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P r o t o k ó ł Nr 53/2018 

z LIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 8 października 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 LIII Sesji Rady 

Miasta w Nowym Targu o godzinie 13
30

.  

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

Sekretarz Miasta Panią Stanisławę Szołtysek, Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza. 

Powitał również Panią Małgorzatę Morajko Prezes PKPS w Nowym Targu, Pana               

Józefa Grzybczyka Sekretarza Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS równocześnie 

Członka Rady Naczelnej PKPS. Następnie Przewodniczący powitał Pana Stanisława 

Barnasia Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego, a w dalszej kolejności 

pracowników urzędu, dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, 

mieszkańców miasta oraz przedstawicieli mass mediów.  

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 19 Radnych, zgodnie  

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

prawomocne. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2017. 

6. Informacja o stopniu realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta 

Nowy Targ za rok 2017.  

7. Interpelacje i zapytania.  

8. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w Statucie Miasta,  

b) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane 

projekty, 

c) udzielenia pełnomocnictwa,  

d) ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu 

wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,  

e) szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 

społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, 

zasiłków okresowych oraz celowych,  

f) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w roku 2019,  

g) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy,  

h) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego najemcy,  
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i) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego,  

j) Uchwalenia zmiany cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Nowym Targu,  

k) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-

2024.  

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

11. Wolne wnioski. 

12. Podsumowanie kadencji 2014-2018: wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta  

i wręczenie  okolicznościowych podziękowań.  

13. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 

W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Apelu   

w sprawie: podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji drogowej  

tj. południowej obwodnicy Nowego Targu łączącej drogę krajową nr 47 z drogą 

krajową nr 49. Wnioskował o przyjęcie tego Apelu przez aklamację. 

 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski, w związku z pismem Burmistrza, zgłosił 

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmian 

Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 

grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta.  

 

Rada jednogłośnie 19 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad Apelu w sprawie: podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji 

drogowej tj. południowej obwodnicy Nowego Targu łączącej drogę krajową nr 47  

z drogą krajową nr 49. Apel ten wprowadzono w punkcie 4 porządku obrad.  

Rada jednogłośnie 19 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2018r.  

Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian  

w budżecie miasta. Projekt ten wprowadzono w punkcie 10l) porządku obrad.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miasta. 

4. Przyjęcie Apelu w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji 

drogowej tj. południowej obwodnicy Nowego Targu łączącej drogę krajową nr 47 z drogą 

krajową nr 49. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2017. 

7. Informacja o stopniu realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta 

Nowy Targ za rok 2017.  

8. Interpelacje i zapytania.  

9. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w Statucie Miasta,  

b) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 
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uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane 

projekty, 

c) udzielenia pełnomocnictwa,  

d) ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu 

wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,  

e) szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 

społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, 

zasiłków okresowych oraz celowych,  

f) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego  

i o wolontariacie w roku 2019,  

g) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy,  

h) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego najemcy,  

i) oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego,  

j) Uchwalenia zmiany cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Nowym Targu,  

k) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-

2024.  

l) zmian Uchwały Budżetowej na 2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z 

dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta.  

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

12. Wolne wnioski. 

13. Podsumowanie kadencji 2014-2018: wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta  

i wręczenie  okolicznościowych podziękowań.  

14. Zakończenie obrad.  

 

Rada jednogłośnie 19 głosów „za” przyjęła porządek obrad z wprowadzonymi 

zmianami.  

 

Ad.3 

Rada jednogłośnie 19 głosów „za” przyjęła protokół z LII Sesji Rady Miasta. 

 

Ad.4 

Apel w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji drogowej tj. 

południowej obwodnicy Nowego Targu łączącej drogę krajową nr 47 z drogą krajową nr 49 

przedstawił Radny Paweł Liszka.  

Rada poprzez aklamację przyjęła powyższy Apel. 

 

Ad.5 

Przed przystąpieniem do referowania sprawozdania Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady 

wręczyli dyplomy i nagrody uczniom z nowotarskich szkół biorących udział w ogólnopolskiej 

kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 11 września 2018 r. do 8 października 

2018r. w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Grzegorz 

Watycha. 
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Po sprawozdaniu Burmistrz odnosząc się do przyjętego przez Radę Miasta na dzisiejszej Sesji 

Apelu w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji inwestycji drogowej tj. 

południowej obwodnicy Nowego Targu łączącej drogę krajową nr 47 z drogą krajową nr 49 

poinformował, że już w maju br. wystąpił do Ministra Infrastruktury tej sprawie. W dniu  

1 czerwca br. otrzymał odpowiedź z Ministerstwa, że plany inwestycyjne rozbudowy 

infrastruktury drogowej na najbliższe lata zostały ujęte w Programie Budowy Dróg 

Krajowych na lata 2014-2023. W programie tym nie ujęto przedmiotowej inwestycji jednak 

nie oznacza to rezygnacji z tej inwestycji. Ministerstwo Infrastruktury w piśmie tym 

zapewnia, że będzie dokładało starań, by realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa w 

kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.  

 

W trakcie sprawozdania doszedł radny Krzysztof Sroka i od tego momentu w sesji bierze 

udział 20 radnych. 

 

Po sprawozdaniu Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem złożyli gratulacje na ręce Pani 

Małgorzaty Morajko Prezes PKPS w Nowym Targu z okazji 60-lecia powstania PKPS.  

Następnie nastąpiło uroczyste wręczenie  odznaczeń i medali dla zasłużonych wolontariuszy, 

współpracowników i sponsorów z okazji 60-lecia PKPS.  

 

Ad.6  

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu za rok 2017 

przedstawiła Dyrektor OPS Pani Agnieszka Zmarzlińska. Sprawozdanie to stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu.  

 

Ad.7 

Informację o stopniu realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Nowy 

Targ za rok 2017  przedstawiła Dyrektor OPS Pani Agnieszka Zmarzlińska. Sprawozdanie to 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad.8 

Interpelacje i zapytania: 

1. Radna Bogusława Korwin złożyła zapytania w sprawie:  

a) obecnej sytuacji dotyczącej przejścia  os. na Równi w stronę centrum miasta? 

b) udzielenia ponownej informacji dot. wyznaczenia miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych przy ul. Suskiego i sprecyzowaniu podanej w odpowiedzi na 

poprzednią interpelacje informacji dotyczącej „opracowania i zatwierdzenia nowej 

organizacji ruchu dla ul. Suskiego” ; 

c) obecnej sytuacji związanej z remontem części hotelowej hali sportowej „GORCE”. 

Radna odniosła się również do odpowiedzi na interpelację dot. zawarcia porozumienia 

międzygminnego na budowę schroniska dla zwierząt. Stwierdziła, że osiem gmin w formie 

uchwały zdecydowało się na przystąpienie do tego porozumienia dlatego oczekuje również 

działań ze strony Burmistrza Miasta.  

2. Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia dokumentacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej w północnej 

części Miasta tj. osiedle Niwa Wschodnia po prawej stronie Zakopianki wraz z osiedlem 

Nowym.  

3. Radna Danuta Wojdyła złożyła interpelację w sprawie: oznakowania inwestycji 

powstałych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ.  

4. Radny Andrzej Swałtek złożył zapytania w sprawie: 
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a) bardzo złych warunków lokalowych i sanitarnych w bloku socjalnym przy  

ul. Ludźmierskiej; 

b) braku wykonania reorganizacji ruchu na ul. Gen. Maczka, o którą wnioskował w imieniu 

mieszkańców po raz pierwszy już 2,5 roku temu.  

5. Radny Leszek Pustówka pytał jakie były dochody do budżetu miasta z parkingu w Rynku 

po zamontowaniu parkomatów za miesiąc sierpień i jak jest różnica w stosunku do 

poprzednich wpływów w czasie dzierżawy tego parkingu? 

6. Radny Paweł Liszka: 

a) złożył interpelację w sprawie uzupełnienia odpowiedzi na poprzednią interpelację 

dotyczącą zasad i warunków dzierżawy terenów miejskich w rejonie targowicy; 

b) pytał o sprawę związaną z budową Centrum Sportów Lodowych, które zgodnie  

z zapowiedziami Burmistrza miało być zaprojektowane w 2017, a rozpoczęcie jego budowy 

miało się zacząć w roku 2018 i trwać do dwóch lat. Prosił o informację jak obecnie wyglądała 

ta sprawa? 

 

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

 

Ad.9 

Wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu. Lista zapisanych stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

 Pani Natalia Kukulska - przedstawiciel Rady Rodziców przy SP Nr 6 poruszyła 

sprawę braku boiska sportowego przy tej szkole;  

 Pan Maciej Downar Zapolski podziękował władzom miasta za współpracę  

w dobiegającej końca kadencji. 

 Pan Bolesław Bara również podziękował radnym, Burmistrzom i wszystkim 

pracownikom za współpracę i życzył kandydującym powodzenia w wyborach.  

 Pani Jadwiga Nieckarz poruszyła sprawę schodów na cmentarz, które według niej od 

samego początku były źle zaprojektowane. Prosiła o zasypanie powstałych tam spoin. 

Odniosła się również do pisma skierowanego do Burmistrza w maju br.  

w sprawie budowy Pomnika na 100-lecie odzyskania Niepodległości. 

 Pani Maria Pawluśkiewicz przedstawiła swoje niezadowolenie w związku z brakiem 

działań ze strony Burmistrza w sprawie postulatów które zgłaszała w obecnej 

kadencji.  

 

Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha odnosząc się do wystąpień mieszkańców poinformował, 

że faktycznie przy SP Nr 6 nie ma miejsca na wybudowanie boiska sportowego, bo zostało 

ono wykorzystane na budowę sali gimnastycznej. Nie ma tam miejsca też na budowę placu 

zabaw.  Stwierdził, że pisane były wielokrotnie pisma po to, aby komornik doprowadził do 

zlicytowania terenu byłego basenu, bo jest to jedyny teren gdzie mogłoby takie boisko 

powstać. Obecnie przygotowywany plan zagospodarowania przestrzennego zakłada ten teren 

pod usługi publiczne. Dawny basen został zlicytowany, miasto miało pierwokup tego terenu, 

bo kiedyś go sprzedało jednak zbiegło się to z budową targowiska przy dawnej zajezdni  

i zainteresowanie tym terenem było bardzo duże w związku z tym teren ten ma teren 

prywatnego właściciela. Kontaktowano się z nim, aby zechciał przystąpić do negocjacji co do 

sprzedaży tego terenu. Teraz trzeba podjąć kroki, aby ten teren pozyskać co będzie raczej 

trudne i kosztowne, ale innego wyjścia nie ma, bo jest to jedyny teren, na którym mogłoby 

powstać boisko i plac zabaw.  

Odnosząc się do wypowiedzi Pani Nieckarz poinformował, że odp. na jej pismo była 

udzielona, ale może nie była dla niej satysfakcjonująca. Obecnie do Rady Miasta trafiła 

skarga Pani Nieckarz i będzie ona rozpatrywana. Poinformował, że pomnik jest inicjatywą 
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obywatelską i jego budowa była badana przez Komisję Rewizyjną podczas kontroli. 

Podkreślił, że nie zabiegał o to, aby znalazło się na nim jego nazwisko lecz fundatorzy tego 

obelisku w dowód uznania zamieścili jego nazwisko na nim.  

Odnosząc się do spraw poruszonych przez Panią Pawluśkiewicz stwierdził, że jej wystąpienie 

było chyba stymulowane zbliżającymi się wyborami. W kwestii Prewentorium poinformował, 

że nie tylko pisał pisma, ale i był osobiście u Marszałka, były też apele radnych w tej sprawie, 

ale stan prawny nie jest uregulowany dlatego to wszystko się przedłuża. Marszałek Sorys był 

tam osobiście podczas wizyty na Kowańcu przy odbiorze sali w Remizie OSP. W kwestii 

muru przy Kościele Św. Katarzyny poinformował, że należy on do parafii i ks. Proboszcz jest 

otwarty na propozycje, aby środowiska kombatanckie zaproponowały zamieszczenie tablicy. 

Podkreśli że nie ma tu żadnej niechęci Burmistrza lecz jest potrzebna inicjatywa ze strony 

organizacji i stowarzyszeń, aby taka tablicę zamieścić. W kwestii popiersia J. Piłsudskiego 

poinformował, że jest takowe na stadionie im. J. Piłsudskiego, co do Ratuszu i zamieszczenia 

tam tego popiersia są podzielone zdania. Podkreślił, że w przypadku tablic pamiątkowych czy 

obelisków ważna jest inicjatywa społeczna, bo nie sztuką jest złożyć wniosek do Burmistrza, 

aby miasto to ufundowało lecz sztuką jest zorganizować np. przez stowarzyszenie zbiórkę  

i ufundować tablicę pamiątkową.   

    

Przerwa 15 min. 

 

Ad.10a) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Przedstawił Przewodniczący Rady 

Andrzej Rajski. Na wstępie zgłosił autopoprawkę polegająca na dopisaniu w załączniku do 

uchwały przy jednostkach organizacyjnych wymienionych w punkcie od 1 do 7 zwrotu:  

„... w Nowym Targu.”  

Nowelizacja ustawy ustrojowej wymusza na jednostce samorządu terytorialnego zmianę lub 

uchwalenie zupełnie nowych statutów. Musi to nastąpić jeszcze w tej kadencji organów 

samorządów. Organ uchwałodawczy jakim jest Rada Miasta obecnej kadencji winien 

uchwalić przepisy, które będą stosowane przez organy wybrane w najbliższych wyborach 

samorządowych. 

Zmiany te dotyczą między innymi: 

- powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia zasad i trybu jej działania, 

- obowiązek transmitowania i utrwalania obrad gminy 

- kwestie składania interpelacji i zapytań, 

- sposobu głosowania w radzie, 

- zasady związane z obywatelską inicjatywą. 

W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały dot. wymaganych zmian do 

Statutu Miasta. 

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Andrzej Swałtek zaproponował, aby w punkcie dotyczącym porządku obrad 

zapisać punkt „Odpowiedzi na wstąpienia mieszkańców”. 

 Sekretarz Miasta Stanisława Szołtysek wyjaśniła, że punkt ten jest tylko punktem 

ramowym, katalogiem otwartym i jeśli Przewodniczący uzna, że taki punkt powinien 

być to może go wprowadzać przy rozpisywaniu Sesji. 

 Radny Janusz Tarnowski poinformował, że był członkiem Komisji ds. zmian  

w Statucie i podczas prac nad zmianami w statucie pochylano się nad takim 

rozwiązaniem, ale tak ja powiedziała p. Sekretarz Przewodniczący może taki punkt 
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wprowadzać, a trzeba też brać pod uwagę, że nie zawsze Burmistrz jest w stanie 

udzielić od razu odpowiedzi, bo są sprawy, które wymagają przeanalizowania.  

 Radny Andrzej Swałtek zgłosił wniosek formalny, aby wprowadzić zapis dotyczący 

udzielania przez Burmistrza odpowiedzi na wystąpienia mieszkańców.  

 Radny Jan Łapsa stwierdził, że czasem pytania mieszkańców wymagają 

przeanalizowania dokumentacji i często nie da się od razu na nie odpowiedzieć,  

a zapisując taki punkt trzeba będzie robić przerwę i przygotowywać odpowiedź.  

 

Rada w wyniku głosowania 5 głosów „za” przy 11 głosach przeciw i 4 głosach 

wstrzymujących się odrzuciła wniosek formalny zgłoszony przez radnego Andrzeja 

Swałtka.  

 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła wraz  

z autopoprawką uchwałę Nr LIII/508/2018 w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy 

Targ.  

 

Ad.10b) 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą 

odpowiadać składane projekty przedstawił Przewodniczący Rady Andrzej Rajski.  

Zgodnie z art. 15 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, od 

następnej kadencji rady gminy będzie miał zastosowanie dodany tą ustawą art. 41a u.s.g. 

Obowiązujący statut miasta Nowy Targ dawał możliwość mieszkańcom występowania  

z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, jednakże nowelizacja ustawy nałożyła na radę 

gminy obowiązek ustawowy (art. 41a ust.5) w brzmieniu „ Rada Gminy określi w drodze 

uchwały szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty” 

W przedłożonym projekcie uchwały wyżej wymienione zasady  zostały określone. Uchwała 

wchodzi w życie od dnia rozpoczęcia VIII kadencji Rady Miasta Nowy Targ. Z uwagi na 

powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr LIII/509/2018 w sprawie: 

określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane 

projekty.  

 

Ad.10c) 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przedstawił Przewodniczący Rady 

Andrzej Rajski.  

Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w postępowaniu  

w sprawach sądowo-administracyjnych stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub 

bezczynność jest przedmiotem skargi. 
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Strony i ich organy mogą działać przed sądami osobiście lub przez pełnomocników. 

Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny. 

W związku z powyższym zasadne jest udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Pani 

Teresie Ludzia, która będzie reprezentowała Radę Miasta Nowy Targ przed Wojewódzkim 

Sądem Administracyjnym w Krakowie, w sprawie skargi Wojewody Małopolskiego na 

uchwałę Nr LI/493/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie: zasad 

usytuowania na terenie Miasta Nowy Targ miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

 

W ramach pytań głos zabrał Radny Paweł Liszka, który pytał w jakiem zakresie uchwała 

została zaskarżona przez Wojewodę? 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Marcin Jagła poinformował, że wątpliwości nadzoru 

wzbudził zapis art. 1 w § 1 dot. odległości od szkół, placówek oświatowych itp. Wojewoda 

mógł wydać rozstrzygnięcie i unieważnić ten zapis, ale tego nie zrobił i skierował skargę do 

WSA. Uchwała obowiązuje do momentu wydania wyroku przez sąd.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr LIII/510/2018 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa. 

 

Ad.10d) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia 

zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przedstawiła Dyrektor OPS-u  

Agnieszka Zmarzlińska. Na wstępie zgłosiła autopoprawkę polegającą wprowadzeniu  

w załączniku do uchwały w § 3 ust. 2 nowego brzmienia pkt. 5: „ zakup tabliczki, krzyża lub 

innego znaku religijnego zgodnego z wyznaniem zmarłego”. 

oraz w § 3 ust. 2 nowego brzmienia pkt 9: „wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz 

oznaczenie tabliczką, krzyżem lub innym znakiem religijnym zgodnym z wyznaniem 

zmarłego”.  

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1508) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.  

Gmina ma prawo do uzyskania zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu. 

Podlegają one zwrotowi, gdy po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy  

z ubezpieczenia społecznego, a w przypadku gdy zasiłek ten nie przysługuje – wydatki 

podlegają zwrotowi z masy spadkowej, zgodnie z przepisami prawa spadkowego (art. 96 ust. 

3 ustawy o pomocy społecznej).  

Uchwała Nr 2/XXV/05 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 

określenia zasad organizowania pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zwrotu 

wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu, nie wyczerpywała wszystkich 

regulacji wynikających z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

 

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.          

 



 9 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr LIII/511/2018 w sprawie: 

ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu 

wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.  

 

Ad.10e) 

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego 

na ekonomiczne usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia  

z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przedstawiła Dyrektor OPS-u 

Agnieszka Zmarzlińska.   

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej rada gminy, w drodze uchwały, określa 

zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań 

własnych gminy, przy czym zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy wydatki na usługi, pomoc 

rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 

przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na 

osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium 

dochodowego.  

Uchwała określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznania zasiłku celowego na 

ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 

społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, 

zasiłków okresowych oraz celowych, będących w zakresie własnym gminy. 

Kwestie te nie były dotychczas uregulowane stosowną uchwałą.  

 

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” podjęła uchwałę Nr LIII/512/2018 w sprawie: 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy 

społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, 

zasiłków okresowych oraz celowych.  

 

Ad.10f) 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 przedstawiła Naczelnik 

Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put. Przyjmując Program Współpracy Miasta Nowy Targ  

z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami, Rada Miasta deklaruje budowanie 

dialogu obywatelskiego,  chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania warunków do 

powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej oraz wyraża 

intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami. Opracowany „Program Współpracy Miasta Nowy Targ 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” stanowi wyraz zaangażowania obu stron  

w stworzenie optymalnego planu współpracy na zasadach: pomocniczości, suwerenności 

stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Program był wyłożony do 

konsultacji w terminie od 12 września do 24 września 2018 r. Podczas konsultacji zostały 



 10 

zgłoszone 2 uwagi tj. od „Polsko-Niemieckiego Forum Podhale” oraz Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Uwagi te zostały odrzucone przez zespół ds. konsultacji.   

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisja 

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

Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej 

uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr LIII/513/2018 w sprawie: 

przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w roku 2019.  

 

Ad.10g) 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy przedstawił 

Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Naczelnik po kolei przedstawił czego 

dotyczą poszczególne umowy najmu, a czego poszczególne umowy dzierżawy wymienione  

w załączniku do uchwały.  

 

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” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę  

Nr LIII/514/2018 w sprawie: przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.  

 

Ad.10h) 

Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego 

najemcy przedstawił Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn. Budynek przy  

ul. Św. Anny usytuowany jest na części działki ewid. nr 4412/2. W budynku wyodrębnione są 

dwa lokale – na parterze lokal użytkowy o pow. 54,58 m
2
 wraz z udziałem w częściach 

wspólnych budynku i na piętrze lokal mieszkalny o pow. 69,46 m
2
 wraz z udziałem  

w częściach wspólnych budynku. Aktualnie najemca lokalu użytkowego wystąpił 

z wnioskiem o możliwość nabycia najmowanego lokalu użytkowego. W lokalu użytkowym 

prowadzony jest sklep mięsno-wędliniarski od 1 października 2007 r. Budynek powstał  

w latach 30-tych XX wieku jako obiekt parterowy, w latach 60-tych XX dobudowane zostało 

piętro. Ze względu na swój wiek i brak generalnych remontów budynek nosi liczne ślady 

zużycia, a sam lokal wymaga znacznych nakładów na wymianę zniszczonej infrastruktury 

technicznej i podniesienie standardu. Wobec spełnienia przez lokal użytkowy wymogów 

lokalu samodzielnego, kilkunastoletniej tradycji prowadzenie sklepu branży mięsnej oraz 

potrzeby zainwestowania w lokal użytkowy, proponuje się przyznanie pierwszeństwa  

w nabyciu lokalu użytkowego jego najemcy.  

 

W ramach pytań głos zabrali: 
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 Radna Bogusława Korwin pytała jaka jest cena tego lokalu użytkowego, o którym 

mowa? 

 Naczelnik Wydziału GN Janusz Jakobiszyn poinformował, że wartość całego budynku 

wynosiła ok. 217 000 zł, więc wartość przedmiotowego lokalu użytkowego będzie 

wynosić ok. 110 000 zł razem z częściami wspólnymi.  

 Radna Bogusława Korwin pytała czemu miasto chce sprzedać ten lokal  

z pierwszeństwem nabycia przez dotychczasowego dzierżawcę, a nie wystawia się go 

do przetargu nieograniczonego?  

 Naczelnik Wydziału GN Janusz Jakobiszyn przypomniał, że sprawa ta była już  

w zeszłym roku dyskutowana na merytorycznych komisjach i wówczas komisje 

wyraziły pozytywną opinię w sprawie sprzedaży tego lokalu najemcy dlatego w taki 

sposób zostało to przygotowane. 

 

W dyskusji głos zabrał Radny Jan Łapsa poinformował, że Komisja Mieszkaniowa 

opiniowała ten projekt uchwały i wyszła z propozycją, aby pieniądze ze sprzedaży tego lokalu 

przeznaczyć na projekt nowego budynku socjalnego. Z uwagi na fakt, że Spółdzielnia 

Mieszkaniowa otrzymała pozytywne opinie na temat budowy  nowego obiektu w Szaflarach 

trzeba sie również pochylić nad tym tematem.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.          

  

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się i 1 głosie przeciw 

podjęła uchwałę Nr LIII/515/2018 w sprawie: przyznania pierwszeństwa w nabyciu 

lokalu użytkowego jego najemcy. 

 

 

Ad.10i)  

Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Pan Wojciech 

Watycha.  Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

ust. 1 – w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych burmistrz dokonuje analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i ocenia postępy w opracowywaniu planów 

miejscowych. 

ust. 2 – burmistrz przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po 

uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8 komisji urbanistyczno – 

architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji Rady. Rada gminy podejmuje uchwałę 

w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za 

nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania o których mowa w art. 27. 

Niniejszy projekt uchwały stanowi realizację obowiązku nałożonego przez ustawodawcę po 

przeprowadzeniu czynności wynikających z wyżej przytoczonych przepisów.  

 

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 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr LIII/516/2018 w sprawie: oceny 

aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

Ad.10j) 

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia zmiany cennika usług przewozowych Miejskiego 

Zakładu Komunikacji w Nowym Targu przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian 

Twaróg. Na wstępie zgłosił następujące autopoprawki w załącznikach do uchwały: 

 w załączniku nr 1 w tabeli nr 4 w pkt 1 zmiana zapisy „dzieci do lat 4 do lat 7” na 

poprawny „dzieci od lat 4 do lat7”;  

 w załączniku nr 1 w Rozdziale 3 ust. 3 wymieniony ust. 5 zastępuje się ust. 2; 

 w załączniku nr 2 w § 17 ust. 3 zwrot „...Straży Miejskiej” zastępuje się zwrotem: 

„...Straży Gminnej”.  

Po wykonaniu przez firmę Via Vistula analizy funkcjonowania komunikacji miejskiej pod 

kątem wykazanej struktury wykorzystywanych biletów przez pasażerów korzystających 

z usług MZK w Nowym Targu, ukazał się pełny obraz biletów, które są popularne 

i wykorzystywane przez pasażerów, oraz oferty, która jest mało atrakcyjna. 

Wśród biletów najchętniej wykorzystywanych przez pasażerów są bilety jednorazowe.  

Aż 60% pasażerów korzysta właśnie z tej oferty. 

Bilety okresowe miesięczne stanowią niemal 15% wszystkich biletów wykorzystywanych 

przez pasażerów. Badania wykazały mały udział biletów okresowych trasowych w ogólnej 

strukturze wykorzystywanych biletów. Ten typ biletów stanowi zaledwie 0,31% w ogólnej 

strukturze. Pasażerowie sporadycznie korzystają także z biletów krótkookresowych – siedmio, 

dziesięcio i piętnasto dniowych. Zaledwie kilka osób podróżowało na podstawie tego typu 

biletu. 

W związku z powyższym rekomenduje się następujące zmiany w taryfie biletowej: 

·Likwidacja biletów trasowych 

·Likwidacja biletów krótkookresowych siedmiodniowych, dziesięciodniowych 

i czternastodniowych 

Proponuje się znaczne uproszczenie taryfy opłat za bilety poprzez likwidację obowiązujących 

czterech stref oraz likwidację biletów trasowych. 

Rekomenduje się utworzenie dwóch typów biletów: 

·Gminny – obowiązujący na przejazdy w granicach Miasta Nowy Targ bądź gminy Nowy 

Targ lub gminy Szaflary pod warunkiem nie przekraczania granicy gminy. 

·Miejsko/Gminny – obowiązujący na terenie sieci komunikacyjnej obsługiwanej przez MZK. 

W ramach powyższych typów biletów proponuje się utworzenie prostego, czytelnego 

podziału na bilety jednorazowe hybrydowe, czasowe oraz okresowe 30 dniowe. 

 

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” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz  

z autopoprawką uchwałę Nr LIII/517/2018 w sprawie: uchwalenia zmiany cennika usług 

przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.  
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Ad.10k) 

Projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

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

W przedmiotowym projekcie uchwały wprowadza się następujące przedsięwzięcia: 

1. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III” z limitem nakładów  

i zobowiązań w kwocie 3 000 000 zł w tym limit zobowiązań na 2019r. w kwocie 2 000 000 

zł, a dla roku 2020 limit w kwocie 1 000 000 zł.  

2. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Nowy Targ oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”  

z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 272 000 zł, w tym ustala się limit zobowiązań na 

2018r. w kwocie 122 000 zł, a dla roku 2019 w kwocie 150 000 zł.  

3. „Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - bańskiej Niżnej 

przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe”  

z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 1 708 219 zł w tym ustala się limit zobowiązań 

na rok 2019 w kwocie 1 708 219 zł.  

 

W ramach pytań głos zabrał Radny Paweł Liszka, który pytał czy w związku  

z unieważnieniem przetargu na modernizację MOK-u nie powinna być zmieniona w tym 

zakresie WPF? 

Skarbnik Miasta Łuksza Dłubacz stwierdził, że jest członkiem komisji przetargowej i na 

chwilę obecną nic nie wie o unieważnieniu tego przetargu. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

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

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.          

  

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr LIII/518/2018 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2018-2024.  

 

Ad.10l) 

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

Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta przedstawił 

Skarbnik Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawkę wynikającą z otrzymanej dotacji 

dla budżetu miasta, a polegającą na aktualizacji planu wydatków przed zmianami będzie to 

kwota 164 791 847, 30 zł. Kwota wydatków inwestycyjnych wynosi 36 539 085 zł.  

Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się przesunięcia planu wydatków majątkowych 

z rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w zakresie zadania inwestycyjnego 

pn. „Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni Geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej 

Niżnej przez Szaflary do Kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace projektowe” 
do rozdziału Drogi publiczne gminne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie 

drogi na os. Marfiana Góra”.  

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” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz  

z autopoprawką uchwałę Nr LIII/519/2018 w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 
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2018r. Nr XLIV/415/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz 

zmian w budżecie miasta. 

 

Ad.11 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

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

piśmie.  

Ad.1a) Burmistrz Grzegorz Watycha w sprawie przejścia z os. Na Równi w stronę centrum 

miasta poinformował, że po niekorzystnym wyroku w I instancji została złożona apelacja  

i obecnie oczekuje się na wyznaczenie rozprawy i decyzję czy sąd przyzna prawo zasiedzenia 

służebności tego przejścia. 

Ad.1b) Kierownik Referatu ds. DiT Marian Twaróg  poinformował, że wyznaczenie miejsc 

dla niepełnosprawnych wymaga opracowania projektu i zatwierdzenia zmiany organizacji 

ruchu, ponieważ Referat nie jest sam tego wykonać zbierane są wnioski i będzie potrzeba 

wyłonienia wykonawcy. Procedura zatwierdzenia organizacji ruchu trwa min. 2 miesiące 

więc przed sezonem zimowy nie uda się tego tematu zakończyć. Miejsca dla 

niepełnosprawnych muszą być pomalowane na niebiesko.  Zapewnił, że wniosek ten będzie 

brany pod uwagę w najbliższym czasie wraz z innymi wnioskami.  

Ad.1c) Dyrektor MCSiR Krzysztof Łapsa poinformował, że MCSiR ma pozwolenie na 

przebudowę części hotelowej hali GORCE. Po ostatniej sesji gdzie Rada zdecydowała  

o przesunięciu środków na to zadanie wystąpił do inspektorów nadzoru o sprawdzenie tej 

dokumentacji i otrzymał pewne uwagi które przekazał do projektanta. Po zatwierdzeniu 

będzie chciał przekazać ta dokumentacje do realizacji, po jej przekazaniu będzie rozpisywany 

przetarg.   

Radna Bogusława Korwin pytała kiedy przewidywane jest zakończenie remontu części 

hotelowej? 

Dyrektor MCSiR Krzysztof Łapsa odpowiedział, że przewiduje się termin realizacji czerwiec 

2019. 

Ad.4a) Burmistrz Grzegorz Watycha przypomniał, że 4 lata temu nie było tylu chętnych do 

odwiedzania tego budynku socjalnego, ale cieszy go fakt, że teraz tak jest bo został ten 

budynek w czasie kadencji uporządkowany. Stwierdził, że wysokie koszty ogrzewania są 

wynikiem złej decyzji podjętej w poprzedniej kadencji dotyczącej utrzymania kotłowni na os. 

Bór i przesyłania ciepłej wody pod ul. Ludźmierską do  tego bloku socjalnego. W momencie 

odłączenia się bloków na os. Bór należało zainstalować nowy piec gazowy w tym budynku, 

aby ten przesył zminimalizować, ale tak się nie stało.  Wolne lokale w tym budynku stanowią 

rezerwę na nieprzewidziane okoliczności związane z sytuacjami losowymi. W budynku tym 

były przeprowadzone niezbędne remonty ogólne, ale jest potrzeba remontu kompleksowego 

tego budynku, a to będzie się wiązało z wykwaterowaniem mieszkańców. Trzeba będzie to 

zrobić, ale najpierw priorytetem byłą dokumentacja na nowy lokal, bo mieszkańcy piszą 

pisma o przydział lokali o wyższym standardzie. Budynek ten objęty jest obecnie 

monitoringiem i nie ma już tak dużych problemów i częstych interwencji Policji jak dawnej.  

Radny Andrzej Swałtek mówi, że trzeba tym mieszkańcom dać nadzieję, że będzie lepiej bo 

warunki tam są bardzo złe.  

Prezes ZGM Pani Dorota Burdyn poinformowała, że od 2008r. czynsze w mieście nie były 

podnoszone. Czynsz w bloku przy ul. Ludźmierskiej wynosi 2,5 z m
2 

, a w blokach 

komunalnych 5 zł za m
2
. Blok przy Ludźmierskiej nie zarabia na siebie. Podkreśliła, że 

wszyscy mieszkańcy bloku przy ul. Ludźmierskiej korzystają z pomocy socjalnej i mają 

dopłaty do czynszów. Czynsz wynosi 800 zł, ale 400 zł płaci za nich opieka społeczna. 

Dodała, że trzeba pamiętać, że jest to blok socjalny więc mieszkania mają niski standard.  

Podkreśliła, że trzeba się skupić na wybudowaniu nowego bloku socjalnego. Na koniec 
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dodała, że osoby mieszkające tam też powinny dbać o czystość, a tego nie robią więc łazienki 

są zaniedbane. Na dzień dzisiejszy koszty utrzymania tego budynku znacznie wzrosły. 

Radny Paweł Liszka  stwierdził, że stan tych łazienek uwłacza godności osób tam 

mieszkających. Pytał kiedy były te łazienki remontowane? 

Prezes ZGM Pani Dorota Burdyn poinformowała, że w zeszłym roku była firma, która 

czyściła cały blok włącznie z łazienkami, ale mieszkańcy nie dbają o czystość.  

Ad.4b) Kierownik Referatu ds. DiT Marian Twaróg  poinformował, że projekt reorganizacji 

ruchu na ul. Maczka był zlecony, ale wykonawca się nie wywiązał dlatego umowa została  

z nim zerwana. Kolejne rozeznacie rynku, wykonawca wyłoniony, ale nie podjął pracy 

dlatego nie podpisano z nim przygotowanej umowy. Wyłoniony w trzecim postępowaniu 

wykonawca okazał się w końcu solidny. Otrzymano już zatwierdzone projekty organizacji 

ruchu i będzie to wykonane.  

Radny Andrzej Swałtek stwierdził, że 2,5 roku temu pisał w tej sprawie pierwszą interpelacje, 

bo ludzi do niego przychodzili z otrzymanymi mandatami, więc szkoda że to tak późno będzie 

zrobione.  

Ad.5 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że wpływy po założeniu parkomatów  

w Runku za lipiec i sierpień wynosiły 54 595 zł czyli ponad 27 000 zł miesięcznie z tych 

dwóch parkomatów. Wcześniejszy dzierżawca płacił 8 000 zł netto miesięcznie więc ponad 

trzykrotnie wzrosły dochody dla budżetu miasta i parkomaty w czasie 2 miesięcy się 

zwróciły. Spokojnie wystarczy to na odśnieżanie, wywóz śniegu, bo jest to dobre źródło 

dochodu do budżetu miasta.   

Ad.6b) Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że gdy okazało się że lokalizacja 

Centrum Sportów Lodowych w okolicy hali Gorce jest niemożliwa z uwagi na brak 

pozyskania gruntu rozpoczął starania o pozyskanie gruntów z drugiej strony Białego Dunajca 

w terenach, które są otwarte i umożliwiają rozbudowę przyszłościową. Udało się takie tereny 

kupić, jest to poza terenami wyznaczonymi jako zagrożone powodziami. Okazało się że 

trzeba zrobić zmianę planu zagospodarowania, bo w planie były to tereny wyznaczone do 

przeniesienia jarmarku, ale nie został on tam przeniesiony. Zgodnie ze zobowiązaniem miasto 

musiało przystąpić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, we wrześniu 2016r. 

Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany tego planu. Do końca 2016r. zbierane były 

wnioski do planu, w 2017r. był przygotowany projekt planu, który był na komisji i w grudniu 

2017 plan ten z całym zapleczem został wysłany do odpowiednich organów do zaopiniowania 

i uzgodnień. 11 stycznia 2018r. wpłynęła do Urzędu odmowa uzgodnienia tego planu od 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Nowym Targu. Konserwator nie 

zgodził się na to, aby wybudować tam budynek wyższy niż 8m. Ta odmowa została 

zaskarżona, złożono zażalenie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od stycznia 

czyli prawie 9 miesięcy miasto czeka  na decyzję Ministra Kultury co do tego planu. Nie 

można mówić o projektowaniu skoro nie ma zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Wniosek miasta został ujęty w Wieloletnim Planie Inwestycji o strategicznym 

znaczeniu dla sportu. Aktualizowano ten wniosek, deklarowano chęć realizacji tej inwestycji i 

Ministerstwo Sportu i Turystyki  cały czas tą inwestycję w tym planie utrzymuje. Jeżeli 

będzie uchwalona zmiana planu zagospodarowana będzie możliwe opracowanie 

dokumentacji i realizacja tej inwestycji.   

Radny Paweł Liszka pytał co zostało zaktualizowane w tym złożonym wniosku? 

Burmistrz Grzegorz Watycha podkreślił, że wniosek cały czas znajduje się w programie i jest 

brany pod uwagę. Dodał, że aktualizował nadal chęć realizacji tej inwestycji.  

Radny Paweł Liszka stwierdził, że w takim razie nie została zaktualizowana nowa lokalizacja 

więc wniosek jest bezprzedmiotowy.  

Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że po rozmowach z Ministerstwem 

Departamentem Sportu okazało się że nie ma potrzeby teraz aktualizowania lokalizacji tego 
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obiektu, bo numery działek nie mają w tym przypadku znaczenia. Wniosek jest cały czas 

ujęty w wieloletnim planie.  

Radny Paweł Liszka prosił o odpowiedź dlaczego zgodnie z zapowiedziami Burmistrza nie 

wykonano projektu w 2017r. i nie rozpoczęto budowy, która miała zacząć się w 2018r. i trwać 

do dwóch lat.  

Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że w początkowej wypowiedzi wyjaśnił 

dlaczego nie można było przygotować dokumentacji i rozpocząć budowy. Właśnie dlatego że 

potrzebna była zmiana planu, która została zablokowana przez Konserwatora Zabytków,  

a zaskarżenie tej decyzji do Ministerstwa nie zostało jeszcze rozpatrzone pomimo ciągłych 

monitów do Ministerstwa nie ma informacji, kiedy ta sprawa zostanie rozpatrzona. 

 

Ad.12 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Jan Łapsa poinformował, że została podjęta inicjatywa upamiętnienia Majora 

Stanisława Moroszczaka w 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 

poprzez zamontowanie tablicy pamiątkowej na SP Nr 1. W dniu dzisiejszym na ten cel 

zbierana była składka od radnych po 100 zł. Prosił Burmistrza o podjęcie działań  

w celu zamontowania tej tablicy. 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że trwają jeszcze prace związane  

z dopracowaniem treści tablicy. Jest przygotowany projekt i jest już rozpoznanie 

kosztu jej wykonania.  

 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak odniosła się do programu wyborczego radnego 

Lesław Mikołajskiego i byłego Burmistrza Marka Fryźlwicza stwierdzając, że podana 

w ich programie budowa kładki rowerowo-pieszej na potoku Czarny Dunajec jest jej 

autorskim pomysłem i chciałaby wiedzieć co oni w tej sprawie zrobili. Dodała, że ona 

sama zabiega od kwietnia 2017r. i ma zapewnienie od prywatnego właściciela, że 

odda swoje tereny pod tą inwestycję. Dodała, że koncepcję budowy tej kładki wysłała 

do Ministra Inwestycji i Rozwoju, otrzymał ją również Poseł Edward Siarka, który 

obiecał pomoc w jej realizacji. Pytała czemu podszywają się pod jej program i co 

zrobili w tej sprawie? 

 Radny Lesław Mikołajski stwierdził, że on osobiście nie wspomniał ani jednym 

słowem o tej kładce, mówił to kto inny. Dodał, że jest tyle powtarzających się  

w komitetach pomysłów i nie ma tu jakiejś wyłączności, że tylko jednym wolno na ten 

temat mówić. Komitety mają podobne pomysły i nie ma tu patentów.  

 Radna Bogusława Korwin  pytała czy liczba wniosków o mieszkania komunalne to 

325 jak podano w informacji OPS-u czy 250 jak podano jej w odpowiedzi na 

interpelację. Pytała również jak wygląda obecnie stan urlopów Burmistrzów Miasta? 

 Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek poinformowała, że nie ma na ten moment 

danych odnośnie urlopów Burmistrzów, a Naczelnika Wydziału AiK nie ma już na 

Sesji.   

 Radny Marcin Kudasik prosił o uzupełnienie ubytków w asfalcie na Al. Solidarności 

przy zakręcie do Parafii im. Jana Pawła II.  

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski odniósł się do otrzymanej odpowiedzi na 

interpelację dotyczącą skrzyżowania os. Bereki z ul. Ogrodową. Dodał, że nie 

otrzymał informacji czy ulica ta ma być na kierunku zachód-wschód  

jednokierunkowa. Jeśli nie, to cały wywód przedstawiony w interpelacji jest 

niezgodny z rzeczywistością. Skręcając w prawo w ul. Ogrodową nie ma szans, aby 

autobus nie wjechał na przeciwny pas. Następnie stwierdził, że miasto straciło miliony 

w związku z nie wprowadzeniem strefy płatnego parkowania w takiej  formie jak 

pierwotnie zakładano.  
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 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że strefa to konieczność w ścisłym 

centrum, aby wymusić rotację. Nie chodzi o to, aby z mieszkańców zdzierać 

pieniądze. Z czasem gdy będzie jeszcze przybywać samochodów ta strefa na ulicach 

też pewnie będzie musiała być wprowadzona.  

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek stwierdził, że sprawa skrzyżowania była 

jednoznacznie wyjaśniona w odpowiedzi na interpelację. Odpowiedź została 

przygotowana w konsultacji z projektantem i wykonawcą. W sprawie szerokości tej 

jezdni interweniował również radny Jacenty Rajski. Teraz gdy jest juz warstwa 

ścieralna położona jest wszystko w porządku, co osobiście przetestował. Jezdnia  

ul. Ogrodowej jest 6 metrowa. Wjeżdżając w ul. Ogrodową po prawej stronie mają 

być parkingi prostopadle do kierunku jazdy. Gdy to zostanie wykonane to da pełen 

obraz tej inwestycji. Dodał, że na razie nie ma też oznakowania poziomego gdy 

zostanie ono namalowane to poprawi również znacznie widoczność.  

 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski stwierdził, że zgadza się z uwagami radnego 

Zapiórkwoskiego, bo przy skręcie z ul. Waksmundzkiej w ul. Legionów Piłsudskiego 

jest tam łuk poszerzony z kostki, a krawężnik obniżony i większe samochody czy 

autobusy mogą tam skręcić po większym łuku nie wjeżdżać na krawężnik tak samo 

można było zrobić na Ogrodowej.  

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że ul. Legionów Piłsudskiego 

jest droga wyższej kategorii, a ul. Ogrodowa niższej kategorii i skrzyżowanie jest 

dobrze wykonanie. Co do konta skrętu jest złudzenie optyczne, że jest one 

nieprawidłowe, ale jest poprawnie zrobione. 

 Radny Włodzimierz Zapiórkowski stwierdził, że wszystko mu wyjaśniono na piśmie, 

ale okaże się jak to będzie funkcjonowało w rzeczywistości.  

 Radny Lesław Mikołajski poinformował o przykrym zdarzeniu jakie miało miejsce na 

ul. Św. Anny a mianowicie potraceniu przez kierowcę ucznia wracającego ze szkoły. 

Zwrócił się z  prośbą, aby w szkołach uczulać uczniów w sprawie bezpieczeństwa, 

ewentualnie organizować pogadanki na ten temat, bo przecież bezpieczeństwo dzieci 

jest najważniejsze.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Andrzej Rajski poinformował, że radni otrzymali w dniu 

dzisiejszym analizę oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za rok 2017 oraz tych 

złożonych na 2 miesiące przed upływem kadencji.  

 

Ad.13 

Przewodniczący Rady Andrzej Rajski przedstawił krótkie podsumowanie kadencji 2014-

2018. Treść wystąpienia Przewodniczącego stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Następnie 

Prezydium Rady dokonało wręczenia okolicznościowych podziękowań dla Radnych, 

Burmistrza, Jego  Zastępców, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.  

 

Po wręczeniu podziękowań głos zabrali Radna Danuta Wojdyła,  a następnie Radny Janusz 

Tarnowski, którzy w zbliżających się wyborach nie kandydują już do Rady Miasta Nowy 

Targ lecz do Rady Powiatu Nowotarskiego dlatego złożyli podziękowania za dotychczasową 

współpracę w samorządzie miasta.  

Radna Danuta Szokalska-Stefaniak podziękowała Pani Naczelnik Wilhelminie Schab  

w imieniu mieszkańców ul. Grel za jej przebudowę. Podziękowała również wszystkim za 

współpracę. 

Burmistrz Grzegorz Watycha również podziękował wszystkim za współpracę. Podkreślił że 

jest wiele projektów które są w trockie realizacji i będą realizowane, bo mimo wyborów urząd 

cały czas pracuje. Na koniec życzył wszystkim pomyślności.   
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Ad.14 

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

Nowy Targ.  

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak         Andrzej Rajski 

 

 

 

 


