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P r o t o k ó ł Nr 49/2018 

z XLIX Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 28 maja 2018r. 

 

Ad.1 
Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski otworzył obrady XLIX Sesji Rady Miasta  

w Nowym Targu o godzinie 14
00

.  

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. Szczególnie 

serdecznie powitał Pana Roberta Bartosza Komendanta Powiatowego Policji w Nowym 

Targu oraz przedstawicieli KH Podhale i MMKS Podhale Nowy Targ: Panią Agatę 
Michalską, Panią Jolantę Bakalarz oraz Pana Macieja Jachymiaka.  

 

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 XLVIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Nowy Targ  

z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.  

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
8. Powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Nowy Targ.  

9. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.II.  

10. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 

21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem).  

11. Zmiany Uchwały Nr XXVII/320/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 grudnia 2008 roku  

w sprawie nadania nazwy nowego osiedla w Nowym Targu.  

12. Zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego.  

13. Współpracy stron w zakresie realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach 

dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Miasta Nowy Targ.  

14. Zmiany Uchwały Nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r.  

w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach 

publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz 

sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 10 października 2016r.  

15. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie.  

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

z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta.  
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17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

18. Wolne wnioski. 

19. Zakończenie obrad.  

 

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

który zgłosił następujące wnioski o wprowadzenie do porządku obrad: 

1) punktu pn. „Podsumowanie sezonu hokejowego 2017/2018 KH Podhale i MMKS Podhale 

Nowy Targ”.  

2) projektu uchwały Burmistrza Miasta w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia o przekazaniu środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy 

Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie. 

3) projektu uchwały Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Nowy Targ kontroli działalności Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

Przed przystąpieniem do głosowania glos zabrali: 

� Radca Prawny Pani Teresa Ludzia odnosząc się do proponowanego do wprowadzenia 

do porządku obrad projektu Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie: zlecenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ kontroli działalności Burmistrza Miasta 

Nowy Targ poinformowała, że zgodnie z § 54 urt. 4 Statutu Miasta podmiot 

składający projekt uchwały jeśli nie jest nim Burmistrz przedkłada Burmistrzowi  

i Przewodniczącemu Rady projekt uchwały najpóźniej na 14 dni przed Sesją 
zwyczajną. Projekt niniejszej uchwały został złożony do podpisu radcy prawnemu  

w dniu dzisiejszym, a nie został wcześniej przekazany do zaopiniowania do 

Burmistrza.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że zgadza się z podaną przez 

radcę prawnego informacją, ale Komisja Rewizyjna jest wewnętrzną jednostką Rady 

służącą m.in. do kontroli działań Burmistrza dlatego trudno, aby Burmistrz we własnej 

sprawie zabierał głos. 

�  Radny Grzegorz Grzegorczyk poinformował, że jest za przeprowadzeniem 

proponowanej kontroli, ale w terminie późniejszym. Obecnie Komisja analizuje 

sprawozdanie z wykonania budżetu i ma sporządzić opinię w tej sprawie.  Jeśli projekt 

taki zostanie złożony zgodnie ze Statutem to komisja na pewno pochyli się nad tym 

tematem.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski przypomniał, że sesja absolutoryjna 

rozpisywana jest 8 czerwca i do tego czasu Komisja Rewizyjna musi sporządzić już 
opinię, a później będzie miała czas na przeprowadzenie niniejszej kontroli. Zgodnie  

z § 82 Statutu Miasta Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole objęte planem pracy, 

ale Rada może jej zlecić oprócz tego dodatkową kontrolę i decyduje o tym cała Rada,  

a nie sama Komisji. 

� Radny Lesław Mikołajski zwrócił uwagę że ustawa o samorządzie gminnym jest 

ustawą wyższego rzędu niż Statut Miasta, a z niej wynika, że Rada może zmienić 
porządek obrad w każdej chwili nawet w trakcie trwania obrad jeśli będzie spełniony 

warunek bezwzględnej większości ustawowego składu Rady. Było już kilka 

przypadków takich zmian, co budziło wątpliwości, a później okazało się że organ 

Wojewody potwierdził, że zmianę można dokonać w każdej chwili trwania obrad jeśli 
tylko jest bezwzględna liczba głosów.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski poinformował, że propozycja projektu 

przez niego złożonego wynika z faktu, że mieszkańcy zarzucają Burmistrzowi 

działanie niezgodne z prawem i Komisja Rewizyjna powinna to zbadać bez zbędnego 

odkładania w czasie.   
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Glosowanie zgłoszonych wniosków do porządku obrad: 

Ad1) 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 
przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. „Podsumowanie 

sezonu hokejowego 2017/2018 KH Podhale i MMKS Podhale Nowy Targ”.  

Punkt ten wprowadzono w punkcie 5 porządku obrad.  

 

Ad.2) 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała wniosek 

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” 

Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie. 

Projekt ten wprowadzono w punkcie 10 porządku obrad. 

 

Ad.3) 

Rada w głosowaniu 8 głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 9 głosach wstrzymujących się 
odrzuciła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zlecenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ kontroli działalności Burmistrza Miasta Nowy 

Targ.  

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Podsumowanie sezonu hokejowego 2017/2018 KH Podhale i MMKS Podhale Nowy 

Targ”.  

6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Nowy Targ  

z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 
9. Powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Nowy Targ.  

10. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie. 

11. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.II.  

12. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 

(Obszar lotniska wraz z otoczeniem).  

13. Zmiany Uchwały Nr XXVII/320/08 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 grudnia 2008 roku  

w sprawie nadania nazwy nowego osiedla w Nowym Targu.  

14. Zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego.  

15. Współpracy stron w zakresie realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach 

dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Miasta Nowy Targ.  

16. Zmiany Uchwały Nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r.  

w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach 

publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz 

sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 10 października 2016r.  
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17. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie.  

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

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

 

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad.  

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 7 głosach wstrzymujących się przegłosowała 

przedłożony porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.  

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się  przyjęła protokół 

z XLVIII Sesji Rady Miasta. 

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 23 kwietnia 2018 r. do 28 maja 2018r. 

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

 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Andrzej Swałtek pytał o koszt koncertu „Z biało-czerwoną przez wieki, 

Nowotarżanie dla Nowotarżan”  oraz o koszt wykonania inwestycji na miasteczku 

komunikacyjnym? 

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odnośnie miasteczka komunikacyjnego 

poinformował, że  podobnie jak i w pierwszym przetargu na to zadanie w budżecie 

miasta zabezpieczona jest kwota 600 000 zł natomiast oferta, która wpłynęła opiewa 

na kwotę 863 000 zł. Jest to znacznie powyżej zaplanowanej kwoty. Zarówno 

miasteczko komunikacyjne przy ul Sikorskiego jak i zaprojektowany po sąsiedzku tor 

do rajdów rowerowych dla młodzieży uwzględnione zostały we wniosku na 

dofinansowanie więc jeśli zostanie ono uzyskane to przetarg zostanie ponowiony. 

Ceny na rynku budowlanym jak wszystkim wiadomo są obecnie wysokie. Odnośnie 

kosztów koncertu poinformował, że ważna jest przede wszystkim jakość tego 

wydarzenia. Jeśli jest taka potrzeba, to koszty zostaną podliczone i podane. Dodał, że 

szkoda, że radny nie ma czasu przyjść na koncert, a ma czas czytać wpisy hejterów.  

� Radny Andrzej Swałtek powiedział, że sam jest oburzony tymi wpisami dlatego chciał 

aby Burmistrz podał koszty koncertu, żeby nie padały jakieś niestworzone kwoty.  

 

W trakcie sprawozdania doszli radni: Janusz Tarnowski i Danuta Wojdyła. Od tego momentu 

w obradach uczestniczy 21 radnych.  

 
Po sprawozdaniu Burmistrz Miasta Pan Grzegorz Watycha oraz Przewodniczący Rady Pan 

Andrzej Rajski złożyli gratulacje i podziękowania Pani Oli Król Olimpijce z Pjongjangu.  

Wręczono jej również prezent w postaci opłaconego kursu - do wyboru: szybowcowego lub 

spadochronowego. 

 

Ad.5 
Prezes KH Podhale Agata Michalska przedstawiła zebranym podsumowanie sezonu 

hokejowego 2017/2018 prezentując krótki filmik oraz prezentację.  
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Pani Prezes podała sporo statystycznych danych: ponad 60 rozegranych meczy z tego 30  

w Nowym Targu, średnio 2 tys. kibiców oglądało mecze w Miejskiej Hali Lodowej (w czasie 

sezonu kibiców było więcej, poza sezonem mniej). Podkreśliła, że istotna jest też lojalność 
kibiców, jeśli chodzi o aktywność na Facebooku – regularnie aż 6 tys. tych samych osób 

reaguje na posty na temat działalności klubu, poprzez komentarze, lajki, bądź udostępnianie, 

czasem słowa krytyki. Średnia ilość osób zainteresowanych na Facebooku podanym 

wynikiem meczu to więcej niż 20 tysięcy, ale istotną informację – jak ta o zdobyciu 47. 

medalu w historii klubu – zobaczyło już ponad 70 tys. ludzi. Największy zasięg, jaki został 

osiągnięty to 85 tysięcy. 

Podkreśliła, że duży zasięg medialny, a tym samym – charakter promocyjny dla miasta – 

miała też informacja o tym, że w Nowym Targu gościła reprezentacja przygotowująca się do 

Mistrzostw Świata. Poinformowała także, że NTvK w minionym sezonie zajmowała się, we 

współpracy z władzami klubu realizacją płatnych, internetowych transmisji live meczów 

hokejowych, rozgrywanych na terenie Miejskiej Hali Lodowej.  

 

Po prezentacji Burmistrz Grzegorz Watycha wraz z Przewodniczącym Rady Miasta 

Andrzejem Rajskim wręczyli Pani Prezes kwiaty, dziękując za zaangażowanie oraz deklarując 

wsparcie dla klubu.  

 

Ad.6 
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Miasta Nowy Targ  

z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku przedstawiła Naczelnik KSiP Pani Katarzyna 

Put. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad.7 

Interpelacje i zapytania: 

1. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w sprawie: 
a) trwania sezonu grzewczego oraz kosztów centralnego ogrzewania blokowisk.  

b) kosztów organizowanych w Ratuszu w latach 2015-2018  Spotkań Noworocznych 

Burmistrza Miasta oraz liczby osób biorących w nich udział; 

c) zdewastowanej fontanny  obok MOK-u, w której brak jest wody; 

d) doprowadzenia do używalności Skate Parku położonego pomiędzy al. Solidarności,  

a zabudowaniami przy ul. Wojska Polskiego 12.  

oraz zapytanie w sprawie:  

e) rzeźby  „Kożuchy Nowotarskie” umieszczonej na nowotarskim Rynku (zapytanie złożone 

w związku z niezadawalającą odpowiedzią na zapytanie w tej sprawie z dnia 26.03.2018r.) 

2. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelację w sprawie niezwłocznego wykonania 

remontu górnego odcinka potoku Skotnica.  

3. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawie: 

a) wprowadzenia do obecnych i przyszłych inwestycji drogowych zaleceń, aby chodniki, 

ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-jezdne były wykonane  w oparciu o technologię 
zapewniającą gładkość nawierzchni.  

b) pisma skierowanego przez Burmistrza do Radnych Rady Miasta Nowy Targ dot. umowy 

zawartej ze spółką Nowa Targowica.  

4. Radny Jan Łapsa złożył zapytania w sprawie: 

a) remontu bacówki miejskiej; 

b) wykaszania rowów oraz czyszczenia studzienek kanalizacyjnych przy ul. Kowaniec; 

c) zatrzymywania się osób w miejscach niedozwolonych przed szkołą i przedszkolem na 

Kowańcu. 
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5. Radni Danuta Szokalska-Stefaniak oraz Grzegorz Luberda złożyli interpelacje  

w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Klikuszówka.  

6. Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zwrócił się z prośbą do Burmistrza  

o przekazanie informacji o aktualnie prowadzonych działaniach w związku z Prewentorium.  

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

 

Ad.8 
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. Lista zapisanych do głosu stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. Przewodniczący przypomniał, że wystąpienia mają być krótkie zwięzłe  

i w sprawach istotnych dla miasta. Dodał, że w punkcie tym głos mają mieszkańcy miasta, ale 

na prośbę Burmistrza zapisał osoby spoza Gminy Miasto Nowy Targ gdyż uznał, że sprawa 

targowicy jest sprawą ważną.  
� Pan Stanisław Apostoł poinformował, że uczestniczył w warsztatach opracowywania 

strategii Miasta na lata 2018-2030 i apeluje o wstrzymanie prac nad tą strategią gdyż 
jest ona, według niego, wykonywana niezgodnie z zasadami sztuki rozwoju 

terytorialnego. Przypomniał, że jeszcze przez 2,5 roku będzie obowiązywała strategia 

obecna więc nie ma pośpiechu z przyjmowaniem nowej. Jest czas, aby wszystko 

przeanalizować i podejść do tematu ze zrozumieniem. 

� Pan Tadeusz Morawa zabrał głos w sprawie rozgłaszania nieprawdy na posiedzeniu 

Komisji FGKiR w dniu 18.04.2018r.  dotyczącej jego prac historycznych.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski odebrał mu głos podkreślając, że Sesja nie 

jest miejscem na tego rodzaju wystąpienia. Od rozstrzygania w sprawach głoszenia 

nieprawdy są sądy i Policja a nie Rada Miasta. Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. 

przerwy. 

Przerwa 

Po przerwie głos zabrali: 

� Pan Maciej Downar-Zapolski zabrał głos w sprawie sytuowania tablic, pomników, 

obelisków na terenie miasta i w okolicy, a także na terenie kraju.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski podkreślił, że nie ma nic przeciwko 

stawianiu czy to pomników czy obelisków na terenie miasta, ale jeśli jest to robione  

w przestrzeni publicznej to powinno być uzgodnione z Radą Miasta.  

� Pani Czesława Przesławska zabrała głos w sprawie handlu na Nowej Targowicy,  

a szczególnie powstałego sporu i postawionego płotu odgradzającego część 
handlujących na prywatnych terenach od terenów Nowej Targowicy. Zwróciła się  
z prośbą do Burmistrza i Rady o pomoc w rozwiązaniu tej niekorzystnej sytuacji.  

� Pan Stanisław Mozdyniewicz zabrał głos w sprawie odwodnienia ul. Grel i ul. Św. 

Anny oraz planowanej drogi łączącej ul. Kilińskiego z ul. Krzywą - trwa to od 1993r.  

i nie zostało to wykonane. Podkreśli, że problem odwodnienia ul. Grel i ul. św. Anny 

trwa już bardzo długo i mieszkańcy przy każdej ulwie obawiają się że ich zaleje 

dlatego należałoby ten problem jak najszybciej rozwiązać.   
� Pani Magdalena Śmietana zabrała  głos w sprawie sporu na Nowej Targowicy, który 

zakończył się postawieniem przez spółkę płotu odgradzającego handlujących na 

terenach prywatnych od terenów Nowej Targowicy. Rozgrywki prowadzone przez 

właścicieli poszczególnych gruntów spowodowały, że cierpią na tym osoby 

handlujące, które z tego handlu utrzymują swoje rodziny. Spór ten powoduje, że Nowa 

Targowica nie jest już wizytówką miasta na miarę XXI wieku lecz nową wizytówką 
miasta jest teraz „Getto na miarę XXI wieku”, a „Czarna owca” nie jest już reklamą 
Nowej Targowicy lecz jest nią teraz „czarny płot”, a przecież nie na takim wizerunku 

wszystkim zależało. Dodała, że ostatnią szansę widzą w Panu Burmistrzu i Radzie 
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Miasta, że pomogą zwykłym handlującym, bo w końcu to nie oni się prosili  

o przeniesienie z poprzedniego placu targowego.  

� Pani Małgorzata Żółtek zabrała głos w sprawie sporu na Nowej Targowicy, z prośbą, 
aby władze miasta poczyniły kres tej napiętej sytuacji, która odbija się na 

handlujących utrzymujących się z handlu. Dodała, że wygląda na to, że handlujący 

mają tylko stać i płacić, a tak nie może być. Handlujący chcą pracować w spokoju, 

który im zapewniano przy przenoszeniu targu z os. Bereki. Teraz Nowa Targowica 

przez ten spór staje się pośmiewiskiem dla przyjeżdżających. Podkreśliła, że bez 

handlujących ten plac nie będzie istniał i ani miasto ani właściciele nie będą mieli 

dochodów, a Nowy Targ będzie miał piękny plac świecący pustkami. Obecna sytuacja 

staje się nie do zniesienia gdyż z jednej strony odgradzani są budującą się galerią,  
z drugiej strony nowopowstałym płotem, a z trzeciej strony samochodami 

handlujących stojących na terenie prywatnym.   

� Pani Barbara Sparzyńska zabrała głos w sprawie utrudnionego handlu na nowym 

placu targowym. Dodała, że swoje stoisko ma na placu państwa Kolasów. W ostatnim 

czasie konflikt miedzy spółką, a prywatnymi właścicielami się nasilił i to wszystko 

niekorzystnie wpływa na handlujących i na wizerunek jarmarku i miasta.  

� Pani Katarzyna Guziak córka p. Kolasy przedstawiła całą sytuację jaka ma miejsce na 

Nowej Targowicy. Podkreśliła, że od roku prowadzi negocjacje ze Spółką Nowa 

Targowica. Kwestią sporną są parkingi i kwota jakiej spółka żąda od właściciela 

działki prywatnej oraz umowa jaką spółka chce podpisać. Dodała, że jako prywatny 

właściciele chcą uczestniczyć w kosztach, ale w sposób realny i racjonalny. 

Poinformowała, że posiadają 89 arów pod parking więc standardy są spełnione. 

Spółka najpierw żądała kwoty 30 000 zł miesięcznie, później po negocjacjach stanęło 

na kwocie 16 000 zł netto miesięcznie, ale też nie wiadomo co w tej kwocie się 
mieści, a działki od miasta spółka dzierżawi za przysłowiowe grosze. Spółka chciała 

podpisać umowę dzierżawy z p. Kolasą na 25 lat, a zapisy umowy częściowo 

pozbawiały właściciela jego terenu i decydowania o jakichkolwiek kwestiach. Później 

okazało się że jeden ze współwłaścicieli spółki nie zgadza się na ustalenia i żąda 

kwoty za 12 miesięcy z góry czyli 192 000 zł. Nie udało się zorganizować kolejnego 

spotkania, bo spółka chciała najpierw pieniędzy a później rozmowy i od razu powstał 

płot, który utrudnia pracę handlującym oraz zakupy osobom kupującym  

i właścicielom działki. Stowarzyszenie kupieckie zaproponowało pomoc  

i zorganizowało spotkanie dla handlujących. Okazało się że na tym spotkaniu pojawił 

się jeden z radnych Rady Miasta lobbujący za jedną stroną  i zapraszający do przejścia 

na działki Nowej Targowicy w zamian za 2-3 miesiące za darmo na miejscu 

handlowym. Dodała, że zaproponowała porozumienie polegające na tym, że za 

otwarcie głównego przejścia w płocie  zbierane będą co miesiąc pieniądze z kilku 

stoisk z ich strony, ale odpowiedzi na tę propozycję nie uzyskała. Dodała, że na końcu 

prywatnej działki stoją handlujący meblami i spółka od 18 miesięcy zbiera od nich 

pieniądze, za 18 miesięcy jest to kwota 59 112zł. Oni jako właściciele nie widzieli 

tych pieniędzy  i nie upominali się o nie.  Na koniec zwróciła się do Burmistrza i Rady 

Miasta o pomoc w rozstrzygnięciu tego sporu.  

 
Pełna treść wystąpień dostępna na nagraniu z XLIX Sesji.  

 

Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie  powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Nowy Targ 

przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Rajski. Ustawa z dnia 11 stycznia 

2018r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 
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wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadza 

zmiany w ustawie samorządu gminnego, zachodzi konieczność podjęcia prac nowelizujących 

Statut Miasta. Zmiany tę zaczną obowiązywać dopiero z przyszłą kadencją, jednak akt 

prawny regulujący organizację samorządu trzeba uaktualnić jeszcze w obecnej kadencji. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Na kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali: 

1) Grzegorz Grzegorczyk - zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady Jacentego 

Rajskiego; 

2) Janusz Tarnowski - zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady Jacentego Rajskiego; 

3) Krzysztof Sroka - zgłoszony przez radnego Andrzeja Swałtka; 

4) Grzegorz Luberda - zgłoszony przez radnego Janusza Tarnowskiego 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na prace w Komisji Skrutacyjnej. 

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała w/w 

skład Komisji Skrutacyjnej. 
 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLIX/463/2018 w sprawie: 

powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Nowy Targ. 

 
Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu 

środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Krakowie przedstawił Naczelnik Wydziału KSiP Pan Marcin Jagła. Uchwała 

dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza porozumienia w sprawie przekazania 

środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Krakowie w kwocie 25 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych 

patroli na terenie miasta Nowy Targ przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji  

w Nowym Targu w celu realizacji zadań prewencyjnych na terenie miasta Nowy Targ.  

 

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 XLIX/464/2018 w sprawie: 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

„Fundusz Wsparcia Policji”. 

 

Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 

6.II przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha.   

 

Przed przystąpieniem do omawiania niniejszego projektu uchwały Radna Bogusława Korwin 

zgłosiła wniosek formalny o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad. Wniosek 



 9

uzasadniła tym, że na dzisiejszej sesji wystąpiły osoby w sprawie targowicy, a plan ten 

również obejmuje teren targowicy dlatego w związku z pojawieniem się nowych aspektów tej 

sprawy najpierw prawnicy powinni ten temat przeanalizować i przedyskutować. Do chwili 

obecnej nie był wyznaczony teren handlu, o czym była już mowa dużo wcześniej, a teraz chce 

się go poszerzyć na całość. Dodała, że po przeanalizowaniu tematu przez prawników powinna 

jeszcze zostać zwołana komisja wspólna dla wszystkich Radnych, w celu przedyskutowania 

tego tematu.  

Wiceprzewodniczący  Rady Pan Jacenty Rajski stwierdził, że ma inne zdanie w tej sprawie 

ponieważ plan zagospodarowania to inna sprawa, a granice na targowicy to inna sprawa. Na 

ten plan czeka kilkadziesiąt osób, właścicieli działek w tamtym rejonie, którzy chcą zacząć 
działalność gospodarczą.    
 

Rada w głosowaniu 11 głosów „za” przy 9 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 
przegłosowała wniosek formalny radnej Bogusławy Korwin o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 6.II.  

 

Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem) przedstawił Naczelnik 

Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. Celem zmiany planu jest korekta zapisów 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 

(Obszar lotniska wraz z otoczeniem), uchwalonego uchwałą nr XIV/107/2011 Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 r. zmienionych uchwałą Nr XXXVI/334/2017 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017 r., które budziły wątpliwości organu nadzorczego 

Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Zmiana planu miejscowego polega na: 

1) wprowadzeniu zmian w ustaleniach tekstowych planu, w zakresie określonym w § 3 

niniejszej uchwały; 

2) zmianie skali oraz opisu skali 1:2000 na rysunku zmiany planu; 

3) dodaniu załącznika nr 2 w skali 1:5000 – Infrastruktura techniczna, gdzie dodano 

kontury nowo wyznaczonych terenów, natomiast zmian w schemacie układu 

infrastruktury nie dokonano. 

 

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 XLIX/465/2018 w sprawie: 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 

(Obszar lotniska wraz z otoczeniem).  
 

Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/320/08 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy nowego osiedla w Nowym Targu 

przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn.  W grudniu 2008r. Rada podjęła 

uchwałę w sprawie nadania nazwy dla nowego osiedla Polana Szaflarska. Teren ten zgodnie  

z planem zagospodarowania przestrzennego jest teraz intensywnie zabudowywany 
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budownictwem mieszkaniowym dlatego istnieje konieczność poszerzenia osiedla. Naczelnik 

zgłosił autopoprawkę polegającą na poszerzeniu osiedla o północną cześć, aby był zgodny  

z granicami przyjętymi w planie zagospodarowania przestrzennego.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  
Nr XLIX/466/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/320/08 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 8 grudnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy nowego osiedla w Nowym 

Targu.  

 

Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie  zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie 

lokalnego transportu zbiorowego przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian 

Twaróg. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, 

w tym w szczególności zadania własne obejmują sprawy lokalnego transportu zbiorowego. 

Publiczny transport zbiorowy to powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany 

w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej. Komunikacja miejska to 

gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo miast 

(gmin) sąsiadujących, jeśli zostało zawarte stosowne porozumienie lub został utworzony 

związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

W Nowym Targu funkcjonuje sprawna komunikacja miejska. Mieszkańcy terytorialnie 

przylegającej Gminy Nowy Targ i Gminy Szaflary związani są licznymi sprawami z miastem. 

Wspólna komunikacja przyczyni się do dalszego rozwoju Gmin wchodzących w skład 

porozumienia międzygminnego. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, na mocy 

porozumienia między gminami: Miasto Nowy Targ i Gmina Nowy Targ oraz Gmina Szaflary 

będzie Miasto Nowy Targ a wykonawcą Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XLIX/467/2018 w sprawie: 

zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego.  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie  współpracy stron w zakresie realizacji programu poprawy 

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na 

terenie Miasta Nowy Targ. Proponowana uchwała umożliwi Gminie Miasto Nowy Targ 

przystąpienie do realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 

zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich w Nowym Targu. Program zakłada wykonanie 

aktywnej informacji wizualnej w postaci oświetlenia przejścia dla pieszych dwiema lampami 
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asymetrycznymi wraz z czujnikiem zmierzchowych oraz czujnikiem obecności pieszego.  

Gmina Miasto Nowy Targ zobowiązała się do pokrycia 50% kosztów realizacji inwestycji. 

Zaproponowane Zarządowi Dróg Wojewódzkich działającemu w imieniu Województwa 

Małopolskiego przejście zlokalizowane jest na ul. Ludźmierskiej pomiędzy skrzyżowaniem  

z ul. Kolejową, a torami kolejowymi. Przejście to spełnia najwięcej parametrów branych pod 

uwagę przy ocenie wniosku i jego kwalifikacji do dofinansowania (natężenie ruchu pieszych  

i pojazdów, lokalizacja przejścia w pobliżu obiektów użyteczności publicznej). 

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” podjęła  Uchwałę Nr XLIX/468/2018 w sprawie: 

współpracy stron w zakresie realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Miasta 

Nowy Targ.  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.16 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVII/242/2016 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na 

drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych 

oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/254/2016 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 10 października 2016r. przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT.  Na wstępie 

zgłosił autopoprawkę w załączniku do uchwały w ust. 3 pkt. 2 litera c) zdanie 2: „Opłatę 
dodatkową wnosi się u kontrolera parkingu lub kasie bądź na rachunek Urzędu Miasta Nowy 

Targ” zastępuje się zdaniem:” Opłatę dodatkową wnosi się na konto administratora strefy w 

sposób wskazany w wezwaniu”.  

Przedmiotowa uchwała wychodzi naprzeciw postulatom mieszkańców i gości aby wzorem 

niektórych innych miast opłata za postój pojazdu w strefie naliczana była proporcjonalnie do 

wartości wrzuconych do automatu monet. Po przeanalizowaniu przyjętych w naszym Mieście 

rozwiązań podjęto decyzję o pozostawieniu, uwzględniając potrzeby klientów sklepów  

i urzędów, preferencyjnych stawek obowiązujących w pierwszej godzinie postoju. 

Preferencyjny czas postoju za opłatę w wysokości 1 zł pozwoli im spokojnie zrobić zakupy 

lub załatwić sprawę w urzędzie. W związku z powyższym tzw. opłata minutowa będzie 

obowiązywać w drugiej i następnych godzinach postoju. Zmiana dotycząca kart 

abonamentowych ma na celu dostosowanie zapisu do obecnych warunków prawnych  

w związku ze zmianą Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie ustalenia zasad 

korzystania z parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedmiotowej uchwały.          
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Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  
Nr XLIX/469/2018 w sprawie: sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVII/242/2016 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy 

Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i 

wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania zmienionej Uchwałą Nr 

XXVIII/254/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 października 2016r. 

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  
 

Ad.17 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz.  

Do WFOŚIGW w Krakowie złożony został wniosek o pożyczkę na realizację zadania pod 

nazwą „Zakup zamiatarko-polewaczki w celu wykonania działań na rzecz ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej”. Fundusz pozytywnie zaopiniował złożony wniosek. 

Pożyczka ta jest pożyczką preferencyjną z możliwością jej umorzenia do 30% kwoty 

pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3/6% rocznie. Warunkiem uzyskania pożyczki 

 w przypadku jednostki samorządu terytorialnego jest podjęcie stosownej uchwały przez 

organ stanowiący, którym  w przypadku Miasta Nowy Targ jest Rada Miasta.  

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” podjęła  Uchwałę Nr XLIX/470/2018 w sprawie: 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie.  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  
 

Ad.18 
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.   

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów 

i wydatków, zmiany opisano poniżej. 

Dochody 
1. Dokonuje się korekty planu dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami zgodnie z właściwą klasyfikacją pozycji dochodów. 

2. W rozdziale 75615 Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych dokonuje się 
zwiększania planowanych dochodów o kwotę 153.000 zł z tytułu podatku od 

nieruchomości, dochody z tego tytułu będą wyższe niż pierwotnie zakładano. 

Wydatki: 

1. W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się zwiększenia 

planowanych wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków majątkowych 

o kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na pokrycie kosztów zakupu 

wymienników ciepła dla mieszkańców Nowego Targu dokonujących przyłączenia do 

miejskiej sieci ciepłowniczej i dokonujących likwidacji palenisk węglowych (w budżecie 
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na ten cel zabezpieczona została kwota 50.000 zł, koszt jednej instalacji szacuje się na 

8.000 zł, planuje się, że w roku bieżącym możliwe jest wykonanie 12 nowych przyłączy). 

3. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się plan wydatków 

bieżących o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości związanych ze 

100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydział Kultury, Sporu i Promocji 

wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury przygotował projekt pn. „Z Biało-czerwoną 
przez Wieki” i złożony został wniosek o dotację do Biura Programu „Niepodległa”, koszt 

projektu to kwota 115.500 zł, w tym wnioskowana dotacja 98.175 zł. Zgodnie  

z regulaminem konkursu maksymalne dofinansowanie to 150.000 zł, jednak do konkursu 

złożona została bardzo duża liczba wniosków o dotację (2513 wniosków), a cały budżet 

programu to 6 mln zł. Z uzyskiwanych informacji wynika, że nie będzie możliwe 

pozyskanie dofinansowania na poziomie jak w złożonych wnioskach. Rozstrzygnięcie 

konkursu planowane jest na koniec maja. W ramach obchodów zaplanowano bogaty 

repertuar, którego realizacja już się rozpoczęła. W przedsięwzięcie zaangażowanych 

zostało bardzo wiele osób i organizacji. Zaplanowano na 27 maja br. projekt edukacyjny 

oraz koncert pieśni patriotycznych. 

4. W rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł  

z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Biblioteki Publicznej w Nowym Targu na 

zakup nowości wydawniczych. Zwiększenie środków na ten cel wynika z obniżenia 

poziomu dofinansowania z budżetu państwa do poziomu 50%. 

 
Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.       

    

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła  Uchwałę Nr XLIX/471/2018 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.  

Jeden radny nie obecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.19 

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

piśmie.  

Ad.1e) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że odpowiedź na zapytanie  

w sprawie rzeźby „Kożuchy Nowotarskie” udzieli na piśmie ze względu na szczegółowe 

pytania, które wymagają precyzyjnej odpowiedzi. Zwrócił uwagę, że zamiast propagować  
piękną sztukę Pana Batkiewicza próbuje się ją dyskredytować, a powinniśmy się cieszyć, że 

osoba ta wywodzącą się z Nowego Targu znana jest na całym świecie ze swej twórczości.    

Radna Bogusława Korwin podkreśliła, że pytania te zadała w imieniu mieszkańców. Dodała, 

że na większą cześć tych pytań zna odpowiedzi, natomiast mieszkańcy chcą je znać. 
Następnie dodała, że priorytetem dla niej jest to, że nadal nie ma Pomnika Olimpijczyka  

w Nowym Targu, którego budowa była planowana od 2012r. dlatego wydawanie publicznych 

pieniędzy na taki cel bez wiedzy Rady to dalece idąca niegospodarność.   
Burmistrz Pan Grzegorz Watycha przypomniał, że na Komisji Rewizyjnej była mowa już  
o tej rzeźbie, a odnośnie pomnika Olimpijczyka poinformował, że też była dyskusja podczas 

Nocy Muzeów na ten temat i okazuje się, że nie ma zgodności co do tego, aby był on 

postawionych gdzieś pod drzewami czy w krzakach. Dodał, że uważa że godnym miejscem 
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dla tego pomnika będzie miejsce przy Podhalańskim Centrum Sportów Lodowych i będzie to 

upamiętnienie pięknego obiektu i upamiętnienie idei olimpizmu.    

 

Ad.2 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odnośnie potoku Skotnica poinformował,  

że bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia jest sprawą priorytetową dla władz miasta.  

Podkreślił, że jest to problem złożony i projekt realizowany przez firmę napotkał na trudności 

formalno-prawne dysponowania nieruchomością na cele budowlane w związku  

z tym został podzielony na dwa odcinki. Na górny odcinek koryta otwartego uzyskano 

pozwolenie i na ten odcinek wystąpiono o środki unijne w ramach MRPO. Eksperci wystawili 

ocenę negatywną dla tego projektu, miasto złożyło protest, na który otrzymano odp. że nie 

został on uwzględniony. W związku z tym nie ma możliwości pozyskania środków zarówno 

na potok Skotnica jak i Kokoszków Boczna. Przygotowywane są dwa wnioski o pożyczkę do 

WFOŚiGW na realizacje tych projektów. Gdy uda się uzyskać pożyczkę to zadania te będą 
realizowane.   

Radny Lesław Mikołajski pytał kiedy to będzie realizowane, bo sezon zalewowy trwa. Na 

komisji była mowa o tym, że jeśli nie będzie pozytywnej odpowiedzi na protest to miasto 

przejmie to zadanie do budżetu. Podkreślił, że czas gra tu dużą rolę, aby znów mieszkańców 

nie zalało. Dodał, że kwota zadania to 700 000 zł, a straty w przypadku zalania sięgają 
milionów.  

Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że kwota zadania to 545 000 zł 

brutto ale widząc co dzieje się na rynku może okazać się że po wyłonieniu wykonawcy cena 

wzrośnie do tych 700 000 zł. podkreślił, że realizacja tego zadania to nie przysłowiowe 

”kupienie łopaty” lecz trzeba całe postępowanie przeprowadzić i wyłonić  wykonawcę, który 

w określonym czasie to wykona.   

 

Ad.4 

a) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że przeprowadzona zostanie wizja 

bacówki miejskiej, aby ocenić jej stan i potrzebę robót.  

b) Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że zostanie przeprowadzony 

przegląd studzienek i w razie potrzeby ich udrożnienie. W sprawie studzienek na  

ul. Ludźmierskiej miasto wystąpi do zarządcy drogi o ich przegląd. Na wykaszanie rowów 

również napływają wnioski więc będzie to sukcesywnie robione.  

c) Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że w sprawie niedozwolonego 

parkowania samochodów przy Szkołach i przedszkolu na Kowańcu wystosowane zostanie 

pismo do Policji.  

 

Burmistrz Pan Grzegorz Watycha odnośnie pisma skierowanego do Radnych w celu zajęcia 

stanowiska w sprawie umowy dzierżawy zawartej przez miasto ze spółką Nowa Targowica 

poinformował, że nie otrzymał do dnia dzisiejszego odpowiedzi od żadnego radnego, a pismo 

to „wyciekło” do spółki i radni otrzymali  pismo w tej sprawie ze Spółki Nowa Targowica. 

Poza grupą radnych, którzy poparli stanowisko, aby iść w kierunku  unieważnienia tej umowy 

żadnej odpowiedzi nie otrzymał. W przypadku planu zagospodarowania dla tamtego terenu 

radni zamiast dyskutować nad tym planem zdjęli go z porządku obrad. Jest to „chowanie 

głowy w piasek” chyba dlatego, że nie staje się w  obronie kupców, którzy chcą handlować 
lecz wspiera się interes spółki, która chce wszystkim dyktować warunki.  Dodał, że dzisiaj 

wszyscy usłyszeli o jakie pieniądze chodzi przy toczącym się sporze. Następnie przypomniał, 

że handlujący wspomnieli, że przejdą do Jabłonki, a tam opłata targowa jest wyższa niż w 

Nowym Targu, bo gmina zadbała o swój interes. Z kolei na tej sali ciągle się zarzuca, że 

władza „morduje korę znoszącą złote jajka” ale komu one wpadają do sejfu, bo na pewno nie 

do kasy Urzędu Miasta. W związku z tym trzeba takim działaniom powiedzieć „stop” , bo 
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interesem miasta jest to, aby ten handel tam był, a tworzą go mali kupcy nie duzi 

przedsiębiorcy.  Dodał, że oczekiwał ze strony radnych  wsparcia, a okazuje się ze pismo 

wyciekło do spółki i jeszcze jeden z radnych lobbował działania spółki. Burmistrz dodał, że 

może taki radny powinien złożyć mandat i zatrudnić się w spółce. Na koniec dodał, że 

oczekuje odpowiedzi od radnych na skierowane do nich pismo. Poinformował, że aneks do 

umowy podpisał w dobrej wierze, bo miało być porozumienie, a teraz czuje się oszukany.   

Radny Paweł Liszka stwierdził, że takie pismo Burmistrza do radnych świadczy o tym, że nie 

wie on jaką władze sprawuje, bo sprawuje on władze wykonawczą, a Rada tylko wyraża 

zgodę. Rolą Burmistrza jest podpisanie umowy, czy aneksów takich, aby były korzystne dla 

miasta. Z tego pisma wynika, że aneksy były złe, a przecież Burmistrz je podpisywał i miał 

wpływ na ich treść radni ich nie widzieli. Dodał, że Burmistrz powinien brać 
odpowiedzialność za podejmowanie decyzje.  

Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że aneksy dotyczyły tylko zwiększenia 

powierzchni natomiast kwestią kluczową jest teraz to dlaczego powstaje płot - bo zarząd 

spółki widzi, że działania  Burmistrza nie są należycie wspierane i można forsować działania 

korzystne dla spółki. Cały czas jest żywy projekt, który był zgłoszony, aby to spółka 

decydowała kto jest ze strony właściwej płotu, a kto niewłaściwej. Miastu zależy, aby ten 

handel był i się rozwijał, a nie zmniejszać ilość straganów. Przypomniał, że umowa była 

dostępna w trybie dostępu do informacji publicznej i można było się z nią zapoznać. 
Burmistrz apelował, aby stanąć po stronie miasta, aby pieniądze z tej działalności wpływały 

do kasy miasta.  

Radna Bogusława Korwin poinformowała, że złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały dot. planu NT 6.II po wysłuchaniu mieszkańców.  Dodała, że chodziło jej  

o to, aby w nawiązaniu do pisma, które radni otrzymali wiadome było co dalej i jakie będą 
dalsze kroki.  

Radny Paweł Liszka w nawiązaniu do targowicy zaproponował, że jeśli mediacje się odbyły 

i nie było ich pozytywnego skutku to należałoby zatrudnić zawodowego mediatora, aby ten 

problem w końcu rozwiązać, bo nikomu obecna sytuacja nie służy.  

Radny Jan Łapsa  zaproponował, aby w sprawie wizji bacówki urzędowej zorganizować 
niezobowiązujące spotkanie radnych, aby mieli okazje się z tym zapoznać.  
 

Ad.6 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha w sprawie Prewentorium poinformował, że wpłynęło 

ostatnio pismo z Urzędu Marszałkowskiego jako właściciela, który próbuje wpłynąć na 

przeprowadzenie postępowania spadkowego. Zostały złożone wnioski o zwrot wywłaszczonej 

nieruchomości, ale jeden z wnioskodawców zmarł i teraz trzeba przeprowadzić postępowanie 

spadkowe aby ustalić, spadkobierców tej osoby. Tylko Ci którzy mają interes prawny mogą 
złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie tego nabycia spadku i to jest podstawą. Do momentu 

zakończenia tych postępowań właściciel nie może dysponować tym obiektem czyli np. 

darować lub sprzedać miastu z bonifikatą.   
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski czy nie może tam być czegoś zastępczego, bo 

budynki te niszczeją? 

Burmistrz Pan Grzegorz Watycha potwierdził, że faktycznie zawsze gdy nie ma właściciela 

budynki niszczeją. Chyba że w tym przypadku Urząd Marszałkowi sam zacznie tam 

inwestować.  
Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski zaproponował, że może trzeba się spotkać ze 

spadkobiercami bo może ich nie stać na przeprowadzenie postępowania spadkowego i może 

trzeba w ich imieniu te postępowania przeprowadzić.  
 

Ad.20 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
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� Radny Leszek Pustówka odnośnie rzeźby „Kożuchy Nowotarskie” poinformował, że 

na pewno zostanie ona zabezpieczona w porozumieniu z jej autorem, znanym polskim 

rzeźbiarzem p. Michałem Batkiewiczem. Dodał, że opinia mieszkańców odnośnie tej 

rzeźby jest pozytywna, mieszkańcy uważają że bardzo dobrze wpisała się ona  

w krajobraz Rynku.  

� Radny Lesław Mikołajski zwrócił się z prośbą o wykoszenia wałów na przeciwko 

MHL-wej przynajmniej raz w sezonie (w czerwcu), aby mieszkańcy mieli w okresie 

wakacji dojście do wody.  

� Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że w zeszłym roku 3 000 zł 

przekazało na ten cel RZGW, a cały koszt wykoszenia to ponad 5 000 zł. Teraz jest to 

utrudnione ponieważ RZGW już nie ma, teraz powstało Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie, ale miasto będzie się starało pozyskać jakieś środki od nich  

i wykosić te wały. 

� Radna Danuta Szokalska-Stefaniak odniosła się do artykułu p.t. „Samowola czy 

upamiętnienie” w Tygodniku Podhalańskim, a konkretnie do słów cyt. „Nie 

znajdziemy za to żołnierzy wyklętych, a Ognia fundatorzy uznają zgodnie za zdrajcę”.  

Podkreśliła, że te słowa dotknęły ją osobiście ponieważ jest córką partyzanta 

wyklętego formacji „Ognia”. Wymieniła wiele odznaczeń, które otrzymał jej Ojciec  

i pytała kim są osoby podpisujące się pod takimi słowami gdy cała Polska oddaje 

honoru żołnierzom wyklętym.  

� Radna Bogusława Korwin podziękowała Dyrektorowi ZGZiR w Nowym Targu za 

działania podjęte na os. Suskiego. Podziękowała również za jego pomysł jakim jest 

hotel dla owadów i karmniki w parku przy ul. Wojska Polskiego.  Zaproponowała, aby 

dzieci ze szkół podstawowych na lekcjach przyrody odwiedzały to miejsce. Następnie 

odniosła się do obelisku przy Kopcu Wolności w rejonie MHL-wej stwierdzając, że 

jest jak najbardziej za tym, aby Komisja Rewizyjna zbadała sprawę budowy tego 

obelisku. Radna uważa że zostało naruszone w tym przypadku prawo budowlane, 

okres lęgowy ptaków i drzewo zostało wycięte poza okresem wycinki drzew. Dodała, 

że gdy będzie formułowany temat kontroli dla Komisji Rewizyjnej, aby dopisać do 

tego tematu również rzeźbę na Rynku „Kożuchy Nowotarskie”.  

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że w ostatnim czasie brał 

udział w spotkaniu dot. funkcjonowania Podhalańskiej Kolei Regionalnej  i dalszych 

działań promocyjnych. Kolej cieszy się dużym zainteresowaniem pasażerów, rozważa 

się dołożenie dodatkowego kursu rano i wieczorem.  

� Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zwrócił uwagę, że kolej ta planowana jest 

w przyszłości z Nowego Targu do Rabki, a to będzie się wiązało z powstaniem 

wiaduktu w Nowym Targu i już teraz trzeba o tym pamiętać i o to zabiegać.  
 

Ad.21 
O godzinie 18:00 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął XLIX Sesję Rady 

Miasta Nowy Targ.  

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak 

                   Andrzej Rajski  


