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P r o t o k ó ł Nr 51/2018 

z LI Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 23 lipca 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 LI Sesji Rady Miasta 

w Nowym Targu o godzinie 14
30

.  

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. Powitał również 

przedstawicieli Policji w osobach Komendanta Pana Zbigniewa Zachera oraz Komisarza 

Pana Mirosława Pirchała z Wydziału Ruchu Drogowego.  

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 18 Radnych, zgodnie  

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

prawomocne. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Prezentacja przedstawicieli Grupy CZH S.A. dotycząca wyników działania pierwszego 

elektrofiltru na Podhalu.  

6. Przedstawienie wyników „Raportu z badań marketingowych wielkości popytu 

przeprowadzonych w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Nowym 

Targu”.  

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 

9. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

10. Zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny 

sprzedaży.  

11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 35 (Ceramiczna-Składowa-Bór).  

12. Zmiany uchwały nr XLIX/467/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zgody na 

zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.  

13. Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego pn. 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto 

Nowy Targ”.  

14. Zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Nowym Targu.  

15. Przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Miasto Nowy Targ.  

16. Przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie pt.: Przyjazny e-urząd - podniesienie 

jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami 

w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz 

Zgorzelec.  
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17. Ustalenia dla terenu Miasta Nowy Targ maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w 

miejscu sprzedaży.  

18. Zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych.  

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

2024.  

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

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

 

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 

Rada jednogłośnie 18 głosów „za” przegłosowała proponowany porządek obrad.  

 

Ad.3 

Rada w wyniku głosowania 16 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się  przyjęła 

protokół z L Sesji Rady Miasta. 

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 25 czerwca 2018 r. do 23 lipca 2018r. 

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

W ramach pytań do sprawozdania radna Bogusława Korwin pytała co składa się na kwotę 

446 000 zł przeznaczoną na wykonanie aranżacji muzeum drukarstwa? 

Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że jedna z części, która ma zostać 

zakończona do końca czerwca to część inwestycyjna czyli przebudowa budynku przy  

ul. Sobieskiego. Druga część to aranżacja wnętrza z wykorzystaniem materiałów 

historycznych z Muzeum Podhalańskiego. Do zagospodarowania są trzy piętra. Na jednym 

poziomie będzie wystawa poświecona życiu mieszkańców Nowego Targu na przełomie XIX i 

XX wieku, na parterze gdzie będzie zdeponowana maszyna drukarska będzie ekspozycja 

poświecona historii drukarstwa m.in. w Nowym Targu. Będzie również wystawa poświecona 

różnym rodzajom czcionki, druku.  

 

Ad.5 

Prezentację dotyczącą wyników działania pierwszego elektrofiltru na Podhalu przedstawił 

przedstawiciel  Grupy CZH S.A. Pan Jarosław Latacz. Prezentacja ta stanowi załącznik nr 3 

do protokołu.  

W ramach pytań głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski pytał czy cena 4 000 zł to cena za 

elektrofiltr ze stali nierdzewnej i jaki jest okres użytkowania tego elektrofiltru? 

 Pan Jarosław Latacz poinformował, że jest to cena za elektrofiltr ze stali nierdzewnej. 

Szacuje się, że takie urządzenie wytrzyma ok. 10-12 lat. 

 Radny Jan Łapsa pytał ile kosztuje zamontowanie elektrofiltru? 

 Pan Jarosław Latacz poinformował, że w tym przypadku w Nowym Targu kosztowało 

to 200 zł. Jeśli jest to usługa z montażem w domu jednorodzinnym to jest wówczas 

8% VAT.  

 Radny Lesław Mikołajski pytał czym było spowodowane to, że ten elektrofiltr bardzo 

na początku dymił? 
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 Pan Jarosław Latacz poinformował, że mogło to być spowodowane jego rozruchem 

albo dlatego, że przez kilka pierwszych dni był problem z jego wyregulowaniem,  

a konkretnie z czujnikami, dopiero po interwencji zaczął działać prawidłowo.  

  

Ad.6  

Wyniki „Raportu z badań marketingowych wielkości popytu przeprowadzonych  

w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Nowym Targu” przedstawił 

przedstawiciel firm VIA VISTULA Pan Mateusz Szpórnóg. Prezentacja ta stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

 

W trakcie prezentacji doszedł radny Marcin Kudasik i od tego momentu w Sesji uczestniczy 

19 radnych.  

 

W ramach pytań głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski, który pytał o sprawę 

dublowania się kursów? 

Pan Mateusz Szpórnóg poinformował, że chodziło mu o to, że np. linia nr 7, która ma dwa 

kursy dziennie na znacznym odcinku trasy dubluje się z linią nr 2 i może lepiej nie tworzyć 

kursu nr 7 lecz wprowadzić to jako kurs wariantowy linii nr 2 . 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski w nawiązaniu do informacji o optymalizacji linii 

pytał jaka byłaby w takim przypadku maksymalna liczba linii? 

Pan Mateusz Szpórnóg poinformował, że w takim przypadku maksymalnie 9 linii powinno 

wystarczyć.  

 

Ad.7 

Interpelacje i zapytania. 

1. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w sprawie: 

a) udostępnienia dla dzieci w okresie wakacji infrastruktury sportowej znajdującej się przy 

szkołach w tym tzw.  „orlików”;  

b) sporządzenia dokumentacji projektowej na modernizację ul. Suskiego w związku z jej 

postępującą degradacją i niszczeniem nawierzchni asfaltowej; 

oraz zapytania w sprawie: 

c) wysokości stawki przekazanej ZGZiR za utrzymanie w czystości 1m kw. miejskich 

terenów zielonych w latach 2012-2017; 

d) przejścia z ul. Na Równi do centrum miasta, w związku z odrzuceniem przez Sąd 

Rejonowy w Nowym Targu wniosku Urzędu Miasta o jego zasiedzenie; 

e) obelisku przy Kopcu Wolności, który został uznany w postępowaniu prowadzonym 

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za samowolę budowlaną.  

f) budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego przy ul. Sikorskiego  

w Nowym Targu; 

2. Radny Jan Łapsa pytał czy jest możliwość uruchomienia linii nr 12 autobusu MZK 2 

razy w godzinach porannych i 2 razy w godzinach popołudniowych? 

3. Radna Danuta Wojdyła złożyła interpelacje w sprawie: 

a) zmiany organizacji ruchu poprzez ograniczenie prędkości do 50 km lub montażu 

urządzenia kontrolującego prędkość przed przejściem dla pieszych w rejonie drogi 

krajowej DK 47 tzw. Zakopianki na wysokości ul. Podtatrzańskiej w Nowym Targu; 

b) doposażenia Nowotarskiej Strefy Relaksu. 

oraz 

c) zwróciła się z prośbą, aby przy tworzeniu nowego rozkładu jazdy autobusów MZK 

uwzględnić, aby linia nr 12 odjeżdżała z ul. Wojska Polskiego, ponieważ proszą o to 

szczególnie starsze osoby.  
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4. Radny Paweł Liszka złożył interpelację w sprawie interwencji władz miasta w celu 

przejęcia i zawarcia umowy na użytkowanie przejazdu kolejowo-drogowego kat. „D”  

w  linii kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane zlokalizowanego w Nowym Targu.  

5. Radny Andrzej Swałtek złożył dwa zapytania: 

a) w sprawie regulacji ruchu na ul. gen. Maczka ponieważ pierwszą interpelację w tej 

sprawie składał w grudniu 2015r. i do tej pory nie zostało to załatwione;  

b) prosił o rozbiórkę starego szaletu miejskiego przy ul. Sikorskiego, który jest bardzo 

zdewastowany.  

6. Radny Marek Modzyniewicz: 

a) złożył interpelację w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Królowej 

Jadwigi w rejonie budynku nr 9; 

b) korzystając z obecności przedstawicieli Policji zwrócił się z prośbą, aby w niedzielę  

w godzinach popołudniowych na Rynek wysyłany był patrol ponieważ motocykliści  

z „wielkim hukiem” wjeżdżają i wyjeżdżają z Rynku. Pytał czy Policja ma możliwość 

zbadania natężenia tego hałasu? 

7. Radna Bogusława Korwin korzystając z obecności przedstawicieli Policji poruszyła 

sprawę samochodu który już od bardzo dawna ok. 6 lat stoi zaparkowany przy  

al. Kopernika. Zwróciła się z prośbą, aby wpłynąć na właścicieli żeby ten samochód  

w końcu usunęli, bo w tamtym rejonie jest mało miejsc parkingowych i każde miejsce się 

liczy. 

8. Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski przychylił się do wniosku radnego 

Mozdyniewicza dot. głośności pojazdów podkreślając, że podobna sytuacja miała nie 

dawno miejsce pod wiaduktem na ul. Grel gdzie motocykliści urządzili sobie próby 

głośności pojazdów co skutkowało w tym, że cała ulica „tonęła” w hałasie. Prosił również  

o zwrócenie uwagi na parkowanie samochodów tuż przed pasami szczególnie w Rynku i na 

ul. Kazimierza Wielkiego przed ul. Długą.  

 

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

 

Przedstawiciel Policji Pan Komisarz Mirosław Pirchał z Wydziału Ruchu Drogowego odniósł 

się do poszczególnych spraw dot. merytorycznie działań Policji i tak: 

 odnośnie zamontowania fotoradaru w rejonie drogi krajowej DK 47 tzw. Zakopianki 

na wysokości ul. Podtatrzańskiej poinformował, że adresatem tej prośby jest 

Generalna Inspekcja Transportu Drogowego, która obsługuje fotoradary i ten wniosek 

tam powinien być złożony; odnośnie ograniczenia prędkości do 50 km na tym odcinku 

poinformował, że opiniowanie wykonuje w tym przypadku Komenda Wojewódzka 

Policji w Krakowie i tam należy kierować pismo i potem podejmowane są dalsze 

czynności wraz z samorządem lokalnym; 

 w przypadku zamontowania progu zwalniającego obowiązuje pewna procedura, 

zwoływana jest komisja, która ocenia czy taki próg w danym miejscu jest w pełni 

uzasadniono. Dalsze decyzje są podejmowane na podstawie wyników wizji lokalnej. 

Jeśli okaże się to uzasadnione to Policja na pewno będzie za takim progiem, bo 

ograniczy to prędkość samochodów; 

 odnośnie urządzenia do pomiaru głośności pojazdów poinformował, że niestety 

Policja w Nowym Targu nie posiada takiego urządzenia. W ostatnim czasie  

pozyskano urządzenie, które bada zadymienie i Policjanci z Wydziału Ruchu 

Drogowego będą takie badania wykonywać.  

 odnośnie zaparkowanego samochodu przy al. Kopernika poinformował, że pierwszy 

raz słyszy o tym więc musi się zapoznać z tą sprawą, ale kwestie parkowania 
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samochodów regulują przepisy ustawy o ruchu drogowym. Po zapoznaniu się z tą 

sprawą, jeśli była ona zgłoszona, postara się udzielić odpowiedzi pisemnej na ręce 

Przewodniczącego Rady Miasta; 

 odnośnie parkowania samochodów przed przejściami dla pieszych poinformował, że 

sprawa ta jest Policji dobrze znana. Ostatnio były patrole piesze w obrębie Rynku  

i były prowadzone egzekucje w stosunku do tych którzy źle zaparkowali samochody. 

W sierpniu planowane są kolejne tego typu patrole.   

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że może w ramach współpracy 

pomiędzy miastem, a Policją znajdą się pieniądze w budżecie miasta na zakup urządzenia do 

pomiaru głośności pojazdów, a Rada przychyli się do jego zakupienia.  

 

Ad.8 

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

nr 5 do protokołu. 

Do głosu zapisał się  Pan Mieczysław Gottfried, który poruszył następujące sprawy: 

 propozycji nadania jednej z ulic w Nowy Targu im. Józefa Rajskiego; 

 budynku byłego Prewentorium na Kowańcu, który mógłby zostać wykorzystany na 

potrzeby osób niepełnosprawnych; 

 potrzeby gabinetów stomatologicznych w szkołach, na otwarcie których jak wynika  

z informacji Premiera RP pojawiły się środki.  

 kładki od strony Kowańca na której jest pofałdowany asfalt co utrudnia szczególnie 

matkom wiozącym dzieci w wózkach wjazd na tą kładkę.  

 

Na koniec zwracając się do radnego Gabriela Samoleja, poinformował, że jego kolega 

pracujący w TV Kraków oglądał komentarze radnego po meczu hokejowym Niemcy-Kanada 

i stwierdził, że radny mógłby komentować mecze w kraju czy też nawet za granicą.  

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski odnośnie nadania nazwy ulicy im. Józefa 

Rajskiego poinformował, że jest to wola Rady Miasta, a osoba ta została już uhonorowana, bo 

jest patronem Sp Nr 6 na os. na Skarpie. Odnośnie budynku byłego Prewentorium  na 

Kowańcu poinformował, że Rada Seniorów  wystąpiła w tej sprawie do Burmistrza, a 

Burmistrz do Marszałka w sprawie możliwości zakupu przez miasto tego budynku z 

bonifikatą.   

 

Przerwa 15 min.  

 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ 

przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Pan Andrzej Rajski. Na wstępie zgłosił 

autopoprawkę polegającą na: 

1) wprowadzeniu nowego brzmienia ust. 3 w § 1 pkt. 1 o treści „dodatek specjalny  

w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie  

2 760,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100), 

2) dodaniu § 2 o teściu: „Zmiana wynagrodzenia następuje z dniem 1 października 2018 r., tj. 

po zachowaniu uprzedniego 3 miesięcznego okresu uprzedzenia równego okresowi 

wypowiedzenia”. 

 W związku ze zmianą w paragrafie 2 kolejne paragrafy ulegają przeszeregowaniu. 

 

3) zmianie treści uzasadnienia w związku z zaproponowanymi  powyżej zmianami.  
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Następnie poinformował, że przedmiotowa uchwała jest wynikiem tego, że w dniu 19 maja 

2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych z dnia 15 maja 2018 r., którym określono warunki i sposób 

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz 

maksymalny poziom dodatku funkcyjnego. Stosownie do przepisów ww. rozporządzenia 

wynagrodzenie zasadnicze wójta, burmistrza w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. 

mieszkańców powinno mieścić się w przedziale 3 600,00 zł - 4 800,00 zł (załącznik nr 1 

tabela nr 1 do rozporządzenia). W związku z tym, że wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza 

Miasta Nowy Targ ustalone uchwałą Nr III/4/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 15 grudnia 

2014 roku, było wyższe niż określone ww. rozporządzeniem, niniejszą uchwałą dostosowano 

je do przepisów rozporządzenia.  

 

Pytań do referującego nie było.  

W dyskusji głos zabrała radna Bogusława Korwin stwierdziła, że dramatycznym jest fakt iż 

radni otrzymali pierwotną uchwałę z błędnym dodatkiem specjalnym i został to podpisane 

przez dwóch prawników urzędu, a powinni oni znać rozporządzenie w sprawie 

wynagradzania pracowników samorządowych. Następnie poinformowała, że miała zamiar 

zgłosić poprawkę do przedłożonej autopoprawki polegająca na obniżeniu dodatku 

funkcyjnego Burmistrza z 2000 zł, które otrzymywał w chwili obecnej do 1000 zł. 

Przypomniała, że na początku kadencji przy uchwalaniu wynagrodzenia dla Burmistrza Pana 

Grzegorza Watychy ówczesny Przewodniczący Rady Pan Janusz Tarnowski uzasadniał, że 

Burmistrzowi proponuje się wynagrodzenie na takim poziomie jak miał poprzedni Burmistrz 

Pan Marek Fryźlewicz ponieważ  planuje on zatrudnić tylko jednego zastępcę w związku  

z tym będzie miał więcej obowiązków. Ostatecznie powołano dwóch zastępców więc dodatek 

funkcyjny w wysokości 1000 zł powinien być zasadny w związku z podzieleniem 

obowiązków na więcej osób.   

 

Rada w głosowaniu 2 głosów „za” przy 14 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących 

się odrzuciła przedmiotowy projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

 

Ad.10 

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia 

bonifikaty od ceny sprzedaży przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn.  

Umową z dnia 19 marca 2009 roku Gmina Miasto Nowy Targ oddała w użyczenie na okres 

30 lat na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Jana Pawła II nieruchomość  

o łącznej powierzchni 0.1420 ha zabudowanej nieczynną kotłownią na osiedlu Witosa. Celem 

użyczenia było uruchomienie działalności o profilu pomocy społecznej, opieki zdrowotnej  

i rehabilitacji po uprzednim wykonaniu prac remontowo-adaptacyjnych. Obecnie na 

przedmiocie użyczenia działa Parafialna Stacja Opieki Medycznej „Totus Tuus”, świadcząca 

nowoczesne i profesjonalne usługi pielęgnacji oraz rehabilitacji. Stacja Opieki Medycznej 

posiada kontrakt z NFZ na refundację prowadzonych zabiegów.  Rzymskokatolicka Parafia 

pw. Świętego Jana Pawła II wystąpiła o bezprzetargową sprzedaż użyczonej nieruchomości 

wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. Pozyskanie własności nieruchomości 

umożliwi staranie się o środki unijne na powiększenie  powierzchni lokalowej oraz 

rozszerzenie oferty świadczonych zabiegów. Według wyceny rzeczoznawcy wartość 

nieruchomości wynosi 891 000 zł natomiast wartość nieruchomości pomniejszona o nakłady 

poniesione przez użytkownika wynosi 261 600 zł. Następnie Naczelnik zgłosił autopoprawkę 

polegającą na wpisaniu w § 1 w wolnym miejscu  80% bonifikaty, która została 

zaproponowana wnioskodawcom i została przez nich przyjęta.  
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W ramach pytań głos zabrała radna Bogusława Korwin, która pytała czy kwota wykupu 

budynku i 14 arów powierzchni gruntu to ok.  64 000 zł? 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn odpowiedział, że jest to 20% z kwoty 

261 600 zł. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radna Bogusława Korwin przypomniała, że nie cały rok temu była podobna sytuacja 

w przypadku „Chatki” i wówczas radni stali na stanowisko, aby oddać budynek  

w użytkowanie na korzystnych warunkach, ale go nie sprzedawać ani też nie 

przekazywać w formie darowizny. Teraz radni są skłonni poprzeć prośbę 

wnioskodawcy, ale jeśli miasto nadal tak będzie sprzedawać nieruchomości to może 

się okazać że zostanie tylko budynek Urzędu Miasta i grunt pod nim. Następnie 

stwierdziła, że użyczenie obowiązuje do września 2040  i powinno ono zostać 

podtrzymane, miasto nie powinno tej nieruchomości sprzedawać. Dodała, że docenia 

działalność prowadzoną w „Totus Tuus”, ale nierówne traktowanie podmiotów  

o podobnej  działalności jest nie na miejscu dlatego będzie przeciwna sprzedaży.   

Odnosząc się do opinii prawnej w przedmiotowej sprawie stwierdziła, że jest w niej 

wyraźny zapis, aby proboszcz Parafii poinformował pisemnie, że nieruchomość 

wykorzystywana będzie wyłącznie na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.  

Ks. proboszcz Karlak złożył pismo w którym informuje że „Totus Tuus” nie ma 

znamion działalności zarobkowej obecnie, ale nie ma odniesienia do tego co będzie  

w przyszłości dlatego uważa, że wyprzedawanie majątku miasta nie jest wskazane.   

 Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jana Pawła II ks. Jan Karlak podkreślił, 

że stacja opieki medycznej, która obecnie istnieje nie jest przebudowana czy 

wyremontowana tylko jest wybudowana od nowa ponieważ w tym budynku oprócz 

instalacji gazowej była instalacja na olej opałowy, ściany były przesiąknięte olejem  

i trzeba było zburzyć wszystko, sam koszt zburzenia to prawie 60 000 zł. Następnie 

stacja ta została przy budowie powiększona. Podkreślił, że z al. Solidarności nie było 

możliwości dojazdu i wszystkie transporty dojeżdżały drogą po działce Spółdzielni 

Mieszkaniowej, a tamte działki były prywatne i on je wykupił. Następnie 

poinformował, że wystąpił o kupno z bonifikatą ponieważ  parafia prowadzi 

działalność charytatywną, a nie zarobkową. Przez 4 lata z różnych źródeł udało się mu 

pozyskać kwotę 260 000 zł, którą dołożył do prowadzenia tej stacji. NFZ pokrywa 

tylko część prowadzonych zabiegów, ale uważa on że potrzebującym też zabiegi 

muszą być wykonywane stąd tyle nadwykonań. Podkreślił, że stacja ta nie jest 

przecież dla niego, ani też dla Parafii lecz dla ludzi potrzebujących. Dodał, że 

występuje o wykup tej nieruchomości bo ma mało miejsca, a nie może się starać  

o środki, bo nie jest to własność parafii.  

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski podkreślił, że docenia działalność 

prowadzoną przez ks. Karlaka, bo takich usług potrzeba będzie coraz więcej. 

Następnie dodał, że ogólnie jest przeciwny sprzedaży z bonifikatą, bo lepsza byłaby 

darowizna na określony cel, wówczas jeśli cel działalności zostanie zmieniony to 

nieruchomość powraca do właściciela, niestety zgodnie z opinią radcy prawnego 

miasto nie może takiej darowizny przekazać, dlatego w tym przypadku będzie 

głosował za przedmiotową uchwałą.    

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          
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Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymującym się 

podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę Nr LI/485/2018 w sprawie: zbycia nieruchomości 

w drodze bezprzetargowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.  

 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 35 (Ceramiczna-Składowa-Bór) przedstawiła 

jak w uzasadnieniu Pani Magdalena Czyszczoń Inspektor w Wydziale RiU. Z wnioskiem  

o objęcie ul. Składowej i ul. Ceramicznej miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego wystąpili przedsiębiorcy prowadzący swoje firmy w tym rejonie w związku  

z rządowymi planami wprowadzenia zmian w ustawach dotyczących ochrony środowiska, 

gospodarki odpadami i ochrony przeciwpożarowej. W świetle nowych przepisów działalność 

wielu firm z tego obszaru uzależniona będzie od możliwości uzyskania stosownych zezwoleń, 

a te z kolei mogą być wydane tylko na terenie, dla którego został uchwalony miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

W ramach pytań głos zabrała radna Bogusława Korwin, która prosiła o przybliżenie 

informacji dotyczącej  wprowadzenia zmian w ustawach dotyczących ochrony środowiska, 

gospodarki odpadami i ochrony przeciwpożarowej. 

Pani Magdalena Czyszczoń poinformowała, że na razie są to plany rządowe, nie ma jeszcze 

konkretnych informacji na ten temat wiadomym jest, że z godnie z ustawą o gospodarce 

odpadami wszystkie składowiska przy ul. Ceramicznej i ul. Składowej będą wymagały 

zezwoleń, a żeby takie zezwolenia wydać musi być plan miejscowy na tym terenie.  

 

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 LI/486/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 35 (Ceramiczna-Składowa-Bór). 

 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/467/2018 z dnia 28 maja 2018 roku  

w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego przedstawiła Pani Dorota Waniczek Inspektor w Referacie ds. DiT. Nadzór 

prawny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego uznał, że uchwała nr XLIX/467/2018 z dnia 

28 maja 2018 roku w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminami 

Szaflary i Nowy Targ, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, nie wymaga 

publikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, dlatego niezbędna jest 

zmiana w tym zakresie umożliwiająca jej wejście w życie. Natomiast musi być opublikowane 

porozumienie zawarte na podstawie niniejszej uchwały. 

 

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 LI/487/2018 w sprawie: zmiany 

uchwały nr XLIX/467/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.  

 
Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku 

aplikacyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Gminie Miasto Nowy Targ” przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń.  

Gmina Miasto Nowy Targ przygotowuje wniosek aplikacyjny dla Projektu pn.: „Budowa 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ” ze 

środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

KONKURS NR POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18; Oś priorytetowa II Ochrona środowiska,  

w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowana ze środków Funduszu Spójności, 

działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. Konkurs został ogłoszony 30 kwietnia 

2018r. Jednym z załączników wymaganych przy złożeniu wniosku, o którym mowa powyżej 

jest Uchwała Rady Miasta upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia 

do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia. 

Celem projektu jest wybudowanie na terenie obok Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych przy ul. Jana Pawła II w Nowym Targu, punktu selektywnej zbiórki, 

do którego mieszkańcy miasta będą mogli przywieźć odpady posegregowane niezależnie od 

terminów zbiórek odpadów wynikających z harmonogramu. Przepisy ustawy wymagają, aby 

na terenie każdej gminy taki punkt był utworzony. Dotąd organizacja PSZOK spoczywała na 

firmie, która wygrywała przetarg na odbiór odpadów z terenu miasta. Dzięki pozyskaniu 

środków z POIŚ miasto Nowy Targ będzie miało niezależny od podmiotów zewnętrznych 

PSZOK. 

 

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 LI/488/2018 w sprawie: 

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego pn. 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto 

Nowy Targ”.  

 
Ad.14 

Projekt uchwały w sprawie  zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Nowym Targu 

przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń. W związku z powstaniem 

drugiego cmentarza na ternie miasta oraz oddaniem do użytku kolumbarium, konieczne jest 

dokonanie aktualizacji zarówno Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nowym Targu jak  

i Regulaminu wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich na terenie Cmentarza 

Komunalnego w Nowym Targu. Proponowane zmiany mają charakter porządkujący i zostały 

skonsultowane z ZGZiR, który od 1 lipca 2015r. pełni funkcję administratora cmentarza.  
 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
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Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr LI/489/2018 w sprawie: zasad 

korzystania z cmentarzy komunalnych w Nowym Targu.  

 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan 

Dariusz Jaboń. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu litery „m” przed 

cyfrą 1 w paragrafie 14 ust. 2., która omyłkowo tam się znalazła.  

W związku ze zmianami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków MZWiK Sp z o.o. przedłożył projekt regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków. Po jego przeanalizowaniu opracowany został Regulamin 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, który 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

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 19 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkę Uchwałę  

Nr LI/490/2018 w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.  

 

Ad.16 

Projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie pt.: Przyjazny 

e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ 

oraz Zgorzelec przedstawiła Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprosiło Miasto Nowy Targ do udziału 

w konkursie dotacji przeznaczonych dla miast średnich w ramach działania 2.18 Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wspólnie z wnioskodawcą i liderem projektu firmą 

- DGA S.A Poznań i partnerami projektu tj jednostkami samorządu terytorialnego-  Stargard, 

Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, oraz Zgorzelec złożono stosowny wniosek  

o dofinansowanie wspólnego  projektu pn. jak w tytule uchwały. Celem projektu jest 

podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat 

lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 gminach miejskich i miejsko-wiejskich: 

Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ, Zgorzelec, poprzez wdrożenie  

w okresie od 01.10.2018 r. do 31.03.2020 r. rozwiązań zarządczych i informatycznych 

usprawniających świadczenie ww. usług oraz podniesienie kompetencji 174 pracowników. 

 

Pytań do referującego nie było.  

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

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr LI/491/2018 w sprawie: 

przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie pt.: Przyjazny e-urząd - 

podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy 

Targ oraz Zgorzelec.  

 

Ad.17 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Nowy Targ maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan 

Marcin Jagła. Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością 

podjęcia przez Radę Miasta Nowy Targ, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie 

nowelizacji uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych. W związku z tym przygotowano projekt uchwały 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie miasta Nowy Targ. Liczby te zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o  wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostały określone 

odrębnie dla poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży. Proponowane 

liczby są optymalne dla zapewnienia zasady równości wobec prawa zarówno podmiotów 

wykonujących działalność gospodarczą, jak i tych, które zamierzają taką działalność podjąć 

w przyszłości. Należy podkreślić, że do tej pory sprzedaż napojów zaw. do 4,5% alkoholu 

oraz piwa nie była limitowana obecnie Burmistrz proponuje limit w wysokości 100 punktów.  

Jeśli chodzi o liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży proponuje się, aby w tych napojach wysokoprocentowych limit 

dotychczasowy 63 zmniejszyć do 60 zezwoleń, natomiast na napoje  zaw. do 4,5% alkoholu 

oraz piwa ustalić na poziomie 80 zezwoleń.  

 

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

Nr LI/492/2018 w sprawie: ustalenia dla terenu Miasta Nowy Targ maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.  

 

Ad.18 

Projekt uchwały w sprawie  zasad usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw 

Społecznych Pan Marcin Jagła. Ustawa z dnia 10 stycznia 2018r. o zmianie ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy  
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o bezpieczeństwie imprez masowych zobowiązała Rady Gmin do podjęcia w terminie  

6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy Uchwał dotyczących zasad usytuowania na 

terenie miasta/gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dotychczasowe 

uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych Uchwał, 

nie dłużej jednak niż do 6 września 2018r. Treść przedmiotowej Uchwały nie odbiega 

znacząco od dotychczasowej Uchwały NR 15/III/2002, która określała te materię. Obiekty 

wskazane w projekcie Uchwały są miejscami przebywania osób nieletnich czy kultu 

religijnego, dlatego na ich terenie lub w ich najbliższej okolicy nie powinny znajdować się 

punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Zgodnie z art. 2
1
 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych oznacza obszar mierzony od 

granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak krawędź 

jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt 

wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw. Z kolei miejsca 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym są wskazane jako miejsca gdzie zakazana jest sprzedaż 

napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/. Wymóg 

usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży wyłącznie w placówkach gastronomicznych, a przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży wyłącznie w placówkach handlowych i dodatkowo 

w odrębnych pomieszczeniach ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których dochodziłoby 

do zalegalizowania spożywania alkoholu w sklepach.  

 

Pytań do referującego nie było.  

W dyskusji głos zabrała radna Bogusława Korwin, która zgłosiła poprawkę do omawianego 

projektu uchwały polegającą na dodaniu w § 1 punktu 3 o  treści” Wprowadza się na terenie 

miasta Nowy Targ zakaz sprzedaży alkoholu pomiędzy 22:00 a 6:00 z wyjątkiem lokali 

gastronomicznych oraz ogródków gastronomicznych do nich przynależnych”. Jako 

uzasadnienie poprawki pokazała zdjęcia sytuacji i nieczystości jakie mieszkańcy spotykają po 

nocy w okolicy sklepu nocnego.  

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych stwierdził, że jeśli poprawka w takim brzmieniu 

zostanie przyjęta to zachodzi konieczność rozszerzenia tytułu uchwały i wprowadzenia 

dodatkowego przepisu do podstawy prawnej. Procedowana uchwała ma charakter 

obligatoryjny natomiast ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ma charakter 

fakultatywny.  Nowy tytuł uchwały w wówczas powinien brzmieć „zasad usytuowania na 

terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz 

ograniczenia godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży” W podstawie prawnej przy uchwale o wychowaniu w trzeźwości 

po pkt. 3 należałoby wprowadzić pkt. 4, który daje takie upoważnienie Radzie.   

 

Burmistrz Pan Grzegorz Watycha  zaznaczył, że poprawka zgłoszona przez radną Bogusławę 

Korwin jest bardzo istotna i wymaga opracowania prawnego, aby uchwała mogła się obronić  

w przypadku jej zaskarżenia przez właścicieli sklepów nocnych. Jest to poprawka na tyle 

daleko idąca i odbiegająca od pierwotnej wersji uchwały, że powinna być szczegółowo 

przeanalizowana.  

Radna Bogusława Korwin poinformowała, że wiadomym jest że będą protesty sklepów, ale 

trzeba mieć na uwadze mieszkańców, którzy doświadczają skutków spożywania w nocy 

alkoholu.  
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Głosowanie poprawki radnej Bogusławy Korwin  poszerzonej o zmianę tytułu uchwały  

i podstawy prawnej zgodnie z informacją Naczelnika Pana Marcina Jagły.  

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 2 głosy „za” przy 12 głosach przeciw i 5 głosach 

wstrzymujących się odrzuciła poprawkę zgłoszoną przez radną Bogusławę Korwin. 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 14 głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących 

się podjęła Uchwałę Nr LI/493/2018 w sprawie: zasad usytuowania na terenie Miasta 

Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  

 

Ad.19 

Projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

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

Na wstępie Skarbnik zgłosił autopoprawkę polegająca na: 

1) zmianie w załączniku projektu uchwały zawierającym „Wykaz przedsięwzięć do WPF”  

polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków z roku 2018  w zakresie przedsięwzięcia pn. „ 

Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta 

Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” o kwotę 4 000 000 zł do kwoty 4 500 000 zł  

i zwiększeniu o kwotę 4 000 000 zł limitu wydatków w roku 2020. Łączne nakłady i limit 

zobowiązań nie ulęgają zmianie.  

2) wprowadzeniu w załączniku projektu uchwały następujących przedsięwzięć: 

 „Przebudowa i rozbudowa systemów odwodnieniowych w zakresie zlewni potoku 

Skotnica w Nowym Targu od ul. Norwida do potoku Czarny Dunajec” z limitem 

nakładów i zobowiązań w kwocie 550 000 zł. Dla roku 2018 ustala się limit wydatków 

w kwocie 190 000 zł, a dla roku 2019 limit wydatków w kwocie 360 000 zł.  

 „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Kokoszków w Nowym Targu”  

z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 950 000 zł. Dla roku 2018 ustala się limit 

wydatków w kwocie 150 000 zł, dla roku 2019 limit wydatków w kwocie 300 000 zł, 

a dla roku 2020 limit wydatków w kwocie 500 000 zł.  

 

Następnie poinformował, że w przedmiotowej uchwale wprowadza się następujące 

przedsięwzięcia: 

1) „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy 

Targ” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 1 786 000 zł w tym 2018r. - 16 000 zł, 

2019r. - 420 000 zł, 2020r. - 1 350 000 zł. ; 

2) „Budowa drogi od ul. Gen. Wł. Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do ul. Szaflarskiej - 

dokumentacja projektowa”. z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 180 000 zł.  

 

W ramach pytań głos zabrał radny Andrzej Swałtek, który pytał czy realizacja programu 

ograniczenia niskiej emisji przesunęła się o kolejny rok? 

Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz poinformował, że od początku zakładano zakończenie 

realizacji na rok 2020, chodzi o to, że część wydatków planowanych w roku 2019 nie uda się 

zrealizować. Mimo to opóźnienia nie będzie.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          
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Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz  

z autopoprawkę Uchwałę Nr LI/494/2018 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-2024.  

 

Ad.20 

Projekt uchwały w sprawie  zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017r. oraz zmian w budżecie miasta przedstawił jak  

w uzasadnieniu Skarbnik Pan Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę w związku 

ze zmianami w WPF polegającą na wykreśleniu w załączniku dotyczącym przedsięwzięć 

realizowanych ze środków unijnych przedsięwzięć związanych z systemami 

odwodnieniowymi. Zadania te były planowane do realizacji ze środków unijnych, ale 

ponieważ nie udało się ich pozyskać będą wykonywane ze środków własnych.   

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Oświaty  

i Kultury pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w reasumpcji glosowania 16 głosów „za” przy 3 wstrzymujących się podjęła wraz 

z autopoprawką Uchwałę Nr LI/495/2018 w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 

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

w budżecie miasta.  

 

Ad.21 

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 jak wiadomo inicjatorem 

postawienia kamienia z tablicą jest Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej, który jest 

znany radnym z wystąpień podczas Sesji. Burmistrz jako przedstawiciel właściciela terenu 

wyraził zgodę na zamieszczenie takiego kamienia z tablicą upamiętniającą bohaterów  

z przeszłości. Natomiast po stronie inwestora było dopełnienie wszelkich formalności.  

W związku z tym, że do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wpłynęły wnioski 

Burmistrz otrzymał zapytanie odnośnie tego kto jest inwestorem, został on wskazany i nadzór 

prowadzi postępowanie, na razie nie wiadomo czy zakończy się ono rozbiórką. Chodzi o to, 

aby dopełnić wszystkich formalności, aby nie było żadnych braków i wątpliwości. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zwrócił uwagę, że na pieczątce pod pismem 

faktycznie widnieje nazwa Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Arami Krajowej, ale  

w Internecie takiej nazwy nie ma jest tylko Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 

więc jest obawa co to za związek i czy mają oni jakieś ramy prawne czy tylko wyrobili sobie 

pieczątkę.   

Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że podczas jednej z ostatnich Sesji otrzymał 

pismo od Pana Tadeusza Morawy, który podpisał się jako Prezes właśnie tego Niezależnego 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej więc uznał, że jest to legalna organizacja.  

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że w takiej sytuacji należało sprawdzić 

czy faktycznie taki związek istnieje, bo wygląda na to, że każdy może sobie wyrobić 

pieczątkę i występować w czyimś imieniu.  

 

Radna Bogusława Korwin odniosła się do otrzymanej odpowiedzi na interpelację w sprawie 

wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Na Równi. Poinformowała, że otrzymała  

w niej informację, że wystąpiono do Komendy Powiatowej Policji o opinię w tej sprawie   

i proszono ją o wskazanie w którym kierunku miałby przebiegać ten ruch jednokierunkowy. 
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Radna stwierdziła, że nie jest ekspertem w sprawach ruchu drogowego, ale z obserwacji 

uważa, że ruch powinien być poprowadzony od ul. Szafarskiej do al. Kopernika.   

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski podkreślił, że wprowadzenie ruchu 

jednokierunkowego na ul. Na Równi spowoduje zwiększenie ruchu na al. Tysiąclecia na 

newralgicznym skrzyżowaniu z ul. Szaflarską, ul. Krzywą. Lepiej byłoby wprowadzić na tej 

ulicy zakaz parkowania z jednej strony.  

Radna Bogusława Korwin przypomniała, że sprawę jednostronnego parkowania poruszał już 

jakiś czas temu radny Gabriel Samolej w swoich interpelacjach i do chwili obecnej nic nie 

zostało w tym kierunku zrobione. Kilku mieszkańców również zwróciło się do niej 

o interwencję w tej sprawie.  

Ad.2 Odnośnie przywrócenia kursu nr 12 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że 

zostanie to przeanalizowane.  

Ad.5 

a) Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że zmiana organizacji ruchu na 

ul. Gen. Maczka została zlecona, ale firma z Leżajska się z tego nie wywiązuje. Została ona 

poinformowana o naliczonych karach umownych, prawdopodobnie umowa z tą firmą zostanie 

zerwana i zostanie to zlecone innemu wykonawcy.   

b) Burmistrz Pan Grzegorz Watycha  poinformował, że szalet zostanie rozebrany przez 

ZGZiR w miarę uporania się ze sprzątaniem po ulewach. 

Radny Andrzej Swałtek poinformował, że pierwszą interpelację w sprawie organizacji ruchu 

na ul. Gen. Maczka  złożył w grudniu 2015r. i po 2,5 roku powinno już zostać to zrobione.  

 

Ad.22 

W wolnych wnioskach głos zabrali:  

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że dziwi go fakt, że linia nr 12 

jest zamykana na okres wakacji, bo stanowi ona dojazd do części Gorców i raczej 

powinno się ją przedłużyć do dworca PKP, a nie zamykać.  Dodał, że wybrał się tą 

linią 15 lipca br. pod Długą Polanę, idąc z końcowego przystanku pod Długą Polaną 

spotkał turystów czekających na autobus, a linia była zamknięta, nie było informacji 

na przystanku o jej zawieszeniu dlatego czekali na autobus. Koniecznie powinna być 

informacja o zawieszeniu linii, aby nikt nie czekał niepotrzebnie. Dodał również, że 

rozkłady jazdy są nieczytelne, może trzeba podpatrzeć jak zrobili to w Krakowie  

i takie rozkłady zrobić. Stwierdził, że jak najszybciej powinna być również 

uruchomiona linia z dworca autobusowego na dworzec PKP do Rynku i na Szpital.  

 Na koniec Przewodniczący Rady poinformował o obowiazku złożenia przez 

 radnych na 2 miesiące przed upływem kadencji oświadczeń majątkowych.  

 Radny Andrzej Swałtek odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego  Rady 

poinformował, że osobiście rozwieszał na przystankach gdzie biegła linii nr 12 

informacje o jej zawieszeniu więc widocznie zostało to zerwane przez kogoś. 

Następnie poinformował, że z MZK odchodzą kierowcy ponieważ ich zarobki są zbyt 

małe. Obecnie nie ma kim obłożyć dodatkowej linii.  

 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski stwierdził, że jednym z kryteriów wyboru 

Dyrektora MZK powinien być warunek, aby dojeżdżał on do pracy autobusem MZK 

wtedy będzie miał lepszy pogląd na funkcjonowanie tego zakładu. 

 Burmistrz Pan Grzegorz Watycha poinformował, że obecny Dyrektor MZK złożył 

rezygnację i ma nadzieję, że nowy Dyrektor będzie za to odpowiadał, bo to  

w pierwszym rzędzie Dyrektor odpowiada za organizację i funkcjonowanie MZK. 

Następnie Burmistrz zaprosił na piknik kantry i zawody jeździeckie w najbliższy 

weekend oraz na Jarmark Podhalański w sierpniu. Na koniec zebranym 
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zaprezentowano filmik z Przywitania Lata oraz filmik będący zaproszeniem na XVIII 

Jarmark Podhalański w dniach 17-19 sierpnia br.   

 

Ad.23 

O godzinie 18:50 Przewodniczący Rady Pan Andrzej Rajski zamknął LI Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ.  

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak 

                   Andrzej Rajski  

 

 


