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P r o t o k ó ł Nr 54/2018 

z LIV Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 5 listopada 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 LIV 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 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 LIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Bieżące zapytania.   

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Pani Janinie 

Maślance. 

b) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Pani Dorocie 

Kret. 

c) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Panu Janowi 

Krzakowi. 

d) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Panu 

Tadeuszowi Japołowi. 

e) uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Jadwigi Nieckarz na działalność 

Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

f) uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Barbary Topa na działalność 

Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

g) uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Spółki Nowa Targowica na działalność 

Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-

2024. 

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

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

8. Odpowiedzi na bieżące zapytania. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 

W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Andrzej Rajski: 
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 w związku z pismem Spółki Nowa Targowica w sprawie wycofania skargi na 

Burmistrza Miasta Nowy Targ zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Spółki Nowa Targowica 

na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

 w związku z pismem Burmistrza Miasta zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie: przeniesienia pomnika „Pamięci 

Żołnierzy Września 1939r.” usytuowanego w Nowym Targu przy ul. Kotlina 21 na 

terenie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu 

przy ul. Jana Pawła II.  

 

 

Rada jednogłośnie 19 głosów „za” przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Spółki Nowa 

Targowica na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

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

obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie: przeniesienia pomnika „Pamięci 

Żołnierzy Września 1939r.” usytuowanego w Nowym Targu przy ul. Kotlina 21 na 

terenie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy 

ul. Jana Pawła II.  

Doszedł radny Krzysztof Sroka i od tego momentu w Sesji udział bierze 20 radnych. 

 

Rada jednogłośnie 20 głosów „za” przyjęła porządek obrad z wprowadzonymi 

zmianami.  

Porządek obrad po zmianach: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Bieżące zapytania.   

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Pani Janinie 

Maślance. 

b) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Pani Dorocie 

Kret. 

c) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Panu Janowi 

Krzakowi. 

d) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Panu 

Tadeuszowi Japołowi. 

e) uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Jadwigi Nieckarz na działalność 

Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

f) uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Barbary Topa na działalność 

Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

g) przeniesienia pomnika „Pamięci Żołnierzy Września 1939r.” usytuowanego  

w Nowym Targu przy ul. Kotlina 21 na terenie Zespołu Placówek Szkolno-

Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II.  

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2018-

2024. 

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

z dnia 29 grudnia 2017 roku oraz zmian w budżecie miasta.  
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8. Odpowiedzi na bieżące zapytania. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przyjęła protokół 

z LIII Sesji Rady Miasta. 

 

Ad.4 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 9 października 2018 r. do 5 listopada 

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

Watycha. 

 

Ad.5 

Bieżące zapytania: 

1. Radna Bogusława Korwin pytała czy w ostatnim czasie były w Urzędzie Miasta kontrole 

zewnętrzne, jeśli tak to kto je przeprowadzał, jakie były tematy kontroli i czy są już wnioski 

pokontrolne? 

2. Radny Jan Łapsa zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości namalowania pasów dla 

pieszych przy szkole na Kowańcu. 

3. Radny Lesław Mikołajski prosił, aby w porozumieniu z Wodami Polskimi przeprowadzić 

czyszczenie wałów nad Dunajcem, bo jest tam dużo śmieci. 

4. Przewodniczący Rady Andrzej Rajski pytał jak wygląda sprawa utworzenia pasa do 

lewoskrętu z Al. Tysiąclecia w ul. Szaflarską? 

 

Ad.6 

Wystąpienia Mieszkańców zapisanych do głosu. Lista zapisanych stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.  

W punkcie tym głos zabrała Pani Elżbieta Jankowska Dyrektor SP Nr 1 w Nowym Targu, 

która zaprosiła wszystkich na odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci mjr. Stanisława 

Mroszczaka. Uroczystość ta odbędzie się w dniu 9 listopada br. o godz. 12:00 w SP Nr 1.  

 

Ad.7a) 

Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego 

Targu Pani Janinie Maślance przedstawił Przewodniczący Rady Andrzej Rajski. 

Poinformował, że w dniu 17 października 2018r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta 

wniosek Burmistrza Miasta o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego 

Targu Pani Janinie Maślance. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie: ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla 

Miasta Nowego Targu oraz powołania Kapituły Honorowej, przedmiotowy wniosek został 

przedłożony do zaopiniowania Kapitule Honorowej Miasta Nowy Targ, która na posiedzeniu 

w dniu 23 października 2018r. rozpatrzyła przedłożony wniosek i w wyniku 

przeprowadzonego tajnego głosowania podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia 

wniosku i przedstawienia Radzie Miasta Nowego Targu propozycji o przyznanie powyższego 

wyróżnienia Pani Janinie Maślance. 

Wniosek Burmistrza  o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu 

Pani Janinie Maślance otrzymali do wiadomości wszyscy Radni. 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
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Rada poprzez aklamację podjęła uchwałę Nr LIV/520/2018 w sprawie: przyznania 

Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Pani Janinie Maślance. 

 

Ad.7b) 

Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego 

Targu Pani Dorocie Kret przedstawił Przewodniczący Rady Andrzej Rajski. Poinformował, 

że w dniu 17 października 2018r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta wniosek 

Burmistrza Miasta o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu 

Pani Dorocie Kret. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r.  

w sprawie: ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz 

powołania Kapituły Honorowej, przedmiotowy wniosek został przedłożony do zaopiniowania 

Kapitule Honorowej Miasta Nowy Targ, która na posiedzeniu w dniu 23 października 2018r. 

rozpatrzyła przedłożony wniosek i w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania podjęła 

jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku i przedstawienia Radzie Miasta 

Nowego Targu propozycji o przyznanie powyższego wyróżnienia Pani  Dorocie Kret. 

Wniosek Burmistrza  o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu 

Pani Dorocie Kret otrzymali do wiadomości wszyscy Radni. 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada poprzez aklamację podjęła uchwałę Nr LIV/521/2018 w sprawie: przyznania 

Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Pani Dorocie Kret. 

 

Ad.7c) 

Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego 

Targu Panu Janowi Krzakowi przedstawił Przewodniczący Rady Andrzej Rajski. 

Poinformował, że w dniu 17 października 2018r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta 

wniosek Burmistrza Miasta o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego 

Targu Panu Janowi Krzakowi. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r.  

w sprawie: ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz 

powołania Kapituły Honorowej, przedmiotowy wniosek został przedłożony do zaopiniowania 

Kapitule Honorowej Miasta Nowy Targ, która na posiedzeniu w dniu 23 października 2018r. 

rozpatrzyła przedłożony wniosek i w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania podjęła 

jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku i przedstawienia Radzie Miasta 

Nowego Targu propozycji o przyznanie powyższego wyróżnienia Panu Janowi Krzakowi. 

Wniosek Burmistrza  o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu 

Panu Janowi Krzakowi otrzymali do wiadomości wszyscy Radni. 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada poprzez aklamację podjęła uchwałę Nr LIV/522/2018 w sprawie: przyznania 

Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Panu Janowi Krzakowi. 
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Ad.7d) 

Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego 

Targu Panu Tadeuszowi Japołowi przedstawił Przewodniczący Rady Andrzej Rajski. 

Poinformował, że w dniu 24 października 2018r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta 

wniosek Nowotarskiego Klubu Olimpijczyka o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi dla 

Miasta Nowego Targu Panu Tadeuszowi Japołowi. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r.  

w sprawie: ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz 

powołania Kapituły Honorowej, przedmiotowy wniosek został przedłożony do zaopiniowania 

Kapitule Honorowej Miasta Nowy Targ, która na posiedzeniu w dniu 25 października 2018r. 

rozpatrzyła przedłożony wniosek i w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania podjęła 

jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku i przedstawienia Radzie Miasta 

Nowego Targu propozycji o przyznanie powyższego wyróżnienia Panu Tadeuszowi Japołowi. 

Wniosek Nowotarskiego Klubu Olimpijczyka  o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi 

dla Miasta Nowego Targu Panu Tadeuszowi Japołowi otrzymali do wiadomości wszyscy 

Radni. 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada poprzez aklamację podjęła uchwałę Nr LIV/523/2018 w sprawie: przyznania 

Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Panu Tadeuszowi Japołowi. 

 

Ad.7e) 

Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Jadwigi Nieckarz 

na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił Przewodniczący Rady Andrzej 

Rajski. Przewodniczący odczytał uzasadnienie do uchwały wraz z opinią Komisji Oświaty 

 i Kultury oraz Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Komisje po dyskusji 

na posiedzeniu w dniu 24 października 2018r. uznały że skarga Pani Jadwigi Nieckarz jest 

bezzasadna i wniosły o jej oddalenie. Na podstawie tej opinii sporządzony został niniejszy 

projekt uchwały.  

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że jej zdaniem skarga jest zasadna gdyż 

Burmistrz złamał prawo i nadużył swojego stanowiska służbowego. Podkreśliła, że 

aby posadowić pomnik jest potrzebna uchwała Rady Miasta, a takowa nie była 

podjęta. Taka uchwała upoważniałaby inwestora do posadowienia pomnika, a nie była 

podjęta w związku z tym prawo stanowione w ustawie o samorządzie gminnym 

zostało złamane. Następnie stwierdziła, że p. Nieckarz pierwsze pismo w tej sprawie 

pisała w maju br. i otrzymała na nie odpowiedź po 2 miesiącach czyli  nie został 

dochowany termin odpowiedzi. Zaznaczyła, że przedmiotowa skarga wpłynęła  

10 września br. i powinna być do 10 października br. rozpatrzona, ale p. Nieckarz 

otrzymała informację o przedłużeniu terminu jej rozpatrzenia i w związku z tym 

sprawa nie została rozstrzygnięta przed wyborami dopiero teraz po wyborach. Radna 

uważa że było to działanie celowe.  

 Radny Leszek Pustówka stwierdził, że na ten moment sprawa jest zakończona, bo 

pomnik został już jakiś czas temu zdemontowany.  
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 Radna Bogusława Korwin stwierdziła, że dyskusja nie dotyczy tego co było później 

tylko tego co było przed tą sytuacją czyli co doprowadziło do tego, że ten obelisk 

został postawiony.  

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących 

się podjęła uchwałę Nr LIV/524/2018 w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia 

skargi Pani Jadwigi Nieckarz na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

Pozostali radni (4 osoby) mimo obecności na sali nie brali udziału w głosowaniu.  

 

Ad.7f) 

Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Barbary Topa na 

działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił Przewodniczący Rady Andrzej Rajski. 

Przewodniczący odczytał uzasadnienie do uchwały wraz z opinią  Komisji Finansów, 

Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Komisja po dyskusji na posiedzeniu w dniu 24 

października 2018r. uznała że skarga Pani Barbary Topa jest bezzasadna i wniosła o jej 

oddalenie. Na podstawie tej opinii sporządzony został niniejszy projekt uchwały.  

 

W ramach pytań do referującego radca prawny Teresa Ludzia zaproponowała autopoprawkę 

polegającą na wpisaniu w § 1 poprawnej nazwy tj. „Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 

w Krakowie”. 

Przewodniczący Rady Andrzej Rajski zgłosił w/w zmianę w drodze autopoprawki.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

  

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką uchwałę  

Nr LIV/525/2018 w sprawie: uznania za bezzasadną i oddalenia skargi Pani Barbary 

Topa na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

 

Ad.7g) 

Projekt uchwały w sprawie przeniesienia pomnika „Pamięci Żołnierzy Września 1939r.” 

usytuowanego w Nowym Targu przy ul. Kotlina 21 na terenie Zespołu Placówek Szkolno-

Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II przedstawiła 

Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put. Pomnik  z granitowych głazów postawiony 

został w 1969 roku w Kotlinie, obok istniejącego w tym czasie Domu Dziecka. Jego 

pomysłodawcą i twórcą był ówczesny dyrektor placówki Józef Różański. Pierwotnie na 

obelisku widniał napis „Bohaterom Września 1939”. Niestety w 1999 roku napis z został 

skuty i zastąpiony marmurową tablicą z wyrytym tekstem „Pamięci Żołnierzy Września 

1939r. - w 60. rocznicę Miasto Nowy Targ”. Odsłonięcie pomnika w Nowym Targu było 

wydarzeniem o dużej, ogólnopolskiej randze. Wśród zaproszonych gość był  m.in. gen. 

Mieczysław Boruta-Spiechowicz. Na otwarciu uczestniczył  także Leon Pająk bohaterski 

obrońca z Westerplatte. Przez szereg lat przy pomniku zebrano ziemię z miejsc, gdzie 

walczyli polscy żołnierze, przywożoną przez wychowanków ośrodka. Ziemię umieszczano  

w pociskach artyleryjskich, które przekazywało dowództwo  6. Dywizji  Powietrzno-

Desantowej z Krakowa. Każdą z łusek ozdobił wygrawerowany przez pracowników NZPS 

„Podhale” opis skąd pochodzi zawartość metalowego pojemnika. Pomimo, iż  zmieniali się 

gospodarze terenu na którym pomnik był usytuowany, odbywały się uroczystości związane z 

obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obiekt niewątpliwie spełniał funkcje 

edukacyjne i patriotyczne oddziałowując nie tylko na wychowanków Domu Dziecka, ale 

również na młodzież nowotarskich szkół uczestniczącą w corocznych uroczystościach. Po 

zmianach własnościowych zaniechano organizacji oficjalnych uroczystości, a pomnik 

stopniowo popadał w zapomnienie. W roku 2016 pojawiły się dwie inicjatywy przeniesienia 
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pomnika w inne bardziej godne miejsce,  jednak wówczas nie udało się osiągnąć 

kompromisu. Obecnie wydaje się, że wskazane przez inicjatorów miejsce nie budzi 

kontrowersji i zastrzeżeń,  dlatego  wydaje się zasadne wyrażenie zgody na przeniesienie 

pomnika.  
 

W ramach pytań do projektu Przewodniczący Rady Andrzej Rajski zaproponował 

autopoprawkę, aby w tytule uchwały wpisać również numer posesji przy ul. Jana Pawła II, bo 

w treści uchwały jest wpisany, a w tytule nie.  

Naczelnik Wydziału KSiP Pani Katarzyna Put zgłosiła autopoprawkę polegającą na dopisaniu 

w tytule uchwały nr „85” całość otrzymuje brzmienie: „pomnika „Pamięci Żołnierzy 

Września 1939r.” usytuowanego w Nowym Targu przy ul. Kotlina 21 na terenie Zespołu 

Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 

85”.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką uchwałę  

Nr LIV/526/2018 w sprawie: przeniesienia pomnika „Pamięci Żołnierzy Września 

1939r.” usytuowanego w Nowym Targu przy ul. Kotlina 21 na terenie Zespołu Placówek 

Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu przy ul. Jana Pawła II 85.  

 

Ad.7h) 

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

Targ na lata 2018-2024 przedstawił jak w uzasadnieniu Skarbnik Łukasz Dłubacz. Skarbnik 

zgłosił autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu dodatkowego przedsięwzięcia pn. 

Uruchomienie sztucznego lodowiska na płycie Rynku. Limit wydatków to kwota 300 000 zł  

w tym kwota ta dotyczy kosztów wynajęcia lodowiska i kosztów obsługi. W ubiegłym roku 

całkowity koszt najmu wynosił 110 000 zł, a pozostała kwota wróciła do budżetu w postaci 

dochodów. W uzasadnieniu zgłosił autopoprawkę polegającą na zastąpieniu wpisanego os. 

Niwa na os. Nowe.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów podjęła wraz z autopoprawką uchwałę Nr LIV/527/2018 

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na 

lata 2018-2024. 

 

Ad.7i) 

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 jak 

w uzasadnieniu do uchwały Skarbnik Łukasz Dłubacz. Skarbnik zgłosił następujące 

autopoprawki: 

1) w związku z otrzymaną w międzyczasie dotacją z budżetu Państwa zwiększa się plan 

dochodów i wydatków o kwotę 13 869 zł; 

2) w zakresie dochodów budżetowych zwiększa się plan o kwotę 20 000 zł w rozdziale 75615 

Wpływy z podatków i opłat lokalnych, par. 0310 Podatek od nieruchomości.  

3) w zakresie wydatków budżetu: 

a) zwiększa się plan wydatków budżetowych  o kwotę 10 000 zł w rozdziale 40002 

Dostarczanie wody z przeznaczeniem na dopłaty do cen wody dostarczanej dla 

mieszkańców Nowego Targu; 
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b) dokonuje się przeniesienia kwoty 47 000 zł z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami 

nieruchomościami do rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne zgodnie  

z właściwością rzeczową wydatków (remont sali szkoleniowej i dyżurki w remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu); 

3) w tekście projektu uchwały oraz załącznikach wprowadza się odpowiednio zmiany 

wynikające z niniejszej autopoprawki.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawką uchwałę  

Nr LIV/528/2018 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.  

 

Ad.8 

Odpowiedzi na bieżące zapytania: 

Ad.1 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że w ostatnim czasie miały miejsce 

następujące kontrole zewnętrzne w Urzędzie Miasta tj. kontrola Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego dot. trwałości projektu, kontrola NIK delegatura w Krakowie 

dot. stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych - ta kontrola jeszcze trwa, kontrola 

Państwowej Inspekcji Pracy również dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

w urzędzie - kontrola jest zakończona i już jest protokół pokontrolny.  

Ad.2 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że Burmistrz wystąpi do 

Powiatowego Zarządu Dróg o namalowanie pasów dla pieszych przy szkole na Kowańcu. 

Ad.3 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że zarządcą wałów są Wody 

Polskie więc Burmistrz zawnioskuje do nich o przeprowadzenia wspólnej wizji w terenie, aby 

określić stan tych wałów, miejsca zniszczone oraz zanieczyszczone.  

Ad.4 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że projekt pasa do lewoskrętu  

z Al. Tysiąclecia w ul. Szaflarską był uzgodniony z GDDKiA i jest ona gotowa do wykonania 

tego, ale obecnie się z  tym wstrzymano z uwagi na budowę ronda przy ul. Sikorskiego. 

Prawdopodobnie będzie to realizowane wiosną 2019r.  

 

Ad.9 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Andrzej Swałtek pytał dlaczego ponownie zostały pomalowane pasy na 

przejściu dla pieszych na północnej pierzei Rynku, które jakiś czas temu zostały 

zlikwidowane i są zagrodzone z obydwóch stron łańcuchem? Przejście to jest tam 

bardzo niebezpieczne, ponieważ przed przejściem jest przystanek na którym 

zatrzymują się autobusy MZK. 

 Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg poinformował, że były wnioski 

mieszkańców o przywrócenie tego przejścia dlatego pasy zostały ponownie 

pomalowane. Następnie zostaną postawione oznakowania pionowe i po odebraniu 

przez organ zarządzający ruchem przejście to zostanie przywrócone. Dodał, że trzeba 

się może zastanowić czy te autobusy muszą się tam zatrzymywać.  

 Radna Bogusława Korwin apelowała, aby Komisja Rewizyjna w kolejnej kadencji nie 

była komisją do „głaskania” Burmistrza lecz, aby pracowały w niej osoby 

kompetentne i posiadające odpowiednia wiedzę do przeprowadzania kontroli tak aby 

była to komisja do „wyłapywania” nieprawidłowości.  
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 Wiceprzewodniczący Rady Jacenty Rajski w imieniu osób korzystających z targu 

„maślanego” przy ul. Nadwodnej podziękował za wykonanie przejścia dla pieszych  

na ul. Nadwodniej i ul. Jana Kazimierza.  

 Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Luberda przekazał pozdrowienia od radnego 

Gabriela Samoleja przebywającego za granicą i podziękowania od niego za 

współpracę w Radzie Miasta.  

 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski przypomniał zebranym o ważnych 

uroczystościach w najbliższych dniach tj. o: obchodach 100-rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości, które odbędą się w dniach 10 -11 listopada 2018r., 

odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci mjr. Stanisława Mroszczaka przy SP Nr 1  

w dniu 9 listopada 2018r., zaproszeniu na  bal charytatywny Chatki w dniu 

17.11.2018r.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Andrzej Rajski podziękował wszystkim Radnym, 

Burmistrzowi i pracownikom urzędu za współpracę w dobiegającej końca kadencji. 

Podziękowania złożył również dla mediów za relacjonowanie prac Komisji i Sesji. Na koniec 

życzył wszystkim pomyślności.  

 

 

Ad.10 

O godzinie 15:40 Przewodniczący Rady Andrzej Rajski zamknął LIV Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ.  

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak                Andrzej Rajski 

 

 

 


