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P r o t o k ó ł Nr 50/2018 

z L Sesji Rady Miasta Nowy Targ 
z dnia 25 czerwca 2018r. 

 

Ad.1 
Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994  
z późn. zm.) Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski otworzył obrady L Sesji Rady Miasta 
w Nowym Targu o godzinie 1400.  
Powitał  Wysoką Radę, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę wraz z Zastępcami,  
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 17 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 XLIX Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
5. Interpelacje i zapytania. 
6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  
Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 

2018r.  
8. Ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Nowym Targu.  
9. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.  
10. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).  
11. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).  
12. Zmiany uchwały Nr XLVII/447/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 

roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska).  

13. Określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej - Gimnazjum Nr 2 w Nowym 
Targu po włączeniu do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu.  

14. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.  

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

16. Zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta.  

17. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2017.  

18. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2017. 
 

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
20. Wolne wnioski. 
21. Zakończenie obrad.  
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Przed przystąpieniem do punktu 2, na wniosek radnego Gabriela Samoleja, minutą ciszy 
uczczono pamięć  tragicznie zmarłego zawodnika TatrySky Podhale Siergeia Ogorodnikova.  
 

Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski, 
który w związku z pismem Burmistrza Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad w punkcie 9 projektu uchwały w sprawie: udzielenia samorządowi Województwa 
Małopolskiego pomocy finansowej.  
 
Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała 

powyższy wniosek. 

 

Porządek obrad po zmianie: 
1. Otwarcie Sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
5. Interpelacje i zapytania. 
6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  
Podjęcie uchwał w sprawach: 
7. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 

2018r.  
8. Ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Nowym Targu.  
9. Udzielenia samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej.  
10. Przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.  
11. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).  
12. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).  
13. Zmiany uchwały Nr XLVII/447/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 roku  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska).  

14. Określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej - Gimnazjum Nr 2 w Nowym 
Targu po włączeniu do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu.  

15. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.  

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

17. Zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta.  

18. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2017.  

19. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2017. 
 
20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
21. Wolne wnioski. 
22. Zakończenie obrad.  
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Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała 

powyższy porządek obrad.  

 

Ad.3 

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 16 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się  
przyjęła protokół z XLIX Sesji Rady Miasta. 

 
Doszedł Radny Grzegorz Luberda. 
 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 maja 2018 r. do 25 czerwca 2018r. 
w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz Watycha. 
 
W trakcie sprawozdania doszedł radny Paweł Liszka. Od tego momentu w sesji uczestniczy 
19 radnych.  
 
Radny Paweł Liszka przekazał Burmistrzowi podziękowania i medal okolicznościowy od 
organizatorów XVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Karate Kyokushin. 
Burmistrz Pan Grzegorz Watycha wraz z Prezydium Rady złożył podziękowania 
dotychczasowemu Dyrektorowi Gimnazjum Nr 2 Panu Karolowi Skrzypcowi, które  
w związku z  reformą oświaty od września zostaje włączone do SP Nr 11.  
 

Ad.5 
Interpelacje i zapytania: 
1. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w sprawie: 

a) urlopów wypoczynkowych Burmistrza i jego Z-ców oraz ich wykorzystania do końca 
obecnej kadencji; 

b) wprowadzenia na ul. Na Równi ruchu jednokierunkowego; 
oraz zapytanie w sprawie: 
c) terminu zamontowania nowych witaczy Miasta, na których projekt graficzny był 

ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs już ponad rok temu. 
d) braku odpowiedzi w terminie na interpelacje czy zapytania radnych i błędne ich daty 

wprowadzenia na stronie internetowej; 
2. Radny Jan Łapsa złożył interpelacje w sprawie: 

a) wyrzucania śmieci przez właścicieli i najemców sklepów na terenie Rynku do koszy 
publicznych; 

b) dokończenia remontu studzienek kanalizacyjnych oraz kratek ściekowych wód 
opadowych na os. Rekuckiego.  

oraz prosił o 
c) sprzątanie na ternie wałów przy złączach dwa razy w tygodniu oraz załatanie dziury na 

ławie koło Krzyża przy drodze na Kokoszków.  
3. Radny Paweł Liszka prosił o: 

a) uprzątnięcie zwiędniętych wiązanek kwiatów spod Kopca Wolności; 
b) zgłoszenia odpowiednim służbom problemu jakim jest żebractwo na ulicach miasta; 
oraz złożył interpelację w sprawie:  
c) uzupełnienia odpowiedzi na poprzednią interpelację poprzez dostarczenie opinii 

prawnej, na podstawie której Burmistrz zaprezentował radnym swoje stanowisko  
w piśmie z dnia 18.05.2018r. Pytał czy ktoś w urzędzie dokonał analizy skutków 
społecznych i ekonomicznych dla Gminy w sytuacji gdyby doszło do unieważnienia 
umowy zawartej ze Spółką Nowa Targowica? 
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4. Radny Jakub Waligórski pytał jak daleko posunięte są prace dotyczące budowy 
kanalizacji na ul. Kowaniec w górnej części nad Kościołem? 
5. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelacje w sprawie 
zorganizowania spotkania z MZWiK Sp z o.o. i Karpacką Spółką Gazownictwa Sp z o.o.  
w celu omówienia możliwości zrealizowania w tym samym terminie dwóch inwestycji tj. 
kanalizacji na os. Niwa-Zachodnia oraz zaprojektowanie i wykonanie sieci gazowniczej  
w tym rejonie.  
 
Pełna treść interpelacji pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl 
 

Ad.6 
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. Lista zapisanych do głosu stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu. 

� Pan Arkadiusz Guzik  zabrał głos w sprawie upamiętnienia w Nowym Targu osoby 
Pana Stanisława Mroszczaka. Przedstawił pokrótce Jego życiorys i zaproponował, aby 
Miasto ufundowało tablicę pamiątkową dla niego, która zostałaby zamieszczona przed 
obecną SP Nr 1 ponieważ był on częstym uczestnikiem Wieczornic Patriotycznych 
organizowanych przez Gimnazjum Nr 1. Dodał, że w związku z 100-tną rocznicą 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości należy pokazać jak duży był wkład Górali  
i upamiętniać takie osoby jak p. Mroszczak.  
Radny Jan Łapsa dodał, że grupa radnych złożyła jakiś czas temu pismo do 
Burmistrza z propozycją nadania nazwy jednej z ulic w Nowym Targu im. Stanisława 
Mroszczaka.  

� Pan Marian Bryniarski zabrał głos w sprawie przedłużającego się załatwienia sprawy 
związanej z regulacją cieku wodnego na ul. Kokoszków. Sprawa ta ciągnie się już 
ponad 10 lat. Poinformował, że w związku z tym złożone zostało do Burmistrza 
wezwanie przedsądowe do załatwienia tej sprawy, kolejnym krokiem będzie  
w przypadku braku działania złożenie sprawy do sądu. Stwierdził, że jego zdaniem 
racje są po stronie mieszkańców, więc jeśli sąd je uzna to inwestycja ta będzie 
kosztowała miasto znacznie więcej niż gdyby wykonano ją w normalnym trybie.  

� Pan Jerzy Gołębiowski ze Związku Dużych Rodzin Trzy Plus  poinformował  
o prowadzonej polityce prorodzinnej i udzielanej pomocy żywnościowej. Zwrócił się 
również z prośbą o zgodę Rady na przedłużenie umowy najmu na lokal przy  
ul. Konfederacji Tatrzańskiej 1a, który wykorzystywany jest na magazyn żywności.    

� Pani Krystyna Morawa-Fryźlewicz odczytała ugodę sądową zawartą pomiędzy 
powódkami tj. Panią Janiną Morawa i Panią Krystyną Morawa-Fryźlewicz, a pozwaną 
Panią Marią Pawluśkiewicz. Sprawa dotyczyła wypowiedzi Pani Marii Pawluśkiewicz 
na XXXVI Sesji Rady Miasta Nowy Targ dotyczącej osoby Pana Tadeusza Morawy 
seniora.   

� Pan Tadeusz Morawa skierował podziękowania do wszystkich, którzy brali udział  
w przygotowaniu uroczystości Obchodów 100-tnej rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości jakie miały miejsce w dniu 3.06.2018r. pod Kopcem Wolności. 
Następnie poinformował, że na jego wniosek skierowany do Prezydenta RP 
i korzystając z jego książki „Na przekór czasom”  Prezydent odznaczył  w 100-tną 
rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości Bohatera Narodowego  
śp. Emila Pyzowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia  Polski.  
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Ad.7 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Nowy Targ na II półrocze 2018r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz 
Grzegorczyk. Przypomniał, że  na Sesji w dniu 29 stycznia 2018r. Rada Miasta Nowy Targ 
podjęła Uchwałą Nr XLV/419/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 2018 r. w związku z tym istnieje konieczność podjęcia 
niniejszej uchwały zatwierdzającej plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018r.  
 
Temat kontroli: 
Kontrola działalności Burmistrza Miasta Nowy Targ w zakresie prawidłowości i zgodności 

postępowania z przepisami prawa przez Burmistrza Miasta oraz podległe mu służby  

w Urzędzie Miasta w związku z posadowieniem pomnika (obelisku) przy Kopcu Wolności  

w rejonie Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu.  

 
W ramach pytań głos zabrał radny Paweł Liszka, który zaproponował, aby usunąć uwagę pod 
tabelką w załączniku, ponieważ w związku z tym że na II półrocze zaplanowano tylko jeden 
temat  bezzasadnym jest wpisywanie uwagi o możliwości zamianie kolejności tematów.   
Przewodniczący Komisji Grzegorz Grzegorczyk zgłosił autopoprawkę uwzględniającą 
propozycję radnego Pawła Liszki. 
Dyskusji nad projekt uchwały nie było.  
 
Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się podjęła wraz  

z autopoprawką Uchwałę Nr L/472/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 2018r. 
 
Ad.8 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Nowym Targu przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian 
Twaróg. Corocznie, we wrześniu organizowany jest Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu. Celem kampanii jest zachęcenie ludzi do korzystania z ekologicznych środków 
podróżowania, chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, korzystania z komunikacji publicznej. 
Jednym z elementów tej kampanii jest "Dzień bez samochodu". W celu zachęcenia ludzi do 
korzystania z komunikacji miejskiej, proponuje się w dniu 22 września 2018 r. wprowadzić 
bezpłatne przejazdy komunikacją miejską MZK. Utracone z tego tytułu przychody 
Miejskiego Zakładu Komunikacji szacuje się na kwotę 5000 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 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr L/473/2018 w sprawie: ustalenia 

bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym 

Targu.  
 
Ad.9 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy 
finansowej przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg.  
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W dniu 27 kwietnia 2018 roku, w ramach „Podhalańskiej Kolei Regionalnej”, zostało 
uruchomione połączenie pomiędzy Nowym Targiem, a Zakopanem. Z analizy oraz  
z doświadczenia w zakresie komunikacji publicznej wynika, że uzyskane przychody ze 
sprzedaży biletów nie pokryją kosztów funkcjonowania kolei, dlatego niezbędne jest 
dofinansowanie przewozów. Za okres od 27 kwietnia do 30 czerwca całą rekompensatę dla 
kolei pokryje z własnych środków Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 
Natomiast od 1 lipca do 8 grudnia 2018 roku, kiedy planowanych jest przejechanie 
73.457,538 pociągo-kilometrów, niezbędne jest współfinansowanie dopłaty przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego. Powiaty Tatrzański i Nowotarski oraz Gminy Szaflary, Biały 
Dunajec i Poronin. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w 2017 roku przed uruchomieniem 
„Podhalańskiej Kolei Regionalnej” kwoty dopłat, w 2018 roku mają kształtować się 
następująco: Miasto Nowy Targ i Miasto Zakopane po 150.000 zł, Powiat Nowotarski  
i Powiat Tatrzański po 75.000 zł Gmina Szaflary 50.000 zł, Gmina Biały Dunajec 45.000 zł, 
Gmina Poronin 55.000 zł. W budżecie miasta na 2018 rok na dopłaty do kolei będzie 
zaplanowana kwota 150.000 zł. Dotacja przekazywana będzie w transzach, na rachunek 
bankowy województwa, a rozliczenie ma być dokonane w terminie do 31 stycznia 2019 roku. 
 
W ramach pytań głos zabrał radny Paweł Liszka, który pytał teoretycznie co by się stało 
gdyby Rada nie podjęła przedmiotowej uchwały. 
Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg odpowiedział, że prawdopodobnie kursy 
pociągów zostałyby zawieszone. 
Radny Paweł Liszka stwierdził, że należy zabiegać, aby Powiat Nowotarski i Tatrzański 
dofinansowywały w takiej samej kwocie jak Miasto Nowy Targ ponieważ z kolei tej korzysta 
bardzo wielu pasażerów z tych powiatów.  
Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg poinformował, że w tej sprawie były już 
prowadzone rozmowy, obecna umowa obowiązuje do 8 grudnia, kolejne okresy będą 
negocjowane i stanowisko Burmistrza jest właśnie takie, aby wszyscy solidarnie płacili tyle 
samo.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
 
Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  
Nr L/474/2018 w sprawie: udzielenia samorządowi Województwa Małopolskiego 

pomocy finansowej. 

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  

 

Ad.10 
Projekt uchwały w sprawie  przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy przedstawił 
Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na 
okres nie dłuższy niż trzy lata umów najmu i umów dzierżawy ujętych w niniejszej uchwale  
z dotychczasowymi najemcami, dzierżawcami, którzy są zainteresowani przedłużeniem 
umów. 
 
W ramach pytań głos zabrała radna Bogusława Korwin która prosiła o podanie 
dotychczasowych kwot dzierżawy i najmu. 
Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że dotychczasowe czynsze 
były następujące:  

• powierzchnie pod automaty czynsz miesięczny łącznie 2 000 zł brutto; 
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• powierzchnie najmu przez MMKS czynsz miesięczny 700 zł brutto; 

• Związek Dużych Rodzin Trzy Plus roczny czynsz 837 zł netto; 

• Ośrodek Szkolenia Kierowców miesięczny czynsz 307 zł netto; 

• teren pod garaż czynsz miesięczny 74,50 zł netto.  
 
Dyskusji głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Pan Jacenty Rajski zwrócił się z  prośbą, aby 
tak jak mówiono na ostatnim posiedzeniu Komisji FGKiR wynegocjować z Ośrodkiem 
Szkolenia Kierowców wyższą kwotę.   
 
Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr L/475/2018 w sprawie: 
przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. 

 

Ad.11 
Projekt uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nowy Targ 22 (Centrum) przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha.  
Poinformował, że projekt uchwały obejmuje obszar Parafii pw. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej oraz obszar na którym znajduje się SP Nr 1 i Zespół Szkół Nr 1 im. 
Władysława Orkana. Zmiana planu polega na wprowadzeniu zapisów umożliwiających na 
terenie parafii utworzenia przedszkola  jak również sali gimnastycznej przy budynku 
„Sokoła”. Projekt uzyskał wymagane prawem opinie i uzgodnienia, a na etapie jego 
wyłożenia nie wpłynęła żadna uwaga.   
 
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 Uchwałę Nr L/476/2018 w sprawie: zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).  

 

Ad.12 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) przedstawił Naczelnik Wydziału 
GN Pan Janusz Jakobiszyn.  Z wnioskiem o zmianę planu miejscowego NOWY TARG 22 
(Centrum) wystąpiło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Zgodnie  
z wnioskiem proponowana zmiana planu polegać ma na wprowadzeniu zapisów dotyczących 
rozbudowy sieci geotermalnej w centrum miasta. Zmiana umożliwi również zaktualizowanie 
wykazu obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Proponowane zmiany są 
zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
 
Pytań do referującego nie było.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 
Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          
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Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr L/477/2018 w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).  
 
Ad.13 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/447/2018 Rady Miasta Nowy Targ  
z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) przedstawił 
Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha. W uchwale Nr XLVII/447/2018 Rady 
Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia 
Szaflarska) zaznaczono obszar objęty zmianą obejmujący teren o symbolu 3UC. W dniu  
5 czerwca 2018 wpłynął wniosek inwestorów o korektę obszaru objętego powyższą uchwałą. 
Korekta obejmuje fragment 2 działek położonych obecnie w terenie o symbolu 2KDGP – 
obszar planowanego pasa drogowego drogi krajowej nr 47 Zakopianki w obrębie przyszłego 
węzła komunikacyjnego Nowy Targ Południe. Jak piszą wnioskodawcy, wstępne ustalenia  
z GDDKiA pozwalają stwierdzić, że teren objęty korektą nie ma odzwierciedlenia  
w projekcie drogi krajowej i może zostać wyłączony z planowanego pasa drogowego. 
Powyższe zostanie potwierdzone na etapie uzgadniania projektu zmiany planu z zarządcą 
drogi krajowej. Mając na uwadze początkowy etap procedury sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 (Równia Szaflarska) 
wskazanym jest odpowiednio skorygować załącznik graficzny dotyczący uchwały w sprawie 
przystąpienia do zmiany planu. 
 
Pytań do referującego nie było.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  
Nr L/478/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/447/2018 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia 

Szaflarska).  
 
Ad.14 
Projekt uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej - 
Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu po włączeniu do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym 
Targu przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. W uchwale dostosowującej sieć szkół  
w Gminie Miasto Nowy Targ do nowego ustroju szkolnego w ramach reformy oświaty, Rada 
Miasta Nowy Targ postanowiła o włączeniu Gimnazjum Nr 2 im. do SP Nr 11. Na podstawie 
art. 12 ust. 3 i 5 ustawy o finansach publicznych likwidując lub łącząc jednostki budżetowe, 
organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego określa przeznaczenie mienia 
znajdującego się w zarządzie jednostki. Dodatkowo w uchwale wskazano podmiot, który 
przejmie należności i zobowiązania włączanej jednostki. Niniejsza uchwała stanowi 
dopełnienie procesu łączenia szkół-jednostek budżetowych, z uwagi na wymogi ustawy  
o finansach publicznych w tym zakresie, a nieuregulowanych w przepisach wprowadzających 
ustawę-Prawo oświatowe.  
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Pytań do referującego nie było.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 
Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr L/479/2018 w sprawie: 
określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej - Gimnazjum Nr 2 w Nowym 

Targu po włączeniu do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu.  
 
Ad.15 
Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. 
Poinformował, że do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Krakowie złożony został wniosek o pożyczkę na realizację zadania pod nazwą 
„Docieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiej 
Hali Lodowej”. Pożyczka w WFOŚiGW w Krakowie  jest pożyczką preferencyjną z 
możliwością jej umorzenia do 40% kwoty pożyczki. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3,6% 
rocznie. Warunkiem uzyskania pożyczki w przypadku jednostki samorządu terytorialnego jest 
podjęcie stosownej uchwały przez organ stanowiący czyli Radę Miasta.   
 
Pytań do referującego nie było.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 
Komisja Kultury Sportu i Promocji oraz Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej  

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 
Nr L/480/2018 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.  
 
Ad.16 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 
Targ na lata 2018-2024 przedstawił Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Przedmiotowym 
projektem uchwały dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł 
ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) w mieście 
Nowy Targ” polegających na zwiększeniu limitu wydatków w roku 2018 o 400 000 zł (do 
kwoty 780 000 zł) oraz zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2020 o 400 000 zł (do kwoty 
297 000 zł) Zmiana ta wynika z tego, że część mieszkańców Nowego Targu, którzy 
pierwotnie zgłaszali gotowość wymiany palenisk w roku 2020 wnioskuje o realizacje 
inwestycji jeszcze w roku 2018, a co za tym idzie mniejsza liczba inwestycji pozostanie do 
rozliczenia w roku 2020.  
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 Uchwałę Nr L/481/2018 w sprawie: zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-2024.  
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Ad.17 
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. Skarbnik omówił najpierw autopoprawki do 
przedmiotowego projektu uchwały, których kopia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że jest pewna rozbieżność w podawanych 
informacjach, bo w uzasadnieniu jest mowa, że deficyt nie ulega zmianie, a po 
analizie dochodów i wydatków wynika, że zwiększa się on o 36 000 zł. Prosiła 
również o podanie dla kogo konkretnie zostanie przeznaczona kwota 400 000 zł? 

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz poinformował, że kwota 400 000 zł zostanie 
przeznaczona na realizację zadań w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony  
w najbliższym czasie. Jego rozstrzygniecie będzie zależeć od złożonych wniosków. 
Głównie będzie to dotyczyć hokeja, ale i innych dyscyplin sportowych. Odnośnie 
pierwszego pytania poinformował, że faktycznie w uzasadnieniu jest pomyłka w tym 
zakresie, bo nie uwzględniono objaśnienia w rozdziale 475023 polegającego na 
zwiększeniu dochodów o kwotę 36 000zł, ale w załączniku nr 1 do projektu uchwały 
zapisy są poprawne. W związku z tym Skarbnik zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia 
dotyczącą uwzględnienia objaśnienia do zmiany zwiększenia planu dochodów o kwotę 
36 000 zł.  

� Radny Paweł Liszka odnośnie 400 000 zł przeznaczonych dla klubów i stowarzyszeń 
sportowych pytał czy znane są kryteria konkursu, kto będzie mógł się ubiegać o te 
środki? 

� Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put poinformowała, że konkurs dopiero 
zostanie ogłoszony w najbliższym czasie i wszystkie informacje będą podane na 
stronie internetowej Urzędu Miasta. Kluby i stowarzyszenia spełniające wymogi będą 
mogły się ubiegać o środki.   

 

Komisja Kultury Sportu i Promocji oraz Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej  

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 

 

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

z autopoprawką Uchwałę Nr L/482/2018 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. 

 

Przerwa  

 

Ad.18 
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Miasto Nowy Targ za rok 2017 rozpoczęło się od przedstawienia przez Skarbnika Pana 
Łukasza Dłubacza przedmiotowego sprawozdania w formie prezentacji. Prezentacja ta 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski 
przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.  
Pytań do referującego nie było. 
W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka przypomniał, że gościem na dzisiejszej sesji był mieszkaniec 
Kokoszkowa, który stwierdził, że urząd nie zrealizował swoich obietnic w postaci 
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inwestycji dotyczącej odwodnienia tej części miasta. Powołując się na informację od 
skarbnika Łukasza Dłubacza, że wydatki nie zostały w całości zrealizowane - 
stwierdził, że można było tę inwestycję wykonać, szczególnie iż mieszkańcy 
Kokoszkowa kilkakrotnie wnioskowali o to, byli na Komisji FGKiR, przypominali się 
i otrzymywali obietnice realizacji. Stwierdził, że takie sprawy powinny być konieczne 
realizowane. Dodał, że według niego Skarbnik sam sobie zaprzecza, bo najpierw 
podczas prezentacji mówił, że jest zadłużenie dlatego ograniczane są inwestycje,  
a później mówił, że jak będzie robiona inwestycja to można będzie się zadłużać. To  
w końcu można się zadłużać czy nie można? 

� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że przedstawiona opinia Komisji Rewizyjnej  
w sprawie absolutorium jest opinią Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorza 
Grzegorczyka. Poinformowała, że w dniu 29 maja podczas posiedzenia Komisji i jej 
zdziwieniu, że nie został zaproszony nikt z Wydziału Oświaty, ani z Centrum Usług 
Wspólnych, przy bardzo dużych wydatkach budżetowych na oświatę, co jest 
zdumiewające; ustalono, że na następne posiedzenie w dniu 4 czerwca zostaną 
zaproszone te osoby, po czym po dwóch dniach i dosłaniu swoich wniosków - 
zostanie wydana przez komisję wspólna opinia. Niestety w dniu 4 czerwca została 
wydana i przegłosowana opinia o wykonaniu budżetu za rok 2017.  Nie mogła się  
z tym absolutnie zgodzić, i dlatego zagłosowałam "przeciw". Następnie radna 
przedstawiła następujące uwagi do wykonania budżetu za rok 2017: 

1. Plan zwłaszcza wydatków jest tworzony "na wyrost" (w dochodach jest odwrotnie), 
dotyczy to przede wszystkim UM jak i jednostek oświatowych, a zwłaszcza 
wynagrodzeń.  
I tak plan wynagrodzeń w UM był o prawie 400 tys. zł większy od wykonania. 
Zachodzi pytanie jak na początku roku zostało przeprowadzone zaangażowanie 
wynagrodzeń. Działania takie prowadzą to do tego, że w każdej chwili mogą być 
zatrudnione dodatkowego osoby, nawet bez wiedzy Burmistrza, ponieważ wydatki na 
ich wynagrodzenia i tak zmieszczą się w planie. W oświacie plan na początku roku jak 
i na końcu jest porównywalny, przy wzroście zaangażowania środków w trakcie roku 
o ok. 50%. Zachodzi pytanie - jak był sporządzany ten plan? 

2. Wzrost zatrudnienia w oświacie (01.09.2017) o 7 etatów nauczycielskich, co w 
nawiązaniu do przeprowadzonego audytu oświaty, gdzie wskazano wszystkie 
uchybienia, po których usunięciu można zaoszczędzić nawet 20% z ponoszonych 
wydatków - jest przejawem rozrzutności i niegospodarności. Wspomnę tutaj 
zatrudnienie do nowopowstałej Sz.P. nr 1, jako 8 nauczyciela WF radnego Arkadiusza 
Pysza (byłego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej), przy dużo niższym 
zatrudnieniu nauczycieli tej profesji nawet w szkołach z rozbudowanymi klasami 
sportowymi.  

3. Wzrost wydatków na oświatę o 2,2 mln zł, przy wzroście dopłat do oświaty w tym 
subwencji o 1,4 mln zł, spowodował kolejny wzrost dopłaty z budżetu miasta w roku 
2017 do wydatków subwencyjnych o 800 tys. zł. Powinno się dążyć do zmiany tego 
trendu, co wskazano też w wynikach przeprowadzonego audytu oświaty. 

4. Stworzenie nowego etatu tj. kierownika pływalni w MCSiR, dla byłego dyrektora 
tejże jednostki pana Bartosza Ścisłowicza na tych samych warunkach finansowych,  
z jednoczesnym utrzymaniem stanowiska dyrektorskiego dla innej osoby, jest 
szastaniem pieniądzem publicznym, bez żadnej celowości ani racjonalizmu. 

5. Nie przeprowadzono nadal audytu konieczności i celowości zatrudnienia w UM aż 
122 urzędników - dla informacji: wydział promocji - 6 osób, dziennik podawczy - 4 
osoby, wydział administracji i kadr - 5 osób, sekretariat - 2 osoby, a wydział oświaty 
dla porównania - 4 osoby. 
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6. Jako ciekawostka ZGZiR – zatrudnia 32 osoby i ma ogrom zadań do wykonania na 
terenie całego miasta, które ciągle są mu dokładane. 

7. Plan wydatków na rok 2017 dotyczący promocji miasta zamknął się praktycznie  
w jednym zdaniu i jednej kwocie tj. 298 tys. zł. Nie mogliśmy poznać, co i za ile ma 
zostać w roku 2017 dokonane, tak więc trudno oceniać i opiniować coś czego nie ma. 
Natomiast wydatki na promocję wyniosły 387 tys. zł, a więc były większe prawie  
o 30% w stosunku do planu. 

8. Zakup rzeźby „Kożuchy nowotarskie” i ławeczki w parku miejskim za ok. 150 tys. zł, 
bez wiedzy Rady Miasta, oraz bez podania tej informacji w miesięcznych 
sprawozdaniach burmistrza, pozwala domniemywać, że tę informację usiłowano przed 
radnymi i mieszkańcami miasta ukryć. Podaje się za to bardzo obszernie i dokładnie 
kalendarium imprez, w których to uczestniczyli burmistrzowie. Nikt nie pomyślał czy 
nie ma innych bardziej pilnych wydatków jak np. kładka na Czarnym Dunajcu, remont 
jakiejś drogi czy chodników, a jeżeli już pomnik – to dlaczego nie Olimpijczyka, na 
który to już częściowo przez polonię amerykańską zostały przesłane fundusze  
(4 tys. $). 

9. Wykonanie nie uwzględnionych w planie na rok 2017 ulic: Podhalańska (ok. 200 m) 
przed blokami 26 i 28 za ok. 426 tys. zł, oraz ulicy Halikowskiego (ok. 200 tys. zł). 
Dlaczego właśnie te ulice? Dlaczego pomimo, że przy ulicy Podhalańskiej mieszkańcy 
oczekiwali na potrzebne parkingi, został zerwany w dobrym stanie asfalt i położony 
nowy, co znacznie podrożyło koszt inwestycji? 

10. Reklama w prasie schroniska „Koliba” ze środków publicznych, pomimo że 
schronisko to jest dzierżawione od miasta przez osoby fizyczne. 

11. Zakup dla UM tonerów do drukarek za kwotę 36 tys. zł, przy jednoczesnej dodatkowej 
dzierżawie urządzeń do drukowania od firmy Kserkom za kwotę 48 tys. zł (w tej 
kwocie są ich tonery), co razem daje 84 tys. zł rocznie. 

12. Zakup środków czystości za 53 tys. zł co miesięcznie daje kwotę 4,4 tys. zł, przy 
planowanej kwocie 30 tys. zł. 

13. Zakup dwóch kompozycji „świecących reniferów” za 33 tys. zł. 
14. Przykład złego planowania „w drugą stronę” – usługi pocztowe (wykonanie ok. 19 

tys. zł, planowane było 70 tys. zł). Zachodzi pytanie – jak jest planowany budżet 
miasta? 

15. Wykonano remonty nie planowanych ulic, natomiast nie wykonano w pełni jakże 
potrzebnego remontu alejek na starym cmentarzu: planowano na kwotę 230 tys. zł, 
wykonano roboty za 188 tys. zł. Czy nie należało nie dość, że wykonać plan, to 
ewentualnie zwiększyć zakres robót na cmentarzu? 

16. Przy wszechobecnym smogu i kolejce chętnych na wymianę starych kotłów, nie 
wykonano w pełni planu odnośnie wydatkowania środków na ochronę powietrza. 
Planowano wydatkować 1,7 mln. zł, a wydatkowano 1.472 tys. zł. Brak analizy 
wydatków w trakcie roku. 

 
� Radny Arkadiusz Pysz odnosząc się do uwagi radnej Bogusławy Korwin w sprawie 

jego zatrudnienia w SP Nr 1 poinformował, że obecnie jest tam zatrudnionych  
6 nauczycieli wychowania fizycznego, a on został zatrudniony tylko na zastępstwo na 
okres 1 roku i w sierpniu kończy się mu umowa.   

� Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Grzegorczyk odnośnie wypowiedzi 
radnej Bogusławy Korwin w sprawie terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej 
poinformował, że na pierwszych spotkaniach Pani Radna stwierdzała że nie jest 
przygotowana, a przecież materiały były dostarczone miesiąc wcześniej i był czas je 
przeanalizować dlatego nie widział potrzeby robienia kolejnych spotkań. Dodał, że 
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prosił, aby członkowie komisji przesłali mu wniosku do opinii, ale nikt ich nie przesłał 
w związku z tym uznał, że nie mają takich wniosków i sam je sporządził. W dniu  
4 czerwca nikt z członków komisji nie miał uwag do tematyki posiedzenia więc teraz 
nie rozumie uwag radnej.   

� Radna Bogusława Korwin poinformowała, że posiada nagranie z Komisji Rewizyjnej  
i Przewodniczący Komisji informował, że będzie krótkie spotkanie, aby tą opinię 
dopracować, a kolejne na jej głosowanie. Dodała, że na wcześniejsze posiedzenia nie 
był zaproszony nikt z Oświaty ani z MCUW, gdzie są bardzo duże wydatki 
ponoszone. Byli oni dopiero na posiedzeniu w dniu 4 czerwca podczas którego 
poddano pod głosowanie wniosek i opinię. Następnie dodała, że analizowany jest rok 
2017 i na 1 września 2017r. w SP Nr 1 zatrudnionych było z godnie z danymi ze 
strony internetowej 8 nauczycieli.  

�  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Grzegorczyk podkreślił, że pytał 
członków komisji czy mają wnioski do opinii, ale nikt takowych nie zgłosił dlatego 
poddał pod głosowanie wniosek wraz z opinią i radna Korwin w głosowaniu również 
uczestniczyła.  

� Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz stwierdził, że nie rozumie dzisiejszych zarzutów radnej 
Korwin ponieważ wyjaśniał jej te kwestie na komisji szczegółowo, zwłaszcza 
odnośnie niewykonania planu wynagrodzeń w Urzędzie Miasta, które wynikało  
z faktu, że w zeszłym roku  realizowane były projekty unijne i część wynagrodzeń 
pracowników była sfinansowana z projektów unijnych dzięki temu odciążono środki 
własne. Jeśli taki fakt uznaje radna za niegospodarność to jest to bardzo dziwne. 
Wolne środki zostały i są do wykorzystania w roku bieżącym.  Podkreślił, że 
Burmistrz podejmuje bardzo racjonalne decyzje i nie jest tak, że jak zostaną jakieś 
środki to od razu zatrudnia się nowych pracowników. Jest wiele wniosków od 
Naczelników, aby zatrudnić dodatkowych pracowników ponieważ ciągle przybywa 
nowych zadań do realizacji. Na razie udawało się radzić z tym w ramach własnych 
zasobów. W tym zakresie Burmistrz działa roztropnie i te potrzeby są przez niego 
dokładnie analizowane. Odnośnie innych uwag stwierdził, że takie zadania jak 
sprzątanie i zakup w tym celu środków czystości muszą być realizowane, a przecież 
nikt nie kupuje do urzędu „złotych klamek” po prostu dba się o to, aby podstawowe 
zasady czystości były zachowane. Odnośnie oświaty poinformował, że Nowy Targ nie 
jest gminą, która na tle innych gmin jakoś znacząco odbiega w tym zakresie, każde 
miasto  podobnej wielkości dokłada do oświaty i to jest nieuniknione. Jeśli chodzi  
o dodatkowe etaty to też trzeba to przeanalizować z czego to wynika. Dodał, że  
w związku z reformą, były czynione starania, aby to wszystko dobrze przeprowadzić, 
a zmiany wygenerowały dodatkowe koszty. Następnie odnośnie uwagi radnego Liszki 
stwierdził, że chyba zrozumiałym jest, że jeśli zaciągnie się kredyt to trzeba go później 
spłacać. W przypadku gdy pojawia się nowe inwestycje i nie jest się ich w stanie 
pokryć ze środków własnych to trzeba zaciągnąć kolejny kredyt i zadłużenie 
wzrośnie,. Ideą jest, aby zadłużenie to było minimalizowane. Ważne jest pozyskanie 
środków zewnętrznych, ale tam gdzie się nie da czy nie uda trzeba do sfinansować 
środkami z kredytów.  

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek odnośnie wypowiedzi radnego Pawła 
Liszki poinformował iż uważa, że sprawa odwodnienia Kokoszkowa Bocznego  
i  wystąpienia dziś na sesji mieszkańca Miasta wymaga wyjaśnienia. Ideą główną jest 
szukanie inwestowania z zewnątrz. Gdy te możliwości się wyczerpią pozostaje 
konieczność realizacji inwestycji z budżetu miejskiego o czym wielokrotnie 
informowali na sesjach nawet na ostatniej sesji była informacja w tym zakresie.  
Stwierdził, że słowa "to już powinno być zrobione" są w tej sytuacji nie na miejscu, bo 
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takich pilnych zadań jest cała lista. Dodał, że niestosowne jest, że radny Liszka 
wywołuje temat, który jest w trakcie przygotowania i kolejnym krokiem będzie jego 
realizacja.  

� Radna Bogusława Korwin odnosząc się do wypowiedzi Pana Skarbnika stwierdziła, że 
planując środki na 30 000 zł planuje się też wzrost cen, ale nie wie czemu wzrosło to 
aż o 100%. jest to według radnej nietrzymanie się planu albo brak analizy 
wewnętrznej. Następnie poinformowała, że nie twierdzi iż 122 pracowników Urzędu 
Miasta to zbyt dużo tylko uważa, że powinien być przeprowadzony audyt i dokonane 
przesunięcia pracowników, bo  w niektórych wydziałach jest zbyt dużo pracowników, 
a w innych zbyt mało.  

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że brak do tej pory realizacji inwestycji na 
Kokoszkowie, jak i regulacji potoku Skotnica to "opieszałość" ze strony urzędu. Na 
komisji kilka miesięcy temu było mówione, że jeśli nie uda się pozyskać środków 
unijnych to będzie to wykonane ze środków z budżetu miasta. Dodał, że nie wie na co 
Burmistrz czeka, czy znów ma przyjść powódź i zalać ludzi, a przecież widać że 
pieniądze są, bo są później wydawane na inne rzeczy jak np. zakup rzeźby „Kożuchy 
Nowotarskie” stojącej na Rynku.  

� Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek stwierdził, że radny Paweł Liszka jest 
złośliwy wysuwając stwierdzenia o opieszałości urzędu, bo temat Kokoszkowa 
Bocznego  ciągnie się już bardzo długo i w tej kadencji zostało to w końcu 
zaprojektowane, podpisano umowy dzierżawy z mieszkańcami i zaczęto się starać  
o pozyskanie środków z zewnątrz.  

� Radny Jan Łapsa stwierdził, że kanał o którym mowa od dawna spędza sen z powiek, 
bo sprawy te ciągną się już bardzo długo. Same osoby zainteresowane nie były 
zdecydowane co tam chcą mieć, a to też przeciąga całą inwestycję w czasie.  

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że nie będzie komentował wypowiedzi Z-cy 
Burmistrza, który mu ubliża, ale na takim stanowisku nie przystoi po prostu komuś 
ubliżać.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 14 głosów „za” przy 4 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 
podjęła Uchwałę Nr L/483/2018 w sprawie: sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 

2017. 

 

Ad.19 
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2017 
przedstawił Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski. Następnie poinformował, że w dniu  
4 czerwca 2018r. Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta za rok 2017 wraz z opinią. Wniosek i opinia zostały przesłane do RIO, 
które wydało pozytywną opinię  o przedmiotowym wniosku. Wniosek Komisji Rewizyjnej 
wraz z opinią odczytał Przewodniczący tej Komisji Grzegorz Grzegorczyk. Następnie 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski odczytał opinię RIO o wniosku Komisji 
Rewizyjnej.  
 
Pytań do referującego nie było. 
W dyskusji głos zabrali: 
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� Radny Jan Łapsa w imieniu swoim i radnego Jakuba Waligórskiego poinformował, że  
według nich absolutorium nie jest tylko dla samego Burmistrza, ale także dla 
naczelników i pracowników wydziałów którzy realizują ten budżet. Podziękował, że 
są oni przyjaźnie nastawieni do nich i służą pomocą.  

� Radny Lesław Mikołajski Radny Lesław Mikołajski również stwierdził, że widzi 
pewną opieszałość w realizacji niektórych inwestycji, szczególnie odnośnie potoku 
Skotnica. Następnie stwierdził, że na koniec poprzedniej kadencji zadłużenie wynosiło 
52 mln. zł, teraz wynosi 33 mln zł, ale wtedy inwestycje były na poziomie 150 mln zł 
a na koniec  roku 2017 tylko 37 mln zł teraz z rokiem 2018 będzie może 70 mln zł 
więc czy faktycznie warto zaoszczędzić 20 mln zł, a stracić 80 mln zł, bo o tyle spadły 
inwestycje w porównaniu z kadencją poprzednią. Zapowiedział, że nie będzie 
głosował za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium.  

� Radny Paweł Liszka poinformował, że on również nie będzie głosował za udzieleniem 
absolutorium z kilku powodów m.in. 

• niespełniona obietnica budowy Centrum Sportów Lodowych - w 2016r. 
przeznaczono 50 000 zł na realizację programu funkcjonalno-użytkowego budowy 
centrum, ale wykorzystano zero zł, w 2017r Rada uchwaliła 500 000 zł na 
dokumentacje, ale nie zostało to zrealizowane; 

• Kawiarenki na Rynku - wybierając dzierżawcę jednej z kawiarenek urzędnicy 
zadecydowali, że zamiast dzierżawy 7 000 zł wybrano  dzierżawę ok. 4000 zł czyli 
ok. 3000 zł na miesiąc mniej więc jest to strata dla budżetu miasta. Kawiarenki mają 
niespełna dwa lata, a już trzeba wymienić dach co jest dużym kosztem; 

•  Strefa Płatnego Parkowania - Burmistrz był jej przeciwnikiem w poprzedniej 
kadencji, a teraz chciałby ją poszerzać; 

•  Zakup rzeźby za 150 000  zł - taki wydatek powinno się skonsultować z Radą 
Miasta;  

• MOK - w ostatniej chwili występuje się do Rady Miasta i stawia się radnych pod 
ścianą i mówi się, że jeśli nie podejmą uchwały, bo tak to miasto utraci otrzymaną 
dotację.  

• Pismo w sprawie umowy zawartej z Nową Targowicą skierowane do radnych - 
prosił o opinie prawną na podstawie której wystąpił do radnych, ale takiej opinii nie 
otrzymał; 

• Instalacja pomnika przy Kopcu Wolności - nie skonsultowano tego z Radą Miasta, 
pomnik ten w pewien sposób podzielił mieszkańców miasta, dodatkowo wpisane są 
tam tylko dwie rodziny, a raczej powinien być to pomnik od wszystkich 
mieszkańców miasta.  

� Radna Danuta Szokalska-Stefaniak odczytała list od mieszkańców okręgu nr 1. Było 
to "podziękowanie za duże zaangażowanie się w ten rejon Nowego Targu" dla 
Burmistrza, Jego Z-cy, Wydziału FPiI na czele z Panią Naczelnik Wilhelminą Schab, 
za inwestycje na Grelu, Klikuszówce, Halikowskiego. List zakończyły życzenia 
zdrowia i pomyślności dla Burmistrza i jego współpracowników.  

� Radny Marek Mozyniewicz stwierdził, że absolutorium dla Burmistrza należy się jak 
najbardziej. Stwierdził, że zostało tutaj dużo złego powiedziane na temat prowadzenia 
inwestycji natomiast on uważa, że nie sztuką jest robić inwestycje tylko z budżetu 
miasta, ale należy szukać środków zewnętrznych. To, że inwestycje nie są 
realizowane, albo są opóźnienia nie wynika zawsze z winy Urzędu. Dodał, że 
wszystkie wątpliwości dotyczące realizacji inwestycji można otrzymać bezpośrednio  
u pracowników czy u samego Burmistrza.  

� Radny Leszek Pustówka podkreślił, że jeśli  chodzi o oświatę, to mimo zawirowań 
wynikających z reformy, wszyscy nauczyciele zatrzymali pracę, a to jest bardzo 
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ważne. Podkreślił bogatą działalność kulturalną w Mieście i duża ilość imprez jakie 
miały miejsce w ubiegłym roku. Na koniec skierował podziękowania dla Wydziału 
KSiP, MOK i MBP.  

� Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski poinformował, że opóźnienia w realizacji 
nie zawsze są z winy urzędników, bo należy pamiętać, że procedury inwestycyjne 
znacznie się wydłużyły. 

� Radny Andrzej Swałtek  określił ubiegłoroczny budżet jako "zachowawczy i mierny".  
Stwierdził, że w Gorcach nadal nic się nie dzieje, a była zapowiedź działań  
w kampanii Burmistrza. Zarzucił mu także brak realizacji dużych inwestycji oraz to, 
że w swoim programie wyborczym obiecał dbanie o nowe miejsca pracy i ściąganie 
do Nowego Targu ludzi oraz inwestorów, a takiego działania on nie widzi.  

� Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda jako Przewodniczący Klubu Radnych 
Nasze Miasto przedstawił stanowisko tego klubu o treści jak poniżej:  

„Wyrażamy swoje poparcie w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Grzegorza 
Watychy – Burmistrza Miasta Nowy Targ. Burmistrz Miasta Nowy Targ w 2017 roku 
konsekwentnie realizował politykę zrównoważonego rozwoju. Pozytywnym aspektem tej 
polityki jest stopniowe zmniejszanie długu Miasta przy realizacji kolejnych ważnych dla 
mieszkańców Nowego Targu inwestycji, w pierwszej kolejności z pozyskanym 
dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Na początku obecnej kadencji dług ten 
wynosił 52 mln zł (wskaźnik zadłużenia 47%), a na koniec 2017 r. wyniósł 33 mln zł 
(wskaźnik zadłużenia 25%), tj. zmniejszenie zadłużenia Miasta o 19 mln złotych w ciągu 
3 lat. W 2017 roku nie tylko z uwagą śledziliśmy działalność Burmistrza, ale również 
aktywnie uczestniczyliśmy w kreowaniu bieżącej polityki funkcjonowania Miasta oraz 
jego rozwoju. W sposób odpowiedzialny popieraliśmy propozycje przedstawiane przez 
Burmistrza Miasta, ale również sami zgłaszaliśmy swoje wnioski i inicjatywy, które w 
przeważającej większości były pozytywnie oceniane i realizowane. Pozytywnie oceniamy 
poziom wykonania budżetu po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Oszczędne 
gospodarowanie środkami publicznymi i odpowiedzialna polityka uwzględniająca nie 
tylko aspiracje rozwojowe, ale również realizację zadań bieżących na możliwie wysokim 
poziomie, znajduje potwierdzenie w liczbach. Liczby te to przede wszystkim spadający 
poziom zadłużenia. Rekordowo wysoka nadwyżka operacyjna za 2017 r. sięgająca kwoty 
prawie 19 mln zł. Nadwyżka ta pozwoli na realizację w 2018 r. kolejnych ważnych 
inwestycji na które pozyskano środki z UE oraz dalszą spłatę zaciągniętego długu z lat 
poprzednich. Rosnące wpływy z tytułu podatku dochodowego i podatku od 
nieruchomości, w tym głównie związane z działalnością gospodarczą, świadczą o tym, że 
Miasto stale się rozwija. Szczególnie cieszy Nas fakt ze skutecznego pozyskiwania 
środków zewnętrznych na realizowane miejskie inwestycje, co ma odzwierciedlenie w 
obecnym stanie finansów Miasta. Między innymi dzięki staraniom Burmistrza Miasta i 
podległych mu pracowników rozpoczęła się realizacja długo wyczekiwanych inwestycji 
jak choćby: przebudowa ul. Grel (uzyskane dofinansowanie 3 mln), budowa kolejnego 
odcinka obwodnicy Miasta (uzyskane dofinansowanie 5,07 mln), realizacja kolejnych tras 
ścieżek rowerowych etap II (uzyskane dofinansowanie 2,34 mln) a w tym roku 
przebudowa MOKu (pozyskane dofinansowanie 6 mln), modernizacja stacji dworca PKP 
(uzyskane dofinansowanie 2,81 ml), przebudowa i rozbudowa dawnej oficyny hotelu 
Herza (uzyskane dofinansowanie 2,51 mln), remont budynku wieży wodnej 
(dofinansowanie  0,86 ml) budowa parkingu na ul. Kościuszki wraz z zakupem nowych 
autobusów do MZK (dofinansowanie 7,14 mln). Wnioski o dofinansowanie na zadania 
inwestycyjne realizowane w 2018 roku na które otrzymaliśmy środki zostały 
przygotowane w 2017 roku. Pozytywnie również oceniamy bogatą ofertę kulturalną 
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zrealizowaną w 2017 r., w tym w dużej mierze przy udziale środków finansowych 
pozyskiwanych od sponsorów. 
Odpowiedzialność za wykonanie budżetu Miasta ponosi Burmistrz, ale zależy ono  
w głównej mierze od pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta i w innych jednostkach 
organizacyjnych. Gratulujemy Burmistrzowi Miasta, wszystkim pracownikom Urzędu  
i miejskich jednostek organizacyjnych pozytywnej realizacji budżetu Miasta Nowy Targ 
za 2017 r.” 

� Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że z powyższego wystąpienia wynika, że 
"jeżeli członkowie klubu Nasze Miasto zwrócą się z czymkolwiek do Burmistrza to 
jest to wykonywane", więc już jej nie dziwi  dlaczego wykonano kilka inwestycji bez 
wcześniejszych zgłoszeń. Stwierdziła, że jest to  budowanie zaplecza do wyborów,  bo 
jedne inwestycje czekają po kilka lat i nie mogą się doczekać realizacji, a inne ad hoc 
są robione.  

� Radny Andrzej Swałtek  odnosząc się do oświadczenia klubu Nasze Miasto stwierdził, 
że kilka danych mija się  z prawdę np. ul. Grel - nie było tam dofinansowania w roku 
2017, tak samo w przypadku obwodnicy, dofinansowanie do MZK - umowa jest 
jeszcze nie podpisana to będzie dopiero w tym roku.  

� Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda stwierdził, że radny powinien słuchać 
ze zrozumieniem, bo wyraźnie informował, że chodzi o wnioski o dofinansowanie na 
te inwestycje, które były przygotowane w 2017r.   

 

Rada w głosowaniu 14 głosów „za” przy 5 głosach przeciw podjęła Uchwałę  
Nr L/484/2018 w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2017. 
 
Dziękując za udzielone absolutorium Burmistrz Pan Grzegorz Watycha powiedział, że to 
forma docenienia nie tylko jego pracy, ale i podległych mu pracowników. Ta dyskusja 
pokazała też ile dobrego zostało zrealizowane. Dodał, że przyjmuje również słowa krytyki, bo 
wie, że jest rok wyborczy i trzeba zaakcentować swój start w wyborach. Zarzuty podsumował 
porównując je do niedzielnej gry naszej reprezentacji: czyli nie bardzo się kleiła, ale mecz 
musiał się odbyć.  
Odpowiadając na zarzuty przypomniał, że rzeźba na Rynku kosztowała 126 tysięcy zł. 
Stwierdził, że jest inwestycja, można ją sprzedać. To także element promocyjny - jako dowód 
zaprezentował radnym fragment Teleexpressu, w którym pokazano nie tylko Rynek,  
ale i przypomniano o innych "owczych" przedsięwzięciach.  
Stwierdził,  dyskusja na ten temat prowadzona na  Komisji Rewizyjnej pomogła się przebić 
miastu przebić się do telewizji ogólnopolskiej. Zakup rzeźby okazał się tańszy, niż zakup 
reklamy w telewizji. Dodał, że nie ukrywano tego zakupu, bo takiego wydatku nie da się 
przecież ukryć. Odnośnie zatrudniania pracowników poinformował, że ciągle przybywa 
nowych zadań, a o to czy jest za dużo urzędników, to trzeba by zapytać właśnie ich ile czasu  
i energii kosztuje ich wykonanie zadań. Odnośnie zarzutu dotyczącego budowy 
Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych stwierdził, że miasto nie zrezygnowało, lecz 
rozmowy w tym zakresie są bardzo żmudne. Dodał, że Wojewódzki Konserwator zabytków 
oprotestował  dwa projekty planów miejscowych m.in właśnie Podmieścisko. Miasto 
wystąpiło do Ministra Kultury, który w przypadku jednego planu uznał, że Konserwator 
zajmował się tym co do niego należy teraz miasto czeka na rozstrzygniecie w sprawie planu 
Podmieścisko. Podkreślił, że  rosną wydatki bieżące, dlatego środki na inwestycje już nie 
będą tak duże, jak w poprzednich latach. Inwestycje, które zostały zrealizowane teraz 
generują koszty utrzymania. Stwierdził, że nie kwota, ale celowość wydatku jest ważna. 
Wydaje się coraz więcej na obsługę i jest coraz więcej dokumentów, a to wynika z przepisów 
prawa. Jeśli chodzi o administrację w Polsce, to taniej już było. Ustawodawca nie pomaga 
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nam w tym, żeby administracja była mniejsza. Na koniec podziękował jeszcze raz za 
udzielone absolutorium, a pracownikom za cierpliwość. Dodał, że dołoży starań, aby się 
jeszcze w tym roku zrealizować inwestycje, które były odkładane - pozyskać środki  
z zewnątrz, aby pokazać, że warto było poczekać, by zrealizować te inwestycje w całej 
okazałości.  
 

Ad.20 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na piśmie zostaną udzielone również na 
piśmie.  
Ad. 1d) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że opóźnienie w udzieleniu 
odpowiedzi na to zapytanie wynikało z faktu, że konsultowano pewne sprawy techniczne  
z autorem rzeźby, a ostatnie słowo należało do Z-cy Burmistrza Pani Joanny Iskrzyńskiej-
Steg, która była na urlopie stąd te parę dni zwłoki.  
Radna Bogusława Korwin, poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie otrzymała jeszcze tej 
odpowiedzi. Odnośnie daty na stronie stwierdziła, że jeśli wchodzi na odpowiedź to powinna 
widzieć datę zamieszczenia odpowiedzi, a nie datę zamieszczenia interpelacji dlatego 
powinno to zostać zmienione przez informatyków.  
Ad.2c) Wnioski zgłoszone przez radnego Jana Łapsę zostały przyjęte do realizacji. 
Ad.3 a) i b) Wnioski zgłoszone przez radnego Pawła Liszkę zostały przyjęte do realizacji; 
Ad.4 Odpowiedź na zapytanie radnego Jakuba Waligórskiego zostanie udzielona na piśmie.  
 
Radny Lesław Mikołajski odniósł się do odpowiedzi na interpelację w sprawie zabezpieczenia 
potoku Skotnica, w której Burmistrz przytacza uzasadnienie odmowy otrzymania przez 
miasto dofinansowania z uwagi na fakt, że prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi w tym 
rejonie jest raz na 500 lat, co jest według radnego absurdem, bo w ciągu 30 lat były 3 
powodzie. Kolejne uzasadnienie ekspertów dotyczy tego, że w ramach realizacji projektu 
zostaną zagospodarowane wody opadowe z terenu 19 ha , a przecież tam jest około 150 ha,  
a nie 19 ha.  Dodał, że miasto złożyło protest na tą decyzję odmowną, ale może w przypadku 
takich absurdalnych uzasadnień należało się tam udać i nawet pokazać posiadane filmiki 
obrazujące stan podczas powodzi. Kolejny absurdalny punkt, że w projekcie nie ujęto formy 
zagospodarowania tych wód, a przecież pokazano w projekcie, że będą odprowadzone do 
Dunajca.  
Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że protest został wysłany 
załączono do niego posiadane zdjęcia,  aby osoby czytające protest mogły sobie wyobrazić 
skalę zagrożenia.  Przy likwidacji skutków powodziowych jest taki zapis, że wody mają być 
zagospodarowane w danym miejscu poprzez retencyjność. W obu projektach przygotowanych 
przez miasto był zapis, że będą one odprowadzone do rzeki, a to nie było intencją w ramach 
MRPO.  
Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski poinformował, że w teorii istnieje wytłumaczenie, 
że woda katastrofalna występuje raz na 500 lat i oni się tego trzymają niestety tutaj na tym 
terenie przychodzi często.   
 

Ad.21 
W wolnych wnioskach Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski: 

� w imieniu Prezesa Aeroklubu Nowy Targ Pana Pawła Kosa zaprosił na piknik lotniczy 
w dniach 7-8 lipca 2018r. 

� poinformował, że z dniem 28.05.2018r. złożył rezygnację z członkostwa w klubie 
radnych Nasze Miasto.  
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Ad.22 
O godzinie 18:35 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął L Sesję Rady Miasta 
Nowy Targ.  
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
Protokołowała: 
Renata Chmielak 
                   Andrzej Rajski  
 


