wymianę kotów gazowych na kotły z MPEC-u w trzech dużych obiektach czyli 

budynku UM, SP Nr 1 oraz  budynku lodowiska, a to się chyba nieco kłóci  

z wypowiedzią Prezesa Geotermii. 

 Przez MPEC Pan Grzegorz Ratter poinformował, że nie mówi o zamianie źródła 

gazowego na źródło węglowe lecz na źródło geotermalne. Dodał, że przedstawiciel 

spółki gazowej na jednej z wcześniejszych Sesji mówił o setkach nieaktywnych 

przyłączy gazowych na terenie miasta co znaczy, że mieszkańcy nie są chętni do 

podłączania się do gazu.   

 Radny Lesław Mikołajski pytał czy budowa sieci MPEC wzdłuż ul. Krzywej  

i podłączenie tych trzech obiektów nie jest zamianą sieci gazowej na sieć MPEC-u 

czyli miał? 

 Przez MPEC Pan Grzegorz Ratter poinformował, że MPEC otrzymał dotację na 

rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej. W momencie kiedy geotermia tutaj dotrze czyli 

za jakieś 3-5 lata to dotychczasowe ogrzewanie zostanie zastąpione ogrzewaniem 

geotermalnym. W ciągu roku nie jest w stanie podłączyć wszystkich obiektów na 

terenie miasta. Rozpoczęte działania mają za zadanie zapewnić opłacalność takiego 

przedsięwzięcia, a z drugiej strony dać możliwość, aby inni przyłączyli się do 

miejskiej sieci na tym odcinku.  

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że jeśli chodzi o budynek UM to jest 

wybór bo można inwestować w pompę ciepła, można przyłączyć się do MPEC-u  . 

Dzięki temu że na końcu tej sieci jest właśnie UM, SP Nr 1 czy lodowisko 

zapewniona jest możliwość ekonomicznej opłacalności przyłączenia się tych 

pojedynczych domów do tej sieci.  Dodał, że teraz trzeba dokonać wyboru, bo można 

inwestować w nowe kotły gazowe w SP Nr 1 i na lodowisku, bo już tej zimy kotły 

miały awarię i będą wymagały w najbliższym czasie wymiany lub podłączyć się do 

sieci MPEC-u. Duzi odbiorcy gwarantują opłacalność całej inwestycji.  
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Ad.6 

Interpelacje i zapytania: 

1. Radny Andrzej Swałtek: 

a) złożył interpelację w sprawie udzielenia dodatkowych wyjaśnień związanych  

z utrzymaniem narciarskiej pętli biegowej przy MHL-wej. 

b) złożył zapytanie w sprawie ścieżek rowerowych, a szczególnie ich zwężenia w niektórych 

miejscach, z czego to wynika? 

2. Radny Paweł Liszka pytał kiedy zostanie usunięte suche drzewo znajdujące się przy 

wjeździe na stadion Piłsudskiego? Po jego usunięciu należałoby poprawić infrastrukturę 

tamtejszego parkingu.  

3. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelację w sprawie: 

a) oznakowania pionowego miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na parkingu 

przy al. Kopernika, naprzeciwko SP Nr 2. 

b) udzielenia dodatkowych informacji dotyczących mini zoo, które było na Rynku podczas 

Targów Wielkanocnych. 

4. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie 

uzupełnienia destruktem ubytków w drogach miejskich o numerach 2100/1 i 1172 na  

os. Niwa.  

 

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

 

Ad.7 

Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. Lista zapisanych do głosu stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu.   

1. Pan Jan Sięka poruszył sprawę przedszkola przy parafii Św. Katarzyny podkreślając 

zaniepokojone mieszkańców brakiem zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 22 Centrum, które umożliwiałby utworzenie takiego przedszkola. Od momentu 

podjęcia w/w uchwały minęły już 2 miesiące i nie widać, aby został ogłoszony przetarg na 

wykonanie stosownego projektu, nie ma również wzmianki o konsultacjach społecznych  

dotyczących tego zagadnienia. Brak działań stwarza ryzyko, że nie uda się uruchomić 

przedszkola w tej lokalizacji od nowego roku szkolnego 2018-2019. Brak przedszkola w 

centrum miasta jest sporym utrudnieniem dla mieszkańców szczególnie tej części miasta. Na 

koniec zwrócił się o podjęcie stosownych działań w celu utworzenia tego przedszkola.   

2. Marcin Abood Al Hassani poruszył problem jaki pojawił się na Nowej Targowicy, a jest 

nim  budowa 2 metrowego płotu, który utrudnia dotarcie kupujących do handlujących. Prosił 

Burmistrza i Radę Miasta o interwencję w tej sprawie.  

3. Pan Tadeusz Morawa poruszył sprawę wynajęcia sali w MOK-u  i dwóch konferencji, 

które miały miejsce jedna po drugiej jedna pt. „Stop dalszej gloryfikacji Józefa Ognia” oraz 

druga gloryfikująca tą postać. Poinformował, że doszło wówczas do przepychanek,  

a uczestnicy pierwszej konferencji byli obrażani i wyzywani. Zaproponował, aby radni 

obejrzeli film z całej tej sytuacji jaka miała miejsce.  

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski przypomniał, że jakiś czas temu na Sesji zostało 

ustalone, że w tym punkcie mają być poruszane sprawy istotne dla miasta, a nie sprawy 

personalne i historyczne, które budzą jakieś kontrowersje. Dodał, że Sesja Rady Miasta nie 

jest miejsce do rozstrzygania sporów. Jeśli doszło do jakichś przepychanek to należało 

wezwać Policję, bo Rada nie będzie rozstrzygać takich sporów.  

4. Pan Marek Zapała również zwrócił uwagę, że był na zebraniu, o którym wspomniał  

p. Morawa i czuł się na tym spotkaniu zagrożony, a organizatorzy powinni zapewnić 

bezpieczeństwo. Dodał, że wynajęli salę w MOK-u i za nią zapłacili i było to spotkanie 
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otwarte ale pojawili się prowokatorzy, którzy doprowadzili do zamieszek i obrażali ich. 

Dodał, że organizator powinien zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom konferencji.  

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że błędem było wynajęcie sali dla 

dwóch grup zwaśnionych ze sobą w odstępie godzinnym, bo wiadomym było, że dojdzie do 

przepychanek i wzajemnego obrażania się miedzy zwolennika i przeciwnikami „Ognia”. 

Dyskusja jest potrzebna, ale powinna mieć charakter kulturalny. Następnie poinformował, że 

powinny być jasne kryteria wynajęcia sal w MOK-u. Mieszkańcy miasta na dyżurze pytali na 

jakich zasadach sale są wynajmowane. W związku z tym spotkał się z Dyrektorem MOK-u  i 

okazało się, że wszystkie sale są jednakowo traktowane i wszystkie grupy chcą ćwiczyć na 

dużej sali. Podczas rozmowy ustalono, że najpierw powinno się zagospodarować sale małe a 

jeśli nie będzie chętnych na komercyjne wynajęcie dużej sali to ją również udostępnić na 

próby.  Osoba zgłaszając uwagę mówiła że chciała wynająć salę dużą  na 26 kwietnia br. i jej 

nie otrzymała mimo że była wolna. Dyrektor MOK wyjaśnił, że 27 kwietnia w MOK-u 

odbędą się występy zespołów m.in. z Ukrainy i Słowacji. Zespoły te przyjeżdżają dzień 

wcześniej i chcą odbyć próby na dużej sali dlatego mimo, że w grafiku jest ona wolna nie 

mógł jej wynająć. Cały problem w tym, że Dyrektor zaproponował salę 44 i miał tą Panią 

poinformować czego nie zrobił, a po 3 dniach Pani otrzymała pismo, że sala 44 też jest zajęta. 

Przewodniczący stwierdził, że jest to niepoważne traktowanie Jego i osób, które chciały 

wynająć salę.  

Pan Marek Zapała proponował, aby Rada obejrzała film na którym widać jak byli oni 

traktowani podczas konferencji. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że Sesja nie jest miejscem do 

puszczania tego rodzaju filmów i rozstrzygania kto jest winny, bo na kolejną Sesję przyjdzie 

przeciwna strona i Rada nie będzie decydować kto ma rację.  

5. Pan Paweł Kolasa w sprawie Nowej Targowicy poinformował, że obecnie są w fazie 

negocjacji z tą spółką. W imieniu właścicieli działki, która ma zostać odcięta płotem 

poinformował, że chcą uczestniczyć  w kosztach Nowej Targowicy w sposób racjonalny  

i realny dla obydwóch stron. W chwili obecnej budowa płotu ma być wstrzymana do 

zakończenia negocjacji.  

6. Pani Halina Dyduch w sprawie Nowej Targowicy zwróciła się z prośbą o zainteresowanie 

Burmistrza i Radnych sytuacją na Nowej Targowicy, a mianowicie stawianym na wysokość  

2 m płotem, który ma utrudnić kupującym dojście do handlujących. Dodała, że handlujący 

ponieśli wiele kosztów, aby zaaklimatyzować się na Nowej Targowicy kiedy się to udało to 

teraz stawia się im płot, aby nie było ich widać. Prosiła, aby Burmistrz i Rada podjęli 

interwencję w tej sprawie, aby handlujący mogli normalnie pracować, bo obecnie wygląda to 

tak jakby budowano dla nich „Getto”.  

 

Przerwa 

 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie planu ochrony dla Gorczańskiego Parku Narodowego przedstawił 

Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Poinformował, że projekt planu ochrony 

GPN kolejny raz trafia pod obrady Rady. poprzednia uchwałę w tej sprawie Rada Miasta 

podjęła w lutym 2017r. Po zapoznaniu się z aktualnym projektem należy stwierdzić, że 

zasadnicza kwestia, która zaważyła na wcześniejszej negatywnej opinii Rady Miasta 

dotycząca zakazu lokalizowania wież widokowych została  z aktualnego projektu usunięta.  
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W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka pytał czy Gmina Nowy Targ, której głownie dotyczy ten plan 

ochrony GPN podjęła już uchwałę w tej sprawie? Czy nie należałoby wstrzymać się  

z decyzja do momentu podjęcia przez nich stosownej uchwały.  

 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha poinformował, że w tym temacie 

Burmistrz rozmawiał z Wójtem kilka dni temu. Rada Gminy Nowy Targ nie podjęła 

jeszcze uchwały w tej sprawie. Dodał, że Gmina Nowy Targ ma swoje problemy 

natomiast Miasto jest objęte tylko fragment otuliny GPN i fragment obszaru Natura 

2000 PLH120018 Ostoja Gorczańska. Inne gminy podjęły już takie uchwały.  

 Radny Paweł Liszka pytał czy podjęcie tej uchwały nie będzie blokowało realizacji 

ewentualnych inwestycji? 

 Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha poinformował, że każda gmina 

opiniuje ten projekt tylko w zakresie właściwości swojej gminy a nie odnosi się do 

zapisów, które dotyczą innej gminy. Na dzień dzisiejszy z godnie z informacją 

Dyrektora GPN nie ma zagrożenia dla jakiejkolwiek miejskiej inwestycji.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha potwierdził, że rozmawiał z Wójtem Gminy Nowy 

Targ i pytał jakie jest ich stanowisko. Otrzymał wówczas odpowiedź, że działania 

gminy wychodzą nieco dalej i dotyczą ograniczenia obszaru otuliny. Jest to działanie, 

które nie jest do załatwienia na etapie opiniowania planu ochrony GPN. Będzie ono 

musiało być skoordynowane w terminie późniejszym ponieważ dotyczy innych 

przepisów, które ustalały granice otuliny parku. Pan Wójt nie wyraził oczekiwania, 

aby Rada Miasta Nowy Targ wstrzymała się z opiniowaniem tego planu.  

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski podkreślił, że działalność parku jest 

specyficzna i w pewien sposób usiłuje wywierać naciski informując, że inne gminy 

podjęły już uchwały w tej sprawie.      

 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 9 głosów „za” przy 4 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się  

podjęła Uchwałę Nr XLVIII/457/2018 w sprawie: wyrażenia opinii do projektu 

Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla Gorczańskiego 

Parku Narodowego. 

 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenie umów najmu i umowy dzierżawy przedstawił 

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

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

z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcą, którzy są zainteresowani przedłużeniem umów: 

1) Umowa najmu powierzchni 2,00 m2 pod bankomat zamontowany w budynku Miejskiej 

Krytej Pływalni usytuowanej na części działki ewid. nr 19583/1. 

2) Umowa najmu lokalu o łącznej pow. użytkowej 121,05 m2 położonego w budynku na 

Miejskim Stadionie im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Kolejowej 161 w Nowym Targu 

usytuowanego na części działki ewid. nr 12351, użytkowanego przez najemcę NKP Podhale 

Nowy Targ na biuro i szatnie. 
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3) Umowa najmu lokalu o łącznej pow. użytkowej 126,87 m2 położonego w budynku na 

Miejskim Stadionie im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Kolejowej 161 w Nowym Targu, 

usytuowanego na części działki ewid. nr 12351, stanowiącego część hotelową – 4 pokoje  

i korytarz, z której korzysta najemca NKP Podhale Nowy Targ. 

4) Umowa dzierżawy miejsca parkingowego o pow. 3,00 m2 usytuowanego przed bramą 

wjazdową do Miejskiej Hali Lodowej przy ul. Parkowej 14 w Nowym Targu na części działki 

ewid. nr 11041/6, na którym dzierżawca eksponuje gokardy. 

Projekt uchwały dotyczy umów najmu zawartych przez Miejskie Centrum Sportu  

i Rekreacji w Nowym Targu z wykorzystaniem gminnych obiektów oddanych MCSiR  

w administrowanie. 

 

W ramach pytań głos zabrała Radna Bogusława Korwin, która prosiła o podanie kwot 

dotychczasowych dzierżaw. 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że były to kwoty: 

1) bankomat - 1 045,50  zł brutto; 

2) NKP Podhale - 1 906,50 zł brutto za pierwszy lokal oraz 

3) NKP Podhale-  1 845 zł brutto za drugi lokal.  

4) parking przed MHL-wą 98,50 zł brutto.  

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr XLVIII/458/2018 w sprawie: przedłużenie umów najmu i umowy dzierżawy.  

 

Ad.10 

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr ewid. 11111/4 o pow. 

0,0373 ha położonej przy ul. Kościuszki w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału 

GN Pan Janusz Jakobiszyn. Teren, który miasto chce nabyć od prywatnych właścicieli to 

część obecnego parkingu przy ul. Kościuszki. Parking ten został włączony do programu 

funkcjonalno-użytkowego polegającego na budowie węzła przesiadkowego w ramach 

projektu pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na 

terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary”, współfinansowanego  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Wg projektu budowa „park&ride” przy ul. Kościuszki to kwota 2.468.179,24 zł kosztów 

kwalifikowanych, w tym 85% dofinansowania w kwocie 2.097.952,34zł.  

Gmina Miasto Nowy Targ jest właścicielem większości terenu wchodzącego w skład 

przedmiotowego parkingu za wyjątkiem działki ewid. nr 11111/4 o pow. 0,0373 ha 

stanowiącej własność osób fizycznych. Prowadzone z właścicielami tej działki negocjacje 

wskazują, że ich żądania cenowe są wyższe niż wycena nieruchomości. 

 

W ramach pytań i dyskusji głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka pytał jaka jest wartość nieruchomości oszacowana na podstawie 

wyceny? 

 Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że względu na fakt, że 

negocjacje nie zostały jeszcze zakończone nie chciałby publicznie podawać kwoty. 

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że poprawny tryb w takiej sytuacji powinien polegać 

na tym, że najpierw powinny zostać zakończone negocjacje, spisany protokół rokowań 

i później znając kwotę należałoby dopiero przedłożyć projekt Radzie Miasta. W tym 
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momencie Rada podejmując uchwałę wyraża zgodę na sprzedaż po cenie wyższej niż 

wartość rynkowa czyli działka może zostać sprzedana Miastu za np. 400 tyś zł czy też 

za 1 000 000 zł.  Dodał, że jest z tym, aby ta działkę kupić, ale cena powinna być 

radnym znana.  

 Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że w odpowiedzi na 

ofertę kupna która złożyło miasto otrzymano odpowiedź, że właściciele są skłonni 

sprzedać tą działkę za 400 tyś zł. Wycena opiewa na kwotę powyżej 300 tyś zł. 

Przeprowadzono już kilka negocjacji, ale może okazać się że cena będzie nieco 

wyższa niż wartość. Dodał, że Miasto na pewno nie zapłaci więcej niż 15 lub 20% 

wartości.  

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, ze w takim przypadku może 

należałoby określić w uchwale że Rada Miasta wyraża zgodę na nabycie 

nieruchomości po cenie wyższej o 15%- 20% od wyceny.  

 Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że teraz Burmistrzowi 

trudno jest podpisać protokół z uzgodnień na cenę wyższą niż wartość jeśli nie ma 

zgody Rady.  

 Radny Janusz Tarnowski zwrócił uwagę, że jeśli na ten moment nie wiadomo jaka jest 

ta kwota i nie chce się zdradzić warunków do jakich Burmistrz został upoważniony do 

negocjowania ceny to nie jest konieczne podejmowanie dzisiaj tej uchwały. Najpierw 

można przeprowadzić negocjacje, spisać protokół z negocjacji z zastrzeżeniem, że 

dyskusja podczas Komisji i Sesji Rady była na ten temat prowadzona. Jaką kwotę uda 

się wynegocjować z taką kwotą Rada podejmie później uchwałę.    

 Radny Paweł Liszka złożył wniosek formalny o zmianę w porządku obrad polegającą 

na zdjęciu przedmiotowego projektu uchwały.  

 Radny Jan Łapsa podkreślił, że sprawa ta trwa już bardzo długo i skoro jest możliwość 

pozyskania środków to trzeba to uchwalić, bo właściciel może się wycofać z chęci 

sprzedaży i  parkingu nie będzie. Zgłosił wniosek, aby nad tą uchwałą głosować 

imiennie.  

 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że parking ten ma być 

robiony w ramach projektu, o którym wspomniał Naczelnik Jakobiszyn. Do tego 

projektu jest kilkanaście milionów dofinansowania, na ten parking jest to kwota   

2.097.952,34zł czyli 85% całego zadania. Odroczenie podjęcia tej uchwały o miesiąc  

i sprzeniewierzenie możliwości wynegocjowania dobrej ceny i zakupu tej działki 

może doprowadzić do tego że cały wniosek przepadnie. Jeśli parking nie zostanie  

w ramach tego projektu wykonany to nie zostanie także zakupiony tabor do MZK itd.  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że gdyby Radnych traktowano poważnie to byłoby już 

po negocjacjach i podpisany byłby już protokół i wówczas Rada mogłaby podjąć 

stosowną uchwałę. Podkreślił, że radni są za tą inwestycją, ale nie można radnych tak 

niepoważnie traktować wskazując, że kupuje się za cenę wyższą niż cena rynkowa. 

Sprzedający po podjęciu tej uchwały może mieć argument do żądania wyższej ceny.   

 Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że Burmistrz nie może stawiać radnych pod 

„murem”. Jeśli były jakieś nieścisłości czy wątpliwości po komisji to Burmistrz pilnie 

powinien się spotkać z właścicielem działki i spisać porozumienie, aby na Sesji Radni 

wiedzieli za jaką kwotą głosują.  

 Radny Janusz Tarnowski stwierdził, że radni mają niepełną informację co do 

terminów naborów i nie wie z czego to wynika. Ewentualnie zawsze można zwołać 

Sesję nadzwyczajną w celu podjęcia tej uchwały, aby nie przekroczyć wskazanych  

w programie terminów.  
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 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski poinformował, że negocjacje z prywatnymi 

osobami są bardzo trudne i należy się cieszyć, że właściciel zgadza się sprzedaż 

miastu tą działkę.  

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że przyznane jest dofinansowanie, 

projekt jest oceniony i należy iść do przodu. Negocjacje trwają już długo. Cena górna 

została już przez Naczelnika podana więc  nie można mówić, że działka będzie 

kupiona za nie wiadomo jaką kwotę. Dodał, że z kwoty zaproponowanej przez 

właściciela próbują „urwać” ile się da, aby zapłacić jak najmniej. Nie warto tego 

odkładać, bo właściciel może się rozmyślić.  

 Radny Andrzej Swałtek podkreślił, że jest to projekt wiązany i tam jest ważna sprawa 

dla MZK więc jeśli za miesiąc miałoby być za późno to należałoby to dzisiaj 

przegłosować.  

 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek podkreślił, że projekt dotyczy łącznie 

trzech samorządów, a nie tylko Miasta Nowy Targ. Do końca kwietnia dokumenty 

mają być gotowe, na początku przyszłego miesiąca ma być podpisana umowa dlatego 

ten projekt powinien być, bo inne gminy są już przygotowane w swoich zakresach.  

 

Głosowanie wniosku formalnego radnego Pawła Liszki o zdjęcie z porządku obrad 

przedmiotowego projektu uchwały. 

Rada w reasumpcji głosowania 1 głos „za” przy 12 głosach przeciw i 6 głosach 

wstrzymujących się odrzuciła powyższy wniosek.  

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski pytał radnego Jana Łapsa czy podtrzymuje 

wniosek o głosowanie imienne nad tym projektem uchwały. 

Radny Jan Łapsa poinformował, że nie musi być to głosowanie imienne, ale takie głosowanie 

pokazałoby jasno kto jest za tym projektem, a kto przeciw. 

Radny Paweł Liszka zwracając się do radnego Jana Łapsy zaznaczył, że nie jest to głosowanie 

„za” lub „przeciw” projektowi bo on osobiście jest za tym projektem tylko nie zgadza się na 

zapis w uchwale mówiący o tym że kupuje się tą nieruchomość za cenę  większą niż ustalona 

przez rzeczoznawcę majątkowego wartość. Z tego wynika, że nie wiadomo o jakiej kwocie 

jest mowa. 

Radny Jan Łapsa podkreślił, że w czasie dyskusji Naczelnik Jakobiszyn podał górną granicę  

i  jest to jasne dla wszystkich. Podkreślił, że sprawa tej działki ciągnie się już bardzo długo  

i teraz właściciel zgodził się ją sprzedaż i jest szansa zakończyć tą sprawę. Jeśli miasto będzie 

się zbyt długo zastanawiać to może znaleźć się inny inwestor i kupić tą działkę.  

Radny Janusz Tarnowski stwierdził, że dyskusja została już zakończona i mimo iż uważa, że 

w tym momencie z uchwały nie wynika jaka to będzie kwota to należy ją przegłosować skoro 

jej niepodjęcie miałoby spowodować, że przepadnie cały wniosek.   

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr XLVIII/459/2018 w sprawie: nabycia nieruchomości oznaczonej nr ewid. 11111/4  

o pow. 0,0373 ha położonej przy ul. Kościuszki w Nowym Targu.  

 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację 

zadania: wykonanie prac konserwatorskich przy elementach kwatery wojennej z lat 1914-

1923, znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu przedstawił Naczelnik 
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Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń. Kwatera wojenna z lat 1914 – 1923, znajduje się na 

cmentarzu komunalnym w Nowym Targu w kwaterze nr 12. Została ona utworzona przez 

Powiatową Komendę Armii Austro-Węgierskiej w listopadzie 1914r. Na przestrzeni lat  

w obrębie kwatery dokonano różnych zmian. W części kwatery zostały przy udziale władzy 

Polski Ludowej dokonane nowe pochówki oraz zlokalizowano nagrobki nie związane z jej 

pierwotnym charakterem. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 

1933r. o grobach i cmentarzach wojennych koszty utrzymania grobów i  cmentarzy 

wojennych, winny być ponoszone ze środków budżetu państwa, Wojewoda zadeklarował 

sfinansowanie remontu kwatery. Wymaga to jednak podpisania porozumienia w sprawie 

powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej.  

 

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 zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVIII/460/2018 w sprawie: 

zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania: wykonanie 

prac konserwatorskich przy elementach kwatery wojennej z lat 1914-1923, znajdującej 

się na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu.  

 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie  utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów 

i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie 

Miasto Nowy Targ przedstawił Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11.01.2018r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych Rada Miasta zobowiązana jest do dokonania podziału gminy na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

W związku z tym dokonano podziału miasta na 21 stałe obwody głosowania, ustalono ich 

numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Zaproponowany podział 

jest zgodny z kryteriami wynikającymi z przepisów ustawy Kodeks wyborczy, a projekt 

niniejszej uchwały został skonsultowany z Komisarzem wyborczym w Nowym Sączu, który 

nie wniósł do niego uwag.  

 

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 zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLVIII/461/2018 w sprawie: 

utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic obwodów 

głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Nowy Targ.  
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Ad.13 

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 

Skarbnik Miasta Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na 

aktualizacji kwoty planowanych wydatków ogółem przed zmianami i po zmianach - wynika 

to z tego, że w międzyczasie wpłynęły dotacje z budżetu państwa, które zwiększyły 

planowane  dochody i wydatki. Aktualne wydatki to kwota 161 080 170,39 zł. 

W przedmiotowym projekcie uchwały dokonuje się przesunięć pozycji wydatków  

w następujący sposób: 

1) Dokonuje się przesunięcie kwoty 200 000 zł z rozdziału Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami do rozdziału Drogi publiczne gminne. Są to środki zaplanowane na 

wypłatę odszkodowań z tytułu nieruchomości przejętych pod budowę wschodniej obwodnicy 

Nowego Targu na os. Bereki.  

2. Dokonuje się przesunięcia kwoty 40 000 zł z rozdziału Obsługa papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek  do rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Wydatki na 

koszty obsługi długu będą w roku 2018 niższe niż planowano w związku z przedterminową 

spłatą części długu. Z tych oszczędności planuje się zakupić samochód niezbędny do 

prowadzenia akcji prewencyjnych i kontroli związanych z ochroną środowiska  

w szczególności w celu przeciwdziałania spalania odpadów komunalnych.  

 

Skarbnik poinformował, że po dyskusji na Komisji FGKiR w sprawie wydzierżawienia 

samochodu  dla Wydziału GKiOŚ dokonał analizy i okazuje się, że nie byłoby to korzystne 

rozwiązanie.  

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że według niego wzięcie samochodu  

w abonament jest opłacalne, ale akurat w abonamencie nie ma Fiata Pandy, o którym była 

mowa.  

 

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” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  

Nr XLVIII/462/2018 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.14 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

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

piśmie.  

ad.1b) Naczelnik Wydziału FPiI Pani Wilhelmina Schab poinformowała, że ścieżki na terenie 

miasta realizowane są po terenach do których miasto posiada dysponowanie - są to albo 

tereny miejskie albo zgody uzyskane od właścicieli prywatnych bądź na warunkach 

właścicieli prywatnych jak to miało miejsce na ścieżce przy Zakopiance gdzie właściciel 

wyraził zgodę na wejście w teren i wykonanie ścieżki, ale warunkiem było wykonanie ścieżki 

w nawiązaniu do zjazdu, który ma zaprojektowany z Zakopianki. Wszystkie zawężenia na 

ścieżkach związane są ściśle z dysponowanym terenem czyli ścieżka się zwęża na danym 

docinku jeśli miasto nie ma dysponowania terenu w tym miejscu. 
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Radny Andrzej Swałtek stwierdził, że te zwężenia dziwnie wyglądają to jeszcze jest to  

w tamtym miejscu niebezpieczne bo robi się swego rodzaju „wyrwa” w tamtym miejscu. 

Teraz pewnie nie ma możliwości już poprawienia tego, bo asfalt jest wylany.   

ad.2 Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że w zeszłym roku była 

robiona inwentaryzacja drzew przy stadionie Piłsudskiego i odpowiedni wniosek skierowano 

do Starosty. Problem w tym, że drzewo, o którym mówi radny Liszka jest w pasie drogi 

wojewódzkiej i miasto nie może z takim wnioskiem wystąpić tylko właściciel może złożyć 

wniosek. 

Radny Paweł Liszka prosił, aby zwrócić się do właściciela, żeby wystąpił z wnioskiem o jego 

ścięcie, bo jest to drzewo suche, które zagraża bezpieczeństwu.   

 

Radna Bogusława Korwin odniosła się do otrzymanej od Burmistrza odpowiedzi na zapytanie 

z poprzedniej Sesji dotyczące stawki za utrzymanie w czystości 1m2 miejskich terenów 

zielonych, płaconych Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowym Targu.  

W odpowiedzi otrzymała informację, że jest to 0,36 gr netto za 1m2. W związku z tym 

zwróciła się do Burmistrza, aby jako właściciel spółki z ramienia Miasta zadbał o to, aby 

Prezes ZGM Sp. z o.o., po kilkunastu latach utrzymywania takiej samej stawki czyli 0,12 gr 

1m2, co daje za sprzątanie 100m2 terenów zielonych 12 zł za miesiąc, doceniła ludzi 

wykonujących tę pracę. Jeżeli miasto płaci 0,36 gr to niech miasto doceni faktycznie tych 

ludzi, którzy fizycznie dbają o czystość naszego miasta i którzy tę ciężką pracę wykonują. 

 

Burmistrz Pan Grzegorz Watrycha odnosząc się do wypowiedzi radnej Bogusławy Korwin 

poinformował, że miasto płaci 0,36 gr za 1 m2  natomiast nie ingeruje czy jest to pracownik 

etatowy czy umowa zlecenia. Dodał, że zostanie sprawdzone jak jest to zadanie realizowane. 

Przy zawieraniu nowej umowy będą rozliczenia z wykonania dotychczasowej umowy.  

 

Ad.15 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha zaproponował, aby w najbliższym czasie 

zorganizowana została objazdowa Komisja FGKiR i aby radni na rowerach objechali 

ścieżki rowerowe, które zostały w ostatnim czasie wykonane. Wówczas udział w tej 

komisji wziąłby również projektant i na miejscu wyjaśnione zostałyby wszystkie 

wątpliwości związane z przebiegiem ścieżek. Jeśli pojawią się słuszne uwagi możliwe 

do wprowadzenia to będzie możliwość pewnego ulepszenia ścieżek. Uskok przy 

Zakopiance na wysokości dawnego Polmozbytu nie wyglądałby tak dziwnie, gdyby 

salon samochodowy zaczął budować pas do prawo skrętu czyli do zjazdu  

z Zakopianki.  

 Radny Andrzej Swałtek w imieniu mieszkańców bloków zwrócił się z prośbą  

o zamontowanie koszy na psie odchody. Były one już jakiś czas temu zamontowane  

i później ściągnięte bo były w nich śmieci, ale z czasem świadomość ludzi w tym 

zakresie się zmieniła pod tym względem i doborze byłoby te kosze zamontować, bo 

ludzie nie wiedzą gdzie te odchody wyrzucać.  

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski pytał czy będzie przeprowadzone badanie 

ruchu na przejeździe kolejowym w ul. Grel?  

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że takie badanie wynika z przepisów 

i zostało przeprowadzone przed remontem ul. Grel. Samorządy, które mają na sowim 

ternie takie niestrzeżone przejazdy musi takie badanie wykonywać, a sprawdza to 

Prokuratura Rejonowa. Jeszcze nie są znane wyniki  przeprowadzonego badania. 

Następnie Burmistrz poinformował, że w Nowym Targu przebywa obecnie delegacja 

uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej Gminy Stary Targ. 
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Na koniec Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski poinformował o:  

 terminach dwóch Sesji w II półroczu 2018r. pozostałe terminy ustalone zostaną gdy 

zostanie ogłoszona data wyborów samorządowych; 

 terminie składania oświadczeń majątkowych, który upływa 30.04.2018r.  

 uroczystościach w dniu 3.05.2018r. - Msza Św., w ogrodach Kościoła pw. Św. 

Katarzyny o godz. 11:00, a po niej przemarsz na Rynek na dalsze uroczystości.   

 

Ad.16 

O godzinie 16:55 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XLVIII Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ.  

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak 

                   Andrzej Rajski  


