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P r o t o k ó ł Nr 52/2018 

z LII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 10 września 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 Andrzej Rajski otworzył obrady LII Sesji Rady Miasta  

w Nowym Targu o godzinie 14
00

.  

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 20 Radnych, zgodnie  

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

prawomocne. 

 

Przed przystawieniem do realizacji porządku obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 

p. Tadeusza Filipowicza Radnego III Kadencji Rady Miasta Nowy Targ.  

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania.  

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 

7. Stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Nowym Targu.  

8. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla terapeutów 

pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Miasto Nowy Targ.  

9. Zmiany Uchwały Nr XLVIII/461/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2018 

roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic 

obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto 

Nowy Targ.  

10. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Nowy Targ.  

11. Zmiany Uchwały Nr VII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r.  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.  

12. Upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia ze Skarbem 

Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kraków w sprawie przejęcia 

w zarząd przystanków przy drogach krajowych nr 47 i 49 usytuowanych w granicach 

administracyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.  

13. Zmiany Uchwały Nr XX/183/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016 roku  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Nowy Targ, 

których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ oraz ustalenia 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  
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14. Zmiany Uchwały Nr LI/489/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 roku  

w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Nowym Targu.  

15. Zwolnień w podatku od nieruchomości.  

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. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zakończenie obrad.  

 

Doszedł radny Krzysztof Sroka i od tego momentu w obradach uczestniczy 21 Radnych. 

 

Ad.2 

W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 

 Przewodniczący Komisji FGKiR Marek Mozdyniewicz zgłosił wniosek  

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.II.  Przypomniał, że w/w projekt 

został zdjęty z porządku obrad jednej z wcześniejszych Sesji i teraz został; zgodnie z 

sugestią radnych; ponownie omówiony na posiedzeniu Komisji FGKiR w dniu 

5.09.2018r.. Dodał, że uważa iż plan ten w sposób właściwy definiuje przeznaczenie 

tego terenu dlatego wnioskuje o jego wprowadzenie do porządku obrad.   

 Radny Paweł Liszka dodał, że chodzi nie o to, że opinia komisji do projektu była 

pozytywna tylko opinia wniosku o zgłoszenie tego projektu do porządku obrad 

dzisiejszej sesji. Dodał, że na komisji jeden z radnych wspomniał, że jest prowadzona 

sprawa sądowa i żeby poczekać z procedowaniem planu do zakończenia tej sprawy  

i on również przychyla się do tego zdania.   

 Radny Marek Mozdyniewicz przypomniał że na Komisji FKGiR w dniu 23.05.2018r. 

została wydana pozytywna opinia Komisji do przedmiotowego projektu uchwały.  

 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski: 

 w związku z prośbą Naczelnika Wydziału GKiOŚ zaproponował przesunięcie 

punktu 14 porządku obrad do punktu 7 porządku obrad; 

 w związku z pismem Burmistrza zgłosił wniosek o wprowadzenie  

w punkcie 8 projektu uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.   

 

Rada jednogłośnie 21 głosów „za” przegłosowała przesunięcie punktu 14 porządku 

obrad do punktu 7. 

Rada jednogłośnie 21 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie  

8 porządku obrad projektu uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.   

Rada w głosowaniu 10 za przy 11 głosach przeciw odrzuciła wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 6.II.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miasta. 
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4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania.  

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

Podjęcie uchwał w sprawach: 

7. Zmiany Uchwały Nr LI/489/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 roku  

w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Nowym Targu.  

8. Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Miasto Nowy Targ.   

9. Stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Nowym Targu.  

10. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla terapeutów pedagogicznych 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy 

Targ.  

11. Zmiany Uchwały Nr XLVIII/461/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2018 

roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic 

obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto 

Nowy Targ.  

12. Utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Nowy Targ.  

13. Zmiany Uchwały Nr VII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r.  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.  

14. Upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia ze Skarbem 

Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kraków w sprawie przejęcia 

w zarząd przystanków przy drogach krajowych nr 47 i 49 usytuowanych w granicach 

administracyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.  

15. Zmiany Uchwały Nr XX/183/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016 roku  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Nowy Targ, 

których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ oraz ustalenia 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  

16. Zwolnień w podatku od nieruchomości.  

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

2024.  

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

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

 

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zakończenie obrad.  

 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących 

się przegłosowała powyższy porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.  

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się  przyjęła protokół 

z LI Sesji Rady Miasta. 

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 24 lipca 2018 r. do 10 września 2018r. 

w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Z-ca Burmistrza Waldemar 

Wojtaszek. 
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Po sprawozdaniu zaprezentowano zebranym krótki filmik będący podsumowaniem 

tegorocznego Jarmarku Podhalańskiego. 

 

Następnie głos zabrała Radna Bogusława Korwin w związku z otwarciem Klubu Seniora Plus 

przy Al. 1000-lecia zwróciła się z prośbą, aby prawnik urzędu bronił za wszelką cenę 

przejścia z ul. Na Równi w stronę Al. 1000-lecia, aby seniorom z tamtej części miasta ułatwić 

dojście do tego klubu.   

Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że przed Sesją dokonano poświęcenia 3 

samochodów zakupionych dla Miasta tj.: samochodu eko-patrol dla Wydziału GKiOŚ, 

samochodu na potrzeby MZWiK-u i samochodu na potrzeby ZGZiR.  

 

Następnie Burmistrz Grzegorz Watycha wraz z Przewodniczącym Rady Andrzejem Rajskim 

wręczyli nominacje dla nauczycieli, którzy w wyniku przeprowadzonego postępowania 

egzaminacyjnego uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  

 

Ad.5 

Interpelacje i zapytania: 

1. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawie: 

a) złożonej przez Burmistrza oferty zakupu 100% udziałów spółki Nowa Targowica; 

b) opinii prawnej (poniesionej opłaty z tym związanej) na podstawie, której zawarta została 

umowa dzierżawy terenów na rzecz Spółki Nowa Targowica, a która wykonana była na 

nieaktualnym stanie prawnym; 

c) zasad podpisywania umów dzierżawy terenów miejskich na obszarze przedstawionym na 

mapie załączonej do interpelacji (okolice targowiska).  

2. Radna Bogusława Korwin złożyła interpelacje w sprawie: 

a) budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt co poruszała już w interpelacjach z dnia 

7.11.2016r. oraz 23.10. 2017r.; 

b) wyznaczenia miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych przy ul. Suskiego; 

oraz zapytania w sprawie: 

c) kadencyjności Prezesów spółek miejskich; 

d) lokalizacji miejskich zasobów mieszkaniowych na terenie Miasta Nowy Targ. 

3. Radny Grzegorz Luberda złożył interpelacje w sprawie: 

a) przystąpienia do opracowania dokumentacji regulacji cieku wodnego na os. Niwa; 

b) zorganizowania wizji lokalnej i ocenę wskazanych przez mieszkańców lokalizacji 

zamontowania progów zwalniających na os. Niwa. 

oraz zapytanie w sprawie: 

c) kanalizacji na os. Niwa-Zachodnia. 

4. Radny Krzysztof Sroka pytał: 

a) na jakim etapie jest montaż kamer na siłowi „pod chmurką” przy ul. Wojska Polskiego? 

b) na jakim etapie jest realizacja inwestycji z Budżetu Obywatelskiego dot. budowy hali 

pneumatycznej przy SP Nr 2? 

5. Radna Danuta Wojdyła złożyła zapytanie w sprawie przywrócenia kursu autobusu nr 12. 

6. Radny Andrzej Swałtek w związku z kamerami zamontowanymi na ul. Gen. Maczka 

stwierdził, że mieszkańcy zauważyli, że są one zamontowane w złym miejscu bo drzewa 

przysłaniają widok dlatego prosił o sprawdzenie tego i ewentualną zmianę lokalizacji kamer 

tak, aby spełniały one swoje zadanie. 

7. Radny Włodzimierz Zapiórkowski złożył interpelację w sprawie utrudnionego skrętu na 

ul. Ogrodową w związku z budową obwodnicy miasta, czy ulica ta będzie ulicą 

jednokierunkową na odcinku zachód-wschód?  
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Pełna treść interpelacji i zapytań pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl 

 

Ad.6 

Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu): 

 Pani Urszula Starzyk reprezentująca Stowarzyszenie I love Podhale przedstawiła 

zebranym informacje dot. Eventu Zdrowo Biegam-Max dycha na 100-lat 

Niepodległości, który odbędzie się w dniu 6.10.2018r. Zaprosiła wszystkich do 

udziału i podziękowała tym, którzy okazali pomoc w jego przygotowaniu; 

 Pani Ewa Palider reprezentująca Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki odczytała 

apel  dot. Profilaktyki raka Piersi. Apel ten stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 Pan Jędrzej Furca w imieniu swoim i radnego Grzegorza Luberdy przedstawił 

zebranym projekt zadania zgłoszonego przez Panów do Budżetu Obywatelskiego 

Województwa Małopolskiego pn. I Podhalańska Letnia Olimpiada Amatorów - Nowy 

Targ 2019. Zachęcił do oddawania głosów na to zadanie.  

 Pani Grażyna Kowalska poruszała sprawę sytuacji jaka panuje na Nowej Targowicy  

i postawionego tam płotu. Zwróciła się do władz miasta o pomoc w rozwiązaniu tej 

sytuacji, nie korzystnej zarówno dla handlujących, kupujących jak i dla wizerunku 

miasta; 

 Pan Grzegorz Legutko poinformował, że chciał zabrać głos w sprawie planu 

zagospodarowania przy ul. Targowej, ale radni po raz drugi odrzucili dzisiaj tą 

uchwałę nie wprowadzając jej do porządku obrad. Zwrócił się z prośbą, aby Rada  

w końcu podjęła konkretną, rzeczową decyzję, a nie przeciągła tego  

w nieskończoność, bo źle to wpływa na nich jako prywatnych właścicieli terenów jak  

i na wizerunek Rady Miasta.  

 

Ad.7 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/489/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

23 lipca 2018 roku w sprawie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Nowym Targu 

przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń. W uchwale Nr LI/489/2018  

z dnia 23 lipca 2018r. w przedmiotowej sprawie wprowadza się zgodnie z uwagą organu 

nadzoru zapis „wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników osób niewidomych 

oraz psów asystujących osobom niewidomym”.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr LII/496/2018 w sprawie: zmiany 

Uchwały Nr LI/489/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie 

zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Nowym Targu. 

 

Ad.8 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

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

Dariusz Jabcoń. Pismem z dnia 30.08.2018r. organ regulacyjny pozytywnie zaopiniował 

projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto 
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Nowy Targ, który Rada przyjęła na sesji w dniu 23 lipca 2018r., w związku z tym przedkłada 

się Radzie Miasta do zatwierdzenia przedmiotowy regulamin.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr LII/497/2018 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.  

 

Przerwa 

 

Ad.9 

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu przedstawił Inspektor w Wydziale 

Oświaty Pan Krzysztof Aksamit. Zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały z dniem 31 

sierpnia 2018r. Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu 

zakończyło swoją działalność, co w formie proponowanej uchwały zostaje potwierdzone.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr LII/498/2018 w sprawie: 

stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Nowym Targu.  

 

Ad.10 

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla 

terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 

Gminę Miasto Nowy Targ przedstawił Inspektor w Wydziale Oświaty Pan Krzysztof 

Aksamit. Projekt uchwały określa tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć terapeutów 

pedagogicznych bowiem takie stanowisko ustanowiono, od 1 września 2018r., wśród 

stanowisk pracy nauczycieli wspomagających proces edukacji. Proponuje się by 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ 

terapeutów pedagogicznych obowiązywało pensum godzin pracy z uczniami  

w wymiarze 22 godzin. Pensum godzin dla pozostałych nauczycieli wspomagających proces 

edukacji w ramach obowiązujących już stanowisk pedagogów, psychologów, logopedów, 

doradców zawodowych ustalono wcześniej uchwałą Nr XLVII/440/2018 z dnia 26 marca 

2018r. w wymiarze 22 godzin tygodniowo. Zgodnie z wymogami prawa projekt uchwały 

poddano opinii związków zawodowych funkcjonujących w oświacie.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 
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Rada w głosowaniu 21 głosów „za” Uchwałę Nr LII/499/2018 w sprawie: określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla terapeutów pedagogicznych 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy 

Targ.  

 

Ad.11 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/461/2018 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia 

ich numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  

w Gminie Miasto Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan 

Marcin Jagła. Poinformował, że załącznik do uchwały w tej sprawie z kwietnia 2018r. należy 

zaktualizować z uwagi na: 

 brak budynku nr 55 znajdującego się przy ul. Grel w obwodzie nr 5; 

 sprostowanie oczywistej omyłki – numer domu przy ul. A. Mickiewicza zamieniono  

z 53 na 35 w obwodzie nr 10; 

 brak budynku nr 136 znajdującego się przy ul. Szaflarskiej w obwodzie nr 16; 

 brak budynku nr 90 znajdującego się przy ul. Waksmundzkiej w obwodzie nr 12.  
 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.         

 

 Rada w głosowaniu 21 głosów „za” Uchwałę Nr LII/500/2018 w sprawie: zmiany 

Uchwały Nr XLVIII/461/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 kwietnia 2018 roku  

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic 

obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto 

Nowy Targ.  

 

Ad.12 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta 

Nowy Targ  przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła. Projekt 

dotyczy utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Podhalańskim Szpitalu 

Specjalistycznym w Nowym Targu, gdzie według ustaleń w trakcie poprzednich wyborów 

przebywało 350 pacjentów.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.         

 

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

z autopoprawką Uchwałę Nr LII/501/2018 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu 

głosowania na terenie Miasta Nowy Targ.  

 

Ad.13 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr VII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ  

i nadania jej statutu przedstawił Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła. 
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Naczelnik poinformował, że z uwagi na zmiany w systemie oświaty polegające na 

zlikwidowaniu gimnazjów niezbędna staje się aktualizacja zapisów w w/w statucie polegająca 

na wykreśleniu gimnazjów.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr LII/502/2018 w sprawie: zmiany 

Uchwały Nr VII/151/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ i nadania jej statutu.  

 

Ad.14 

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia 

porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kraków 

w sprawie przejęcia w zarząd przystanków przy drogach krajowych nr 47 i 49 usytuowanych 

w granicach administracyjnych Gminy Miasto Nowy Targ przedstawił Kierownik Referatu 

ds. DiT Pan Marian Twaróg. W celu umożliwienia Burmistrzowi Miasta koordynowania 

przewozów na głównych drogach proponuje się przejąć wszystkie przystanki przy drogach 

krajowych w Nowym Targu. Przy drodze nr 47 (ul. Krakowska) przystanki są po obu 

stronach drogi: Niwa 3, Niwa 2, Niwa 1, Nowy Targ – ul. Kolejowa. Przy drodze nr 49 po 

obu stronach drogi są przystanki al. Tysiąclecia I (dworzec autobusowy), Hala Gorce oraz po 

prawej stronie drogi przystanek al. Tysiąclecia II, i ul. Jana Pawła II, a po lewej stronie  

al. Tysiąclecia – Rondo. Razem 15 przystanków. Przejęcie przystanków w zarząd, pozwoli 

Gminie ustalać zasady korzystania przez przewoźników. Miasto natomiast musi ponosić 

koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz zapewnić podróżnym odpowiednie 

warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody korzystania z przystanków.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Janusz Tarnowski, który pytał co sprawiło, że przystanek przy dworcu 

autobusowym dopiero teraz uruchomiono dla MZK. Przypomniał, że wnioskował  

o taki przystanek już 4 lata temu.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że kilkakrotnie pytano o tą zatokę przy 

dworcu w GDDKiA, ale otrzymywano odpowiedź że nie można tam lokalizować 

przystanku w momencie kiedy powstawał dworzec autobusowy, bo od razu pojawiały 

się wnioski prywatnych przewoźników, którzy chcieli z tego przystanku korzystać 

omijając dworzec, a założenie było takie, aby jednak te busy wjeżdżały na dworzec.  

GDDKiA informowała, że jeśli powstanie taki przystanek to będzie on 

ogólnodostępny. Teraz pojawiła się możliwość aby przejąć wszystkie przystanki na 

ternie miasta tak, aby operator decydował kto się zatrzymuje na tych przystankach. 

Następnie zwrócił uwagę, że największym problemem MZK jest to, że prywatni 

przedsiębiorcy stosują metodę podbierania pasażerów.   

 Radny Janusz Tarnowski pytał czy na dzień dzisiejszy wiadomym jest jak teraz będzie 

kontrolowane to aby prywatni przewoźnicy nie zatrzymywali się na tych 

przystankach? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha podkreślił, że w załączniku do uchwały jasno wskazane 

jest które przystanki są ogólnodostępne, a które tylko dla operatora i właśnie m.in. 

przystanek przy al. 1000-lecia jest ograniczony tylko dla operatora czyli dla MZK.  
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 Radny Andrzej Swałtek pytał kto będzie egzekwował ta uchwałę Rady Miasta, bo 

będzie to trudne? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha stwierdził, że oczekuje się tutaj działania od Policji  

i Inspekcji Transportu Drogowego natomiast duża rola jest tutaj załogi MZK, aby 

notowane sygnały były dalej przekazywane. Burmistrz dodał, że ważne są również 

relacje Dyrektora z Komendantem Policji i Inspekcją Transportu Drogowego.  

 Radny Andrzej Swałtek poinformował, że teoria w tym zakresie odbiega od praktyki. 

Pracownicy mają wiele zgłoszeń zachowań niezdrowej konkurencji i ten problem był 

już zgłaszany. Podstawą jest egzekwowanie przyjętych przepisów.   

 Dyrektor MZK Robert Chowaniec poinformował, że spotkał się już w tej sprawie  z 

kierownikiem oddziału ITD w Nowym Targu  i poprosił o pomoc w tym zakresie.  

W tym tygodniu z kolei będzie chciał się spotkać z Komendantem Powiatowym 

Policji również w tej sprawie.  

 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski pytał ile będzie kosztowało przejęcie 

przystanków od GDDKiA? 

 Kierownik Referatu ds. DiT Marian Twaróg poinformował, że obecnie roczne 

utrzymanie jednego przystanku to ok. 1200 zł. i w dotychczasowym systemie 

bilansowało się to wpływami od przewoźników i obecnie też się tak zakłada.   

 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski pytał czy wiadomo coś o możliwości otwarcia 

wyjazdu z dworca autobusowego bezpośrednio na Al.1000-lecia pod wiadukt co 

znacznie odciążyłoby rondo na ul. K. Jadwigi?  

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że pytano w GDDKiA  

o otwarcie wyjazdu w Al. 1000-lecia i w ul. Krakowską. Jeśli chodzi o otwarcie  

w ul. Krakowska to wiązałoby się do z zaprojektowaniem nowego wjazdu i uzyskanie 

odstępstwa, bo w pobliżu jest skrzyżowanie z ul. Mickiewicza. Natomiast jeśli chodzi 

o otwarcie w stronę Al. 1000-lecia nie ma takiej możliwości ponieważ już na etapie 

projektowania było to brane pod uwagę, ale ze względu na różnicę w terenie nie ma 

takiej możliwości, bo przy autobusach musi być spadek normatywny. Jeśli chodzi  

o koszty to trzeba brać jeszcze pod uwagę koszty inwestycyjne, bo trzeba na 

niektórych przystankach postawić zadaszenia.  

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski przypomniał, że już od 3 lat powtarza, że 

wystarczy wprowadzić darmową komunikację miejską to wówczas problem busów 

zniknie.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” Uchwałę Nr LII/503/2018 w sprawie: upoważnienia 

Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - 

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kraków w sprawie 

przejęcia w zarząd przystanków przy drogach krajowych nr 47 i 49 usytuowanych w 

granicach administracyjnych Gminy Miasto Nowy Targ.  

 

Ad.15 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/183/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

21 marca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta 

Nowy Targ, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ oraz 

ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów przedstawił Kierownik Referatu ds. 
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DiT Marian Twaróg. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu  

w załączniku w poz. 70 danych dotyczący przystanku przy ul. Jana Pawła II, których nie 

wpisano w tabeli, a mianowicie, że jest to przystanek po stronie prawej, przelotowy, 

ogólnodostępny.  

W związku z przejęciem w zarząd przystanków przy drogach krajowych na terenie miasta 

Nowy Targ zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym oraz Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2012r.  

w sprawie rozkładów jazdy, właściwa jednostka samorządu terytorialnego, która zapewnia 

funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze, jest organizatorem 

publicznego transportu zbiorowego. Z przejętych przystanków, przystanek przy nr 74 Nowy 

Targ al. Tysiąclecia, dworzec autobusowy, przeznaczony jest tylko dla operatora, którym  

w Nowym Targu jest Miejski Zakład Komunikacji. Decyzja ta ma na celu zapewnienie 

sprawnego transportu pomiędzy dworcem autobusowym, a dworcem kolejowym. Pozostałe 

przystanki planuje się jako ogólnodostępne.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

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

Nr LII/504/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/183/2016 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie miasta Nowy Targ, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miasto 

Nowy Targ oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  
 

Ad.17 

Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przedstawiła Naczelnik 

Wydziału PiO  Barbara Kryj-Mozdyniewicz.  

Niniejszą uchwałą zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1)grunty, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, 

związane z uprawianiem sportów zimowych i znajdujące się pod nowo powstałymi od dnia 

01.01.2019r.: trasami narciarskimi, kolejkami lub wyciągami narciarskimi. 

2)nowo powstałe od dnia 01.01.2019r., budowle lub ich części związane bezpośrednio  

z funkcjonowaniem: tras narciarskich, kolejek lub wyciągów narciarskich. 

Podjęta uchwała w tej sprawie jako środek do kreowania i zarządzania system podatkowym 

ma być motorem napędowym gminy w przedmiocie tworzenia się  infrastruktury sportowej – 

infrastruktury  narciarskiej. 

Zwolnienie to ma wpłynąć zachęcająco na decyzję potencjalnych inwestorów w sprawie 

podejmowania się działań  budowy  infrastruktury narciarskiej, co z kolei przełoży się 

korzystnie na rynek pracy. Na mocy art. 7 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Burmistrz zwrócił się do Prezes 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Monitorowania Pomocy 

Publicznej o wyrażenie opinii.  

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 sierpnia 2018 r. , dotyczące projektu uchwały Rady Miasta 

w Nowym Targu w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, działając na podstawie 

art. 7  ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004  r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
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pomocy publicznej, poinformowano tutejszy urząd drogą mailową,  iż do ww. projektu  

Prezes UOKiK nie zgłasza zastrzeżeń. 

 

W ramach pytań i dyskusji głos zabrali: 

 Radna Bogusława Korwin pytała dlaczego teraz nagle jest nacisk na tego typu 

inwestycje, co z innymi sportami np. motorowymi? Co w przypadku gdy trasa która 

jest trasą narciarską w zimie, będzie trasową rowerową latem? Dlaczego nie zwalania 

się wszystkich podmiotów, które chcą inwestować w sport? 

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że jeśli ta 

infrastruktura powstanie i faktycznie w lecie będzie wykorzystywana na cele 

rowerowe to również z tego zwolnienia można będzie korzystać. Podkreśliła, że 

wszelkie budowle związane z narciarstwem są bardzo drogie jeśli chodzi  

o opodatkowanie dlatego jest propozycja, aby inwestorzy mogli korzystać z tej ulgi. 

Następnie dodała, że sam grunt nie jest wielkim kosztem natomiast podatek od 

budowli jest duży.  Dodała, że również inne podmioty korzystały ze zwolnienia  więc 

nie jest tak, że tylko jeden sport jest preferowany.  

 Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że inne sporty też są kosztowne, bo budowa 

samego toru motorowego też jest droga. Dodała, że tą uchwałę dyskryminuje się inne 

sporty, lepsza byłaby uchwała zwalniająca wszystkich inwertorów, którzy chcą 

inwestować w różnego rodzaju sporty.  

 Radny Janusz Tarnowski zacytował treść §8 „Ulgi stanowiące pomoc de minimis 

mogą być stosowane na podstawie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2020r.”   

i pytał czy to oznacza, że ta uchwała jest podejmowana tylko na dwa lata i daje 

możliwość skorzystania z ulg potencjalnym inwestorom tylko przez dwa lata? 

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz przytoczyła rozporządzenie 

komisji Unii Europejskiej z którego wynika, że programy te obowiązują do 

31.12.2020r. Minister Finansów wskazał, że po upływie obowiązywania tego 

programu wszelkie projekty, programy de minimis zostaną objęte tym projektem do 

30.06.2021r. czyli gminy które podjęły te uchwały będą musiały procedować je przed 

upływem roku 2020.  

 Radny Janusz Tarnowski stwierdził, że inwestycje w tego typu działlaność są bardzo 

kosztowne. Ta uchwała raczej nic nie zmieni i nie zachęci żadnego inwestora z tego 

względu, że  inwestor buduje zazwyczaj posiłkując się kredytem lub ze środków z UE. 

Ta uchwała daje możliwość zwolnienia z podatku tylko na okres 2,5 a inwestycje tego 

typu zwracają się dopiero po ok. 12 latach. Przy tak dużych nakładach i takiej 

konstrukcji uchwały raczej nie będzie chętnych inwestorów. Dodał iż uważa, że 

uchwała ta jest przygotowana, aby tylko pokazać teraz przed wyborami, że coś w tym 

kierunku zaczyna się działać.  Taka uchwała miałaby inne znaczenie gdyby przepisy 

prawa dały możliwość zagwarantowania, że jeśli inwestor podejmie się takiej 

inwestycji i ja zrealizuje to wówczas zwolnienie będzie go obowiązywało przez 

dłuższy czas, bo dwa lata to za mało.  

 Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że okres wskazany w uchwale do roku 2020 

wynika z przepisów prawa europejskiego. Okres programowania to lata 2014-2020 co 

nie znaczy, że po tym czasie tej pomocy nie będzie ale na ten moment nie można 

podjąć przepisów wykraczających poza ten okres. zakłada się ze po 2020 roku pomoc 

również będzie i kolejna Rada będzie mogła podjąć stosowną uchwałę. Podkreślił, ze 

ta uchwała to krok naprzód w tej sprawie, jeśli Rada jest nie przyjmie to nadal nic się 

nie zacznie dziać. Podjęcie tej uchwały też nie daje gwarancji, że inwestor się pojawi, 

ale jeśli takich ulg nie będzie to na pewno nie będzie chętnych. Inne gminy też 
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podejmują podobne uchwały. Dodał, że są już przedsiębiorcy działający w tej branży i 

oni również będą mogli skorzystać z tej ulgi.  

 Radny Janusz Tarnowski pytał co stało na przeszkodzie, aby taką uchwałę podjąć 4 

lata temu? Wtedy dano by szansę obecnym podmiotom działającym w tym zakresie. 

Gdyby 4 lata podjęto tą uchwałę to obowiązywałaby 6 lat, a teraz tylko 2 lata, stąd 

nasuwa się stwierdzenie, że jest ona przygotowana z uwagi na wybory. 

 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski pytał czy do urzędu wpłynęły jakieś wnioski 

inwestorów, którzy chcieliby z takiej ulgi skorzystać? 

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz odpowiedziała, że tego typu 

zapytania pojawiały się w Wydziale PiO. 

 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski stwierdził, że ta uchwała jest obecnie 

bezsensowna, bo cały proces budowy trwa o wiele dłużej niż 2 lata potrzeba min  

4 lata, aby coś powstało.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że uchwała ta powinna być traktowana 

jako sygnał w kierunku inwestorów, że Rada Miasta wspiera tego typu inwestycje. 

Stwierdził, że radni też mieli możliwość w trakcie kadencji przejawić taką inicjatywę i 

zaproponować podjecie takiej uchwały mimo to nikt z taka propozycja nie wystąpił. 

Co do terminu poinformował, że okres pomocy na pewno po 2020 roku zostanie 

wydłużony, bo tak zazwyczaj bywa. Dodał, że w planach zagospodarowania są 

wyznaczone obszary pod tego typu inwestycje. Na istniejących już stacjach 

narciarskich ktoś może wybudować nowy system naśnieżania  i będzie on budowlą  

i już będzie mógł skorzystać z tego typu zwolnienia.  

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że jeśli jest 

taka sytuacja, że jest wyciąg i zostanie wytyczona nowa trasa gdzie do tej pory ten 

grunt nie był zajęty pod prowadzenie działalności gospodarczej w postaci trasy 

narciarskiej to inwestor skorzysta od razu od rozpoczęcia inwestycji z tego 

zwolnienia. W światłe prawa podatkowego jest to nowa inwestycja. 

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że dobrze że tak uchwała się w końcu  pojawiła, ale 

zastanawia go fakt dlaczego nie była ona wcześniej przygotowana skoro sąsiednie 

gminy mają już takie uchwały. Uważa, że na początku kadencji trzeba było wyjść  

z taką inicjatywą wtedy program pomocy obowiązywałby 6 lat a nie 2. 

 Burmistrz Grzegorz Watycha  poinformował, że podjęcie tej uchwały wcześniej też 

nie gwarantowałoby, że taki inwestor się pojawi. Zakopane podjęło taką uchwałę 

wcześniej, ale jakoś inwestorów nie przybyło. Jeśli radny uważa, że jest to uchwała 

bezsensu to może głosować przeciw.   

 Radny Paweł Liszka poinformował że będzie głosował za tą uchwałą. Stwierdził, że 

sportami zimowy nie jest zbyt dobrze przykładem utworzenie trasy narciarskiej na 

Kole co kosztowało 20 000 zł, dodatkowo trzeba było zakupić za 120 000 zł armatkę 

śnieżną, a trasa czynna była 36 dni. Poprzednia trasa była na Kowańcu w dobrym 

mikroklimacie, dużo dłuższa  i jej utrzymanie kosztowało tylko 40 000 zł. W takiej 

sytuacji zastanawia czy ktoś się zastanawiał nad tym, że ludzie będą biegać w smogu,  

a była trasa w mikroklimacie na Kowańcu.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha  stwierdził, że nie widzi związku z uchwałą lecz 

początek kampanii, a na debatę przyjdzie jeszcze czas. Dodał, że prezentowana  

uchwała jest wzorowana na uchwałach innych samorządów i prosi o jej przyjęcie. Co 

do jakości powietrz Burmistrz poinformował, że każdy wychodząc w zimie z domu 

wiedząc o smogu podejmuje sam decyzję o tym wyjściu. Dodał, że problem smogu 

jest problemem od kilku lat i dopiero w tej kadencji jako Burmistrz podjął intensywne 

działania żeby ten stan zmienić. Dodał, że trasa na Kole chociaż krótko działała 

cieszyła się dużym powodzeniem i dzieci ze szkół miały łatwy do niej dostęp.  
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 Radny Paweł Liszka pytał czy proponując przedmiotową uchwałę znani są konkretni 

inwestorzy którzy chcieliby wybudować np. wyciągi narciarskie? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że w planach zagospodarowania terenu 

wyznaczone są tereny pod wyciągi itp. i to jest najważniejsze. Na ten moment nie ma 

konkretnych inwestorów, bo to jest decyzja osób, które jeśli zobaczą pewne 

możliwości typu np. zwolnienia skłonni będą zainwestować.  

 Radny Paweł Liszka pytał czy jeśli obecni właściciele wyciągów np. wydłużą trasę to 

będzie to nowa trasa? 

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że jeśli do tej 

pory ten teren nowy nie był zajęty pod prowadzenie działalności gospodarczej to 

będzie można z takiego zwolnienia skorzystać oczywiście tylko od nowego obszaru.  

 Radny Paweł Liszka pytał czy Burmistrz ma jakiś pomysł, aby wesprzeć już te 

istniejące w Nowym Targu stacje narciarskie? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha przypomniał, że w planach zagospodarowania dla 

Długiej Polany i Zadziału wskazane są trasy pod koleje, które oczywiście nie znalazły 

się tam przypadkiem tylko na wniosek inwestorów. Dla jednej z kolei była wydana 

nawet decyzja środowiskowa więc nie jest tak, że nic się nie dzieje.  

 Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że widzi tutaj pewną niekonsekwencję 

działania. Dziwi ja wybiórcze zwalnianie, byłaby to dobra uchwała gdyby zwolnienia 

obejmowały każdą dyscyplinę sportu. Nawet w przypadku budowy toru krytego czy 

bobslejowego nie będzie możliwości skorzystania z tego zwolnienia.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha przypomniał, że aktualnie obowiązują ulgi dla sportów i 

największym beneficjentem są sporty lotnicze, największa bonifikatę otrzymał 

Aeroklub Nowatorski w związku z użytkowaniem wieczystym. Dodał, że jeśli pojawi 

się inwestor, który chciałby budować tor bobslejowy to na pewno będzie czas, aby w 

odpowiedni sposób zmienić uchwałę i wesprzeć takiego inwestora.  

 Radny Jacenty Rajski stwierdził że uchwała ta jest wspomorzeniem inwestorów, 

dodał, że lepiej późno podjąć tą uchwałę niż wcale.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 1 głosie przeciw podjęła Uchwałę  

Nr LII/505/2018 w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.  

 

Ad.18 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 

Targ na lata 2018-2024 przedstawił, jak w uzasadnieniu do uchwały,  Skarbnik Pan Łukasz 

Dłubacz. W przedmiotowym projekcie uchwały wprowadza się do WPF następujące 

przedsięwzięcia: 

 „Rozwój infrastruktury turystycznej miasta Nowy Targ poprzez zakup 

specjalistycznego sprzętu do przygotowywania tras biegowych oraz budowę wież 

widokowych”.  

 „Modernizacja części hotelowej Miejskiej Hali Sportowej Gorce”.  

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Marek Mozdyniewicz pytał czy boczne pomieszczenia jak się wchodzi do Hali 

Gorce też będą modernizowane? 

 Dyrektor MCSiR Krzysztof Łapsa poinformował, że w ramach projektu, który został 

wykonany otrzymano pozwolenie na budowę i zakres robót obejmuje tylko część 
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hotelową nie obejmuje części sportowej w tym właśnie szatni. Jest to ewentualnie 

możliwe odrębnie do wykonania. 

 Radny Paweł Liszka pytał jakie konkretnie urządzenia zostaną zakupione do 

przygotowania tras biegowych? 

 Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że w ramach projektu zaplanowany był 

zakup armatki śnieżnej - ona została już zakupiona wcześniej, a teraz planuje się 

zakup ciągnika i frezu do tyczenia tras biegowych; 

 Z-ca BurmistrzaWaldemar Wojtaszek przypomniał, że projekt o którym mówił 

Skarbnik zawierał: wybudowanie tarasu widokowego na os. Zadział, wieży 

widokowej nad Długą Polaną i te dwa elementy miały być wzmocnieniem ośrodków 

narciarskich w Nowym Targu. Ponadto projekt obejmował zakup ciągnika, frezu   

i armatki śnieżnej do tras narciarskich. Z tego zakresu zakupiono w trybie 

przetargowym frez i armatkę, na ciągnik nie została złożona ani jedna oferta. 

Dwukrotny przetarg na taras i na wieżę widokowa nie przyniósł również rezultatu.  

W związku z tym wystąpiono do Marszałka o przedłużenie terminu  realizacji projektu 

do 30.06.2019r.  i taką zgodę otrzymano w związku z tym jest potrzeba dokonania 

korekty w WPF, aby można było ten projekt dalej realizować.  

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  

Nr LII/506/2018 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2018-2024.  

 

Ad.19 

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 do uchwały, Skarbnik Łukasz Dłubacz.  

W niniejszym projekcie uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 323 293 zł, 

zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 722 207 zł, zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 

1 045 500 zł.  

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrał radny Gabriel Samolej, który stwierdził, że bardzo dobrze że 

przeznaczono środki na zakup rampy startowej do Skate Parku, bo mieszkańcy o to pytali już 

wcześniej.  

 

Komisja Sportu, Turystyki i Promocji, Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja 

Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.          

 

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

podjęła Uchwałę Nr LII/506/2018 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. 
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Ad.20 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

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

piśmie.  

Ad.2c) Burmistrz Grzegorz Watycha odnośnie kadencyjności Prezesów poszczególnych 

spółek miejskich poinformował, że nie jest w stanie teraz jednoznacznie odpowiedzieć bez 

zapoznania się ze statutami spółek i uchwałami zgromadzenia wspólników dlatego po 

sprawdzeniu tego udzieli odp. na piśmie.   

Radna Bogusława Korwin przypomniała, że temat ten był tematem kontroli Komisji 

Rewizyjnej i ona w tej sprawie napisała zdanie odrębne i myślała że Burmistrz się z nim 

zapoznał.  Dodała, że Burmistrz z racji swojego stanowiska pełni funkcję kontrolną  

w stosunku do spółek i chyba nie do końca dobrze sprawuje ten nadzór.  

Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że nie chodzi o to, że nie wie lub nie chce 

udzielić odpowiedzi, ale o to że aby udzielić jej precyzyjnie musi sięgnąć do dokumentów  

w tej sprawie.  

Ad.4a) Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek odnośnie montażu kamer na siłowni „pod 

chmurką” poinformował, że w ubiegłym roku nie było możliwości wykonania monitoringu 

przy siłowni z uwagi na brak zasilania kamer w tym roku uzyskano warunki od Turonu  

i w tym roku monitoring zostanie wykonany.  

Ad.4b)  Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek odnośnie budowy hali pneumatycznej przy SP 

nr 2 poinformował, że w takiej formule nie ma możliwości wykonania tej hali. Zgodnie z 

ustaleniami Komisji STiP miasto powinno w przyszłej kadencji przystąpić do projektowania 

sali gimnastycznej przy tej szkole i starać się o pozyskanie środków na jej realizację. Ta hala 

pneumatyczna nie była ani w zakresie finansowym ani funkcjonalnym możliwa do realizacji.  

Radny Krzysztof Sroka pytał czy w takim razie organizatorzy tego zadania zostali o tym 

poinformowani? 

Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek odpowiedział, że wnioskodawcy byli zapraszani na 

spotkania w urzędzie w tej sprawie oraz na Komisje STiP, a całą sprawę koordynowała Pani 

Dyrektor SP Nr 2 i była ona o wszystkim poinformowana.  

Ad.6) Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek odnośnie kamer zamontowanych przy  

ul. Gen. Maczka poinformował, że obraz z kamer zostanie sprawdzony i jeśli się okaże że jest 

nieprawidłowy to kamery zostaną przemontowane. W momencie realizacji tego zadania  

z budżetu obywatelskiego lokalizacja tych kamer została precyzyjnie uzgodniona z zarządem 

Nowotarskiej Spółdzieli Mieszkaniowej i jeśli miałabym zostać zmieniona ich realizacja to 

trzeba to uzgodnić ze Spółdzielnią.   

Radny Andrzej Swałtek stwierdził, że może i lokalizacja jest dobra, ale teraz drzewa 

przysłaniają widok z kamery.   

Ad.7 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek odnośnie skrzyżowania z ul. Ogrodową 

poinformował, że wjazd na ul. Ogrodową został wykonany zgodnie z projektem. Ze względu 

na uwagi radnego zostanie to jeszcze przeanalizowane z projektantem. Dodał, że w trakcie 

jest opracowanie modernizacji ul. Ogrodowej i ma ona nawiązywać do tej części 

zaprojektowanej i jeśli będzie konieczność korekty to rozważona zostanie możliwość zmiany. 

Na ten moment wykonawca jest związany projektem i bez zgody projektanta nie może nic 

zmienić.  

 

 Następnie radna Bogusława Korwin odniosła się do odpowiedzi na interpelację  

z 23.07.2018r. w sprawie dokumentacji modernizacji ul. Suskiego, że zadanie to nie zostało 

ujęte w budżecie. Stwierdziła, że są pieniądze, a zakup rzeźby „nowotarskie kożuchy” na 

imprezy ponad budżet, na wymianę po raz kolejny dachu na kawiarenkach na Rynku, na 

wymianę po raz drugi ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Suskiego, a nie ma kilkunastu 
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tysięcy na wykonanie dokumentacji projektowej dla ważnej ulicy. Następnie  odniosła się do 

odpowiedzi na zapytanie w sprawie mieszkań komunalnych. Prezes ZGM na Komisji 

Mieszkaniowej informowała, że będzie ich 45, a Burmistrz w odp. na zapytanie pisze ze 

będzie ich 30, ale o większej powierzchni ponieważ są rodziny kilkuosobowe, które takich 

mieszkań potrzebują. Stwierdziła, że to mają być mieszkania komunalne, które mają 

zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkalne. Stwierdziła, że takie sytuacje wynikają z tego, 

że Burmistrz powołuje na Prezesów spółek osoby wobec który musi spełnić zobowiązania 

wyborcze. Dodała, że zaznaczała ona  w zdaniu odrębnym, że Pani Prezes ZGM nie spełniała 

warunku konkursu, bo nie miała 5-lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym, lecz na 

stanowisku ds. kadr. 

Burmistrz Grzegorz Watycha odnośnie wyboru Prezesa ZGM poinformował, że radna już 

składała w tej sprawie interpelacje  i odp. były udzielone. Jeśli radna uważa że wybór był 

dokonany niezgodnie z przepisami to miała odpowiednio dużo czasu, aby zgłosić to do 

odpowiednich instytucji jeśli tego nie zrobiła, to w pewnym stopniu też ponosi za to 

odpowiedzialność. Odnośnie liczby mieszkań projektowanych w budynku przy  

ul. Sikorskiego gdy wniesiono aportem, za zgodą rady, działkę do ZGM-u   trzeba było 

opracować warunki zabudowy. Inwestycja opóźniła się na skutek sąsiada którym jest NSM, 

której mieszkańcy nie godzili się aby powstał tam blok z mieszkaniami komunalnymi. Sprawa 

trafiła do SKO, które utrzymało w mocy decyzję i dopiero teraz ZGM mógł przystąpić do 

opracowywania projektu budowlanego.  Zmniejszenie liczy mieszkań jest też odpowiedzią na 

to odwołanie NSM, aby nie powodować zbytniego tłoku komunikacyjnego na tym osiedlu. 

Odstąpiono również od budowy parkingu podziemnego. Zwiększenie powierzchni tych lokali 

wynika również z obaw mieszkańców, że będą tam mieszkać osoby, które nie płacą czynszu 

lub mają inne problemy. Burmistrz podkreślił, że to nie będą lokale socjalne lecz 

pełnowartościowe mieszkania. Przyszli najemcy może będą mogli korzystać z programu 

dopłat do czynszu.   

Radny Jan Łapsa podkreślił, że jest kilkanaście rodzin 6-7 osobowych i nie mogą oni 

otrzymać mieszkania 35 metrowego, bo przysługuje limit metrów na jedną osobę. Rodziny te 

nie mogą być ciągle pokrzywdzone dlatego większe mieszkania są potrzebne.  

Radny Włodzimierz Zapiórkowski odnośnie skrzyżowania z ul. Ogrodową stwierdził, że 

podobne przypadki już były w Nowym Targu np. zaprojektowanie wysepki na  

Al. Tysiąclecia, która spowodowała stłuczki czy też zmiana organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ul. Szaflarskiej z Al. Tysiąclecia gdzie też było kilka wypadków więc nie 

można mówić, że tak zaprojektował projektant, lecz należy to sprawdzić, aby nie dopuścić do 

kuriozalnych sytuacji.    

 

Ad.21 

Wolne wnioski: 

 Radny Andrzej Swałtek zwrócił się  z prośbą, aby Burmistrz podjął interwencję  

w sprawie wykonania zatoczki przy dla autobusów MZk na ul. Szaflarskiej podczas jej 

remontu. 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że przystanek będzie odrębnie 

projektowany z uwagi na sprawy własnościowe.   

 Radna Bogusława Korwin skierowała podziękowania dla Policji za usunięcie 

samochodu Ford Focus zaparkowanego od bardzo dawna przy al. Kopernika. 

Następnie podziękowała Dyrektorowi ZGZiR za wykoszenie chwastów w okolicy SP 

przy ul. Kopernika. Okazało się że jest to teren nie widomo kogo, ale tereny „niczyje” 

też trzeba utrzymywać na ternie miasta.  

 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak zwróciła się z prośbą o wymianę kolejnych lamp 

na ul. Grel, bo jest tam ciemno; 
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 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski dodał, że na ul. Grel trzeba dołożyć lampy na 

istniejące słupy bo na tej ul. jest poprostu ciemno gdyż odstępy między lampami są 

zbyt duże.  

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek potwierdził, że faktycznie jest tam zbyt mało 

lamp dlatego rozważa się możliwość dołożenia kolejnych. Następnie poinformował, 

że Małopolski Fundusz Wojewódzki uruchomia program „Sowa” dlatego należałoby 

zlecić program audytu oświetlenia w mieście bo jest on konieczny do wnioskowania o 

środki z tego programu. Na chwilę obecną te kilka lamp postarają się przed zimą 

zamontować.  

 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski pytał czy monitoring jest kontrolowany na 

bieżąco? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że biuro monitoringu działa, jest jeden 

pracownik etatowy, a po jego godzinach pracy jest pracownik ochrony. Monitoring 

służy głownie Policji jeśli dojdzie do jakiegoś zdarzenia.   

 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski przypomniał, że prosił o wykaz zgłoszeń  na 

Policję, które podobno były odnotowywane. W Rynku notorycznie łamane są przepisy 

parkowania, ale czy ktoś to zgłasza na Policję czy czeka na interwencję Policji? Osoba 

obsługująca monitoring powinna zgłaszać tego typu zachowania na Policję. Kamerę 

można również zamontować na przystanku przy dworcu autobusowym, aby nagrać 

tych którzy się tam zatrzymują. Monitoring jest wystarczającym dowodem, aby 

udowodnić przestępstwo więc trzeba tutaj podjąć stosowne kroki.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Andrzej Rajski przypomniał, że do dnia 14 września br. 

należy złożyć oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed upływem kadencji. Przypomniał 

także o uroczystościach w dniu 17 września br. związanych z 79 rocznicą napaści ZSRR na 

Polskę. Burmistrz Grzegorz Watycha odnośnie placu targowego poinformował, że jakiś czas 

temu występował do radnych o zajęcie stanowiska w sprawie umowy dzierżawy i nie 

otrzymał żadnego stanowiska oprócz stanowiska klubu Nasze Miasto. Dodał, że umowę tą 

kieruje do weryfikacji. Podkreślił, że uważa że interes miasta i mieszkańców, którzy handlują 

na tej targowicy jest najważniejszy. W kwestii bezpieczeństwa poinformował, że występował 

do Straży Pożarnej czy ten płot nie stanowi zagrożenia dla osób przebywających na 

targowicy. Komendant Straży Pożarnej stwierdził, że nie stanowi takiego zagrożenia,  

a nadzór budowlany stwierdził że takli płot nie wymaga pozwolenia na budowę i nie 

prowadzi postępowania. Stwierdził, że uchwała której dzisiaj radni nie wprowadzili do 

porządku obrad dawała szanse na uporządkowanie handlu na targowicy, który obecnie 

wygląda jak na dawnym placu targowym. Dodał, że nie skierował oferty zakupu udziałów 

tylko zaprosił do negocjacji po to, aby poznać zarobki osiągane na tej targowicy i kiedy 

poniesione nakłady się zwrócą. Stwierdził, że ma nadzieję że radni przemyślą jeszcze sprawę 

tego planu i zostanie on uchwalony na ostatniej sesji w tej kadencji.  

 

Ad. 22 

O godzinie 18:25 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski zamknął LII Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ.  
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