
 1 

Protokół Nr 4/2019 

z IV Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 4 lutego 2019r.  

       
Ad.1 

Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994  

z późn. zm.) Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda otworzył obrady IV Sesji Rady Miasta 

w Nowym Targu o godzinie 14:00.  

Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana  Grzegorza Watychę,  Zastępców 

Burmistrza Panią Joannę Iskrzyńską-Steg oraz Pana Waldemara Wojtaszka, Sekretarz Miasta 

Panią Stanisławę Szołtysek i Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza. Następnie powitał   

przedstawiciela Policji Z-cę Naczelnika Wydziału Prewencji Pana Roberta Stasika, Członka 

Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pana Karola Skrzypca, Radnego Powiatowego Pana 

Krzysztofa Kurandę oraz Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów Pana Marka 

Bochowicza. W dalszej kolejności powitał pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników 

miejskich  jednostek organizacyjnych, mieszkańców 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 III Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania radnych.   

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 

2019r., 

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 33 

(Zajezdnia),  

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.II,  

d) warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego na własność gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe,  

e) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat ( przy ul. Jana Pawła II),  

f) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat (przy ul. Kolejowej),  

g) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących,   

h) przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,  

i) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Nowy Targ  

„Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023,  

j) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej,  

k) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu wychowania przedszkolnego,  
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l) zmiany Uchwały Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018r.  

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ.  

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 

W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda, 

który w związku z pismem Burmistrza zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

następujących projektów uchwał: 

1) zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Juliusza Słowackiego 14 - 

pkt7m 

2) zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja 

Kopernika w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Al. Mikołaja Kopernika 28 

poprzez wskazanie dodatkowych miejsc prowadzenia działalności dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej - pkt. 7n 

3) zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 5 im. 

Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Władysława 

Orkana 17 poprzez wskazanie dodatkowych miejsc prowadzenia działalności dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej - pkt.7o 

4) zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 11 im. 

Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Evry 3, 

poprzez wskazanie dodatkowych miejsc prowadzenia działalności dydaktyczno-

wychowawczej i opiekuńczej - pkt.7p 

5) zmian Uchwały Budżetowej na 2019r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 

grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta - pkt.7q 

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 

7m projektu uchwały w sprawie: zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu z siedzibą  

w Nowym Targu przy Pl. Juliusza Słowackiego 14. 

Wyniki imienne: 

za- (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

Danuta Sokół, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (2) 

Paweł Liszka, Krzysztof Sroka 

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 

7n projektu uchwały w sprawie: zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. 

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu z siedzibą w Nowym 

Targu przy Al. Mikołaja Kopernika 28 poprzez wskazanie dodatkowych miejsc 

prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. 

Wyniki imienne: 

za- (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 
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Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

Danuta Sokół, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (2) 

Paweł Liszka, Krzysztof Sroka 

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 

7o projektu uchwały w sprawie: zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. 

Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu z siedzibą  

w Nowym Targu przy ul. Władysława Orkana 17 poprzez wskazanie dodatkowych 

miejsc prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. 

Wyniki imienne: 

za- (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

Danuta Sokół, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (2) 

Paweł Liszka, Krzysztof Sroka 

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 

7p projektu uchwały w sprawie: zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. 

Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu z siedzibą  

w Nowym Targu przy Pl. Evry 3, poprzez wskazanie dodatkowych miejsc prowadzenia 

działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. 

Wyniki imienne: 

za- (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

Danuta Sokół, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (2) 

Paweł Liszka, Krzysztof Sroka 

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie w punkcie 

7q projektu uchwały w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2019r. Nr III/28/2018 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta. 

Wyniki imienne: 

za- (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

Danuta Sokół, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (2) 

Paweł Liszka, Krzysztof Sroka 

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przyjęła proponowany porządek obrad  

z przegłosowanymi zmianami.     

Wyniki imienne: 

za- (19) 
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Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

Danuta Sokół, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (2) 

Paweł Liszka, Krzysztof Sroka 

 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania radnych.   

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 

2019r.,  

b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 33 

(Zajezdnia),  

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.II,  

d) warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego na własność gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe,  

e) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat ( przy ul. Jana Pawła II),  

f) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat (przy ul. Kolejowej),  

g) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących,   

h) przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,  

i) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Nowy Targ  

„Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023,  

j) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej,  

k) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu wychowania przedszkolnego,  

l) zmiany Uchwały Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018r.  

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ.  

m) zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Juliusza 

Słowackiego 14.  

n) zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 

Mikołaja Kopernika w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Al. Mikołaja 

Kopernika 28 poprzez wskazanie dodatkowych miejsc prowadzenia działalności 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,  

o) zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 5 im. 

Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy ul. 

Władysława Orkana 17 poprzez wskazanie dodatkowych miejsc prowadzenia 

działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,  
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p) zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 11 im. 

Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy  

Pl. Evry 3, poprzez wskazanie dodatkowych miejsc prowadzenia działalności 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,  

q) zmian Uchwały Budżetowej na 2019r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta.  

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad.  

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przyjęła protokół z III Sesji Rady Miasta. 

Wyniki imienne: 

za- (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

Danuta Sokół, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (2) 

Paweł Liszka, Krzysztof Sroka 

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  29 grudnia 2018r. r. do 4 lutego 2019r. 

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

 

W trakcie sprawozdania doszedł Radny Krzysztof Sroka oraz Radny Paweł Liszka i od tego 

momentu w sesji uczestniczy 21 radnych.  

 

Ad.5 

Interpelacje i zapytania Radnych: 

1) Radny Andrzej Swałtek złożył zapytania w sprawie: 

a) możliwości zamontowania słupków odgradzających na łuku przy skrzyżowaniu  

ul. Harcerskiej z ul. Orkana ponieważ parkujące tam samochody blokują przepustowość 

szczególnie dla autobusów MZK i już wielokrotnie trzeba było prosić Policje 

o interwencję; 

b) zalęgających przez 3 tygodnie śmieciach w boksie przy os. Sikorskiego blok  

nr 6 i al. Kopernika blok nr 3. Po interwencji Radnego śmieci zostały wywiezione. 

Radny zaproponował, aby pod znakiem 2,5 tony przy wjeździe od strony al. Kopernika 

zamontować tabliczkę z informacją, że znak ten nie dotyczy pojazdów firmy 

odbierającej odpłaty komunalne. Takie rozwiązanie uprawniłoby odbiór na bieżąco tych 

śmieci;    

c) usytuowanie przystanku komunikacyjnego przy SP Nr 5 ponieważ MZK zawozi tam 

dzieci, ale nie ma tam oznakowania, że autobus może się tam zatrzymywać.  

2) Radny Lesław Mikołajski złożył interpelacje w sprawie: 

a) spraw i problemów związanych ze skrzyżowaniem ul. Św. Anny z ul. Gel;  

b) działań podejmowanych w celu zmniejszenia smogu - interpelacja jest wynikiem 

otrzymanej odpowiedzi na poprzednią interpelacje w tej sprawie; 

3) Radny Leszek Pustówka złożył interpelację w sprawie usunięcia lodu z chodników przy 

ul. Ludźmierskiej i os. Bór. 
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4) Radna Danuta Sokół złożyła interpelację w sprawie zamontowania znaku B-36 na os. Na 

Skarpie przy drodze prowadzącej do SP Nr 6. 

5) Radna Ewa Pawlikowska złożyła interpelacje w sprawie: 

a) przeprowadzenia dezynsekcji w budynku socjalnym przy ul. Ludźmierskiej; 

b) kosztów zamontowania progów rozdzielających ścieżkę rowerową przy ul. Solidarności; 

oraz zapytanie w sprawie: 

c) odśnieżania i usunięcia śniegu przy wjeździe na os. Bór - droga do przedszkola. 

6) Radny Szymon Fatla złożył: 

a) interpelację w sprawie organizacji ruchu na północnym końcu ul. Wojska Polskiego; 

b) zapytanie w sprawie odśnieżania chodnika przy ul. Powstańców Śląskich wzdłuż 

ogrodzenia MPEC-u - kto jest odpowiedzialny za jego odśnieżanie, bo od początku 

zimy nie był jeszcze odśnieżony. 

7) Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz złożył: 

a) interpelację w sprawie zamontowania oświetlenia na parkingu miejskim przy  

ul. Solidarności; 

b) zapytanie w sprawie rozważenia możliwości zamontowania gablot na książki w parku 

miejskim i  miasteczku komunikacyjnym. 

8) Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelacje w sprawie: 

a) zagospodarowania obiektów byłego Prewentorium PKP na Kowańcu; 

b) metod walki ze smogiem - interpelacja jest wynikiem otrzymanej odpowiedzi na 

poprzednią interpelację w tej sprawie. 

9) Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda i Radna Danuta Szokalska-Stefaniak złożyli 

interpelację w sprawie dokumentacji drogi łączącej os. Niwa z ul. Grel 

 

Ad.6 

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

nr 3 do protokołu.  

 Pani Karolina Szews adwokat działający w imieniu Spółki Nowa Targowica zabrała 

głos w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.II, 

 Pan Marek Bochowicz Przewodniczący NRS zabrał głos w sprawie przywrócenia 

kursu linii MZK Nr 12   

 

Ad.7a) 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Nowy Targ na I półrocze 2019r. przedstawiła jak w uzasadnieniu Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej Danuta Sokół. 

Proponowany plan pracy na I półrocze przedstawia się następująco: 

1. Analiza przychodów i kosztów oraz obszaru funkcjonowania Strefy Płatnego 

Parkowania i płatnych miejsc parkowania na terenie Miasta Nowy Targ za lata 2016-

2018.  

2. a) Analiza sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta w 2018 r.  

b)Opinia w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2018 oraz sformułowanie 

wniosku w sprawie udzielenia (nieudzielania) absolutorium dla Burmistrza Miasta. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr IV/30/2019 w sprawie: 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na I półrocze 

2019r. 
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Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7b) 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 33 (Zajezdnia) przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha. Zgodnie 

z wnioskami i ze studium uwarunkowań w planie pokazano obszary dla lokalizacji obiektów 

handlowych o pow. sprzedaży ponad 2000m
2
, są również ustalenia dla celów 

mieszkaniowych, budynków wielorodzinnych oraz tereny przeznaczone dla sportu i rekreacji. 

ważnym elementem jest fakt ustalenia włączenia drogi, która ma łączyć w przeszłości  

ul. Ludźmierską z Zakopianką - jest zgoda właściciela terenu po którym ma ta droga 

przebiegać. Plan podlegał dwukrotnemu wyłożeniu do publicznego wglądu. Na etapie 

pierwszego wyłożenia wpłynęła jedna uwaga, która została częściowo pozytywnie 

rozpatrzona przez Burmistrza, na etapie drugiego wyłożenia nie wpłynęła żadna uwaga.  

W ramach pytań głos zabrała Radna Ewa Pawlikowska, która pytała o włączenie planowanej 

drogi do ul. Ludźmierskiej czy też będą światła, bo jeśli tak to nadal będą korki. Pytała czy 

plan dla Ibisoru w tym zakresie jest już opracowany? 

Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha poinformował, że w palnie określa się tylko 

rezerwę terenu pod dane przeznaczenie nie określa się konkretnych rozwiązań, od tego jest 

projekt budowlany. Przypomniał, że prawdopodobnie droga ta będzie realizowana przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich więc te rozwiązania będą dostosowane do planowanej kategorii 

drogi. Na tym etapie za wcześnie jest mówić o szczegółowych rozwiązaniach. Dodał, że 

obecny plan miejscowy na Ibisorze pokazuje lokalizację tej drogi, ale ta lokalizacja nawiązuje 

jeszcze do starego Studium i przebiega w innym miejscu  dlatego plan ten nadaje się do 

zmiany, ale trzeba do tego podjeść ostrożnie, bo duża część terenów tego planu znajduje się  

w obszarze zalewowym, a na takich terenach nie dopuszcza się zabudowy chyba, że inwestor  

uzyska specjalne zgody zwalniające z zakazów. W ciągu kilku lat będzie konieczna zmiana 

tego planu. Realizacja drogi może się odbyć w trybie decyzji ZRiD niezależnie od planu.   

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały oraz uwagi.   

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

rozstrzygniecie nieuwzględnionych uwag wniesionych do planu NT 33 (Zajezdnia) 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Michał Glonek, 

Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Szymon Fatla, Danuta Sokół 
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Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się  podjęła uchwałę  

Nr IV/31/2019 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 33 (Zajezdnia). 

Wyniki imienne: 

za- (20) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (1) 

Danuta Sokół 

 

Przerwa 

 

Z powodu spóźnienia projektanta mającego referować projekt planu NT 6.II  Przewodniczący 

zaproponował przesuniecie pkt.7c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 6.II, do pkt 7r).  

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, 

Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, 

Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna 

Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Paweł Liszka, Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (4) 

Marek Fryźlewicz, Michał Glonek, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska 

 

W wyniku powyższej zmiany kolejne punkty ulegają przeszeregowaniu.  

 

Ad.7c) 

Projekt uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia jednorazowej 

opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe przedstawił Naczelnik Wydziału GN Janusz 

Jakobiszyn. Ustawodawca dał możliwość spłaty opłat w formie jednorazowej narzucając 

obligatoryjnie stosowanie bonifikaty dla gruntów Skarbu Państwa od 60% do 10%  

w zależności od roku zadeklarowania i wniesienia jednorazowej wpłaty. Stosowanie 

bonifikaty w gminach następuje na podstawie uchwał właściwej rady gminy. W projekcie 

niniejszej uchwały proponuje się przyjęcie bonifikat dla gruntów Gminy Miasta Nowy Targ  

w wysokości ustalonych w ustawie bonifikat dla gruntów Skarbu Państwa,  aby wszyscy 

właściciele gruntów w Gminie Miasta Nowy Targ korzystający z przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności korzystali z jednakowych stawek bonifikat. 

Aktualnie przy przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na 

podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości dla terenów mieszkaniowych położonych  

w Gminie Miasto Nowy Targ stosowane są bonifikaty na podstawie uchwały Rady Miasta 
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Nowy Targ z dnia 1 grudnia 2005 roku: 50% w przypadku jednorazowej wpłaty oraz 10% 

przy rozłożeniu opłaty na raty.  

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 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr IV/32/2019 w sprawie: 

warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego na własność gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe. 

Wyniki imienne: 

za- (20) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Ewa Pawlikowska 

 

Ad.7d) 

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat ( przy 

ul. Jana Pawła II) przedstawił Naczelnik Wydziału GN Janusz Jakobiszyn. 

Przedmiotem uchwały jest nieruchomość położona przy ul. Jana Pawła II 

w Nowym Targu, stanowiąca własność Gminy Miasto Nowy Targ. Na przedmiotowej 

nieruchomości funkcjonowała m. in. trasa treningowa dla trialu rowerowego. Z uwagi na 

zainteresowanie dzierżawą gminnej nieruchomości celem wykorzystania jej jako miejsca do 

profesjonalnego uprawiania sportów rowerowych i motorowych, w tym utworzenia m. in. 

toru motocrossowego oraz koniecznością wykonania innych prac związanych  

z przystosowaniem terenu do prowadzenia zamierzonej działalności, proponuje się oddanie  

w dzierżawę nieruchomości w drodze przetargu na okres dłuższy niż trzy lata; 

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Szymon Fatla zgłosił poprawkę, która była omawiana na Komisji FGKiR,  

a mianowicie, aby umowa ta była faktycznie zawarta na okres powyżej trzech lat, ale 

aby był zapis umożliwiający jej natychmiastowe zerwanie; 

 Naczelnik Wydziału GN Pan Janusz Jakobiszyn poinformował, że jak już mówił na 

Komisji FGKiR lepiej byłoby zapisać zapis dotyczący 3-miesięcznego wypowiedzenia 

gdyż zerwania natychmiastowego umowy raczej się niestosuje, 

 Radny Bartłomiej Garbacz poparł wniosek Radnego Szymona Fatli i stwierdził, że 

miasto przystąpiło do zmiany studium i jest teraz dobry czas na to, aby włączyć ten 

teren do terenów przemysłowych i czerpać z tego korzyści; 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda pytał czy wniosek jest taki, aby zapis ten 

znalazł się w uchwale czy później w umowie? 

 Radny Szymon Fatla stwierdził, że intencją Komisji było to, aby taki zapis znalazł się 

w umowie, aby nie zablokować sobie tych terenów w momencie ich przekształcenia; 

 Radny Jacenty Rajski poinformował, że intencją Komisji, jest to, że w planie są tam 

tereny rolne i leśne, a chodzi o to, żeby zmienić plan i część tych terenów przeznaczyć 

pod strefę gospodarczą, 



 10 

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że ten projekt uchwały jest 

wynikiem próśb motocyklistów, aby stworzyć im warunki do uprawiania tej pasji. 

Potrzebne jest na to ok. 2ha gruntu. Jeśli dokona się zmiany planu jak proponuje 

Komisja, to trzeba się zastanowić gdzie utworzyć taki tor motocrossowy, bo jest na 

niego zapotrzebowanie,  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że również uważa, iż w umowie powinno być 

doprecyzowane, że jest możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy. 

Następnie dodał, że w umowie powinno być również doprecyzowane kto poniesie 

odpowiedzialność za ewentualne wypadki, 

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że to organizator toru  

i dzierżawca terenu będzie ponosił odpowiedzialność. Dodał, że ma to być teren 

ogrodzony, urządzony z obowiązującym regulaminem. Dodał, że przyjmuje zgłaszane 

uwagi, propozycje, ale w uchwale one nie mogą być zapisane, bo jest to kompetencja 

organu wykonawczego.     

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały z propozycją zmiany planu miejscowego na tereny 

przemysłowe.   

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr IV/33/2019 w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat  

(przy ul. Jana Pawła II). 

Wyniki imienne: 

za- (16) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Michał Glonek, 

Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek 

Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (5) 

Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

  

Ad.7e) 

Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat (przy 

ul. Kolejowej) przedstawił Naczelnik Wydziału GN Janusz Jakobiszyn. 

Przedmiotem uchwały jest nieruchomość położona przy ul. Kolejowej obok Dworca 

Kolejowego w Nowym Targu, stanowiąca własność Gminy Miasto Nowy Targ, oznaczona 

jako część działki ewid. nr 10240/9 o pow. 0,1818 ha - objęta księgą wieczystą  

Nr NS1T/00142845/6 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  

w Nowym Targu. W dniu 26 marca 2018 r. Minister Infrastruktury wyłączył z ewidencji 

terenów zamkniętych  przedmiotową działkę jak i pozostałe działki przejęte z mocy prawa od 

Polskich Koleii Państwowych przez Gminę Miasto Nowy Targ, dzięki czemu Gmina  

uzyskała możliwość rozwoju tego terenu. Gmina rozwiązała umowę z dzierżawcą części 

działki, który wykorzystywał teren do handlu węgla i skupu złomu, przejmując fizycznie 

przedmiot dzierżawy w dniu  31 października 2018 r.  Przejęte tereny pokolejowe usytuowane 

są w obszarze zurbanizowanym, dlatego też Gmina podjęła  starania o wykonanie 

rewitalizacji zabytkowych budynków dworca oraz wieży wodnej i ich otoczenia w sposób, 

aby te obiekty pełniły rolę o wiele szerszą aniżeli tylko funkcję komunikacyjną i nie były 

stricte tylko kolejowymi, ale stały się wielofunkcyjnymi obiektami usługowymi dla różnego 

typu klientów czy też użytkowników. W chwili obecnej przedmiotowy teren nie jest 

zagospodarowany, a może być wykorzystany do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest 

zainteresowanie wieloletnią dzierżawą tej nieruchomości. 
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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 17 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr IV/34/2019 w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat 

(przy ul. Kolejowej). 

Wyniki imienne: 

za- (17) 

Stefania Drąg-Iłęda, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, 

Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, 

Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (3) 

Szymon Fatla, Michał Glonek, Agata Michalska 

NIEOBECNI (1) 

Paweł Liszka 

 

Ad.7e) 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji na realizację zadań bieżących przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Pan 

Marian Twaróg. Art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

mówi, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dla zakładów 

budżetowych dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty 

i zakres dotacji określa uchwała budżetowa. Stawki dotacji przedmiotowych ustala Rada 

Miasta. Plan finansowy MZK na 2019 rok zakłada koszt 1 wzkm w wysokości 4,82 zł,  

(z amortyzacją 5,50 zł) przy założeniu planowanej realizacji kosztów do końca 2019 roku. 

Przewidywane ogólne koszty eksploatacji zgodnie z planem finansowym będą kształtować się 

w wysokości 3 912 498 zł (z amortyzacją 4 458 402 zł). Zakładany przychód ze sprzedaży 

biletów i usług powinien kształtować się na poziomie 1 962 000 zł. Kwota 1 950 498 zł 

stanowi niedobór po stronie przychodów do zbilansowania z przewidywanymi kosztami 

w roku 2019. W związku z powyższym dofinansowanie jednostkowe do kosztów 1 wzkm na 

realizację zadań przewozowych o charakterze użyteczności publicznej dla Miejskiego 

Zakładu Komunikacji wyniesie 2,40 zł. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr IV/35/2019 w sprawie: ustalenia 

stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań 

bieżących. 

Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 
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Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7g) 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-

2021 przedstawiła Dyrektor OPS Agnieszka Zmarzlińska.   

Zgodne z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich 

gminnych programów wspierania rodziny. Natomiast art. 179 ust. 2 wskazuje, że programy 

uchwalane są przez radę gminy, z uwzględnieniem potrzeb związanych z realizacją zadań  

z zakresu wspierania rodziny. Program określa kierunki działań w zakresie wspierania rodzin 

sprzyjające prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych  

z terenu Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2019-2021. Poprzednia uchwała Nr XVII/156/2015 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego 

Programu Wspierania Rodziny obowiązywała w latach 2016 – 2018,  dlatego podjęcie nowej 

uchwały w powyższym zakresie na lata 2019 – 2021 jest uzasadnione. 

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 10 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę  

Nr IV/36/2019 w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2019-2021. 

Wyniki imienne: 

za- (20) 

Stefania Drąg-Iłęda, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Michał Glonek, 

Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna 

Wójcik 

wstrzym.się (1) 

Szymon Fatla 

 

Ad.7h) 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto 

Nowy Targ  „Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023 przedstawiła Dyrektor OPS 

Agnieszka Zmarzlińska.   

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019 - 2023 zapewnienia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym,  

o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się  

w trudnej sytuacji. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, do zadań 

własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej 

wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 

osłonowych. Zgodnie z art. 110 ust. 10 cytowanej ustawy, rada gminy, biorąc pod uwagę 

potrzeby, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.  

Głównym celem programu "Dożywianie dzieci i młodzieży" jest zapobieganie zjawisku 

niedożywiania wśród mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ, a zwłaszcza zapewnienie 

pomocy w formie posiłku dzieciom i uczniom wychowującym się w rodzinach, które znajdują 

się w trudnej sytuacji materialnej. Program ten przewiduje możliwość udzielenia  
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w szczególnie uzasadnionym przypadku pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży, bez 

wydania decyzji administracyjnej oraz bez ustalenia sytuacji rodziny poprzez 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o czym odpowiednio dyrektor szkoły lub 

przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej. Taka forma wsparcia udzielana może być 

doraźnie. 
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” podjęła uchwałę Nr IV/37/2019 w sprawie: 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Miasto Nowy Targ  

„Dożywianie dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023. 

Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7i) 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania 

publicznego z zakresu pomocy społecznej 2023 przedstawiła Dyrektor OPS Agnieszka 

Zmarzlińska.   

Stosownie do wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku 

braku placówek zapewniających schronienie osobom bezdomnym, jedną z możliwych form 

realizacji wymienionego zadania, jest zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie 

powierzenia realizacji zadania pomocy społecznej. Gmina Miasto Nowy Targ nie dysponuje 

noclegownią ani schroniskiem dla bezdomnych kobiet, a wobec tego, iż zobowiązana jest do 

wykonania obowiązków, o których mowa w art. 48 a ust. 1 ustawy, zwróciła się do Gminy 

Miasta Rzeszów o przejęcie do realizacji zadania publicznego dotyczącego zapewnienia 

tymczasowego schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest 

Gminą ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Gmina Miasto Rzeszów dysponuje 

miejscami dla bezdomnych kobiet w schronisku w Racławówce k/Rzeszowa i gotowa jest  do 

przyjęcia, pod warunkiem pokrycia pełnego kosztu pobytu osoby bezdomnej, zadania 

publicznego dotyczącego zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z Gminy Miasto 

Nowy Targ.  

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” podjęła uchwałę Nr IV/38/2019 w sprawie: 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia 

Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania publicznego z zakresu 

pomocy społecznej.  
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Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7j) 

Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przedstawił Naczelnik Wydziału 

Oświaty Janusz Stopka.   

Obowiązek podjęcia przez organ stanowiący gminy regulaminu otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych 

przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert wynika z dyspozycji art. 22 ust. 3 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Regulamin jest stosowany 

w przypadku ogłoszenia przez organ wykonawczy gminy konkursu ofert na wyłonienie 

przedszkola niepublicznego, które prowadziłoby działalność na zasadach określonych  

w art.17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prawie tożsamych jak przedszkola 

publiczne. W zamian wybrane w ramach konkursu ofert niepubliczne przedszkole byłoby 

dotowane w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji do przedszkoli samorządowych,  

z tym że na ucznia niepełnosprawnego  w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 

takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w  części oświatowej subwencji ogólnej dla 

gminy. W chwili obecnej w Nowym Targu obowiązuje w  przedmiotowym zakresie Uchwała 

nr XLVI/409/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 września 2014 roku w sprawie 

określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie 

możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach  

i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego. Uchwała ta podjęta została  

w oparciu o nieobowiązujące obecnie przepisy prawa i  powinna być zastąpiona nową 

regulacją. 

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 IV/39/2019 w sprawie: 

określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu wychowania przedszkolnego. 

Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7k) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ przedstawił 

Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka.   
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Obowiązek ustawowy w zakresie określenia wysokości opłat za korzystanie z przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy 

Targ został zrealizowany w Uchwale Nr XLVI/429/ Rady Miasta Nowy Targ dnia 26 lutego 

2018r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w  przedszkolach prowadzonych przez miasto Nowy Targ. Uchwała ta została podjęta na 

podstawie delegacji ustawowej zawartej w ustawie 27 października 2017r. o finansowaniu 

zadań oświatowych. W dniu 22 listopada 2018r. ustawodawca doprecyzował w ustawie  

o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw  postanowienia art.52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i w konsekwencji 

wystąpiła potrzeba zmiany przepisów prawa miejscowego. Projekt niniejszej uchwały zadość 

czyni zmianie ustawowej i w sposób bardziej precyzyjny określa kwotę opłaty za usługi 

przedszkolne (1zł) ponad czas bezpłatnego nauczania i wychowania (5h dziennie). 

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 IV/40/2019 w sprawie: zmiany 

Uchwały Nr XLVI/429/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  

w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Targ.  

Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7l) 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu 

przy Pl. Juliusza Słowackiego 14 przedstawił Naczelnik Oświaty Janusz Stopka.  

Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe nakazują 

wskazanie w uchwałach o sieci szkół podstawowych oprócz ich siedziby  dodatkowych 

miejsc prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Z dyspozycji 

art.39 ust.7a Prawa oświatowego wynika, iż określenie dodatkowych miejsc prowadzenia 

działalności danej szkoły wymaga ich uwidocznienia, w trybie przekształcenia tożsamym jak 

określono w przepisach art. 89 Prawa oświatowego  czyli  poprzez proces likwidacji szkoły. 

W załączeniu projekt uchwały o zamiarze przekształcenia przedmiotowej szkoły prowadzonej 

przez miasto Nowy Targ, poprzez dodanie  miejsc w których realizowane są lub będą 

realizowane wskazane zajęcia. Uzupełnienie miejsc prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i  opiekuńczych w szkole nie wpływa na dotychczasowy  stan zatrudnienia 

kadry pedagogicznej i  niepedagogicznej bowiem jest  tylko potwierdzeniem istniejącego 

stanu faktycznego w zakresie miejsca prowadzenia zajęć. 

Podjęcie uchwały wszczyna proces zawiadamiania rodziców uczniów o procesie 

przekształcenia, który musi nastąpić do końca m-ca lutego br. Do dnia 31 sierpnia br. 

koniecznym będzie podjęcie dodatkowej uchwały o przekształceniu. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
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Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr IV/41/2019 w sprawie: zamiaru 

przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Juliusza Słowackiego 

14. 

Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7m) 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy 

Al. Mikołaja Kopernika 28 poprzez wskazanie dodatkowych miejsc prowadzenia działalności 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz 

Stopka. Uzasadnienie analogiczne jak do uchwały dot. SP Nr 1. 

Naczelnik zgłosił autopoprawkę polegająca na wykreśleniu w projektach dot. SP Nr 2, SP  

Nr 5 i SP Nr 11 w tytule uchwały zwrotu: „poprzez wskazanie dodatkowych miejsc 

prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej”.  

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 wraz z autopoprawką uchwałę  

Nr IV/42/2019 w sprawie: zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu 

przy Al. Mikołaja Kopernika 28. 

Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7n) 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym 

Targu przy ul. Władysława Orkana 17 poprzez wskazanie dodatkowych miejsc prowadzenia 

działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedstawił Naczelnik Wydziału 

Oświaty Janusz Stopka. Uzasadnienie analogiczne jak do uchwały dot. SP Nr 1. 

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” podjęła wraz z autopoprawką uchwałę  

Nr IV/43/2019 w sprawie: zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły 

Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym 

Targu przy ul. Władysława Orkana 17. 

Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7o) 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły 

Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym 

Targu przy Pl. Evry 3, poprzez wskazanie dodatkowych miejsc prowadzenia działalności 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz 

Stopka. Uzasadnienie analogiczne jak do uchwały dot. SP Nr 1. 

Naczelnik zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu w § 1 jeszcze jednej placówki przy 

ul. Parkowej.  

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 wraz z autopoprawkami uchwałę  

Nr IV/44/2019 w sprawie: zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły 

Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym 

Targu przy Pl. Evry 3.  

Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7p) 

Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019r. Nr III/28/2018 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta przedstawił 

Skarbnik Łukasz Dłubacz. W dniu 30.01.2019r. do tut. Urzędu wpłynęła uchwała Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie wszczęcia postępowania o stwierdzenie 

nieważności Uchwały Budżetowej na 2019r. podjętej przez Radę Miasta w dniu 28.12.2018r. 

w części dotyczącej ustalenia kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Kwota tej rezerwy 

jest niższa o 116,27 zł niż wynika to z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Kwota 

rezerwy na zarządzanie kryzysowe została w sposób prawidłowy ustalona w projekcie 

uchwały budżetowej na 2019r.  jednak w wyniku zgłoszonej autopoprawki zwiększającej 

kwotę wydatków bieżących kwota tej rezerwy powinna zostać zaktualizowana, stąd 

konieczność podjęcia niniejszej uchwały.  

 

Pytań do referującego nie było. 



 18 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr IV/45/2019 w sprawie: zmian 

Uchwały Budżetowej na 2019r. Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 

grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta. 

Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.7r) 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 6.II przedstawił najpierw Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha,  

a następnie projektant p. Bartłomiej Stawarz.  

Naczelnik Wojciech Watycha zgłosił autopoprawkę w § 1 polegającą na skorygowaniu 

literówek. Odniósł się również do pisma, które adwokat Nowej Targowicy rozdała radnym na 

dzisiejszej Sesji. Zwrócił uwagę na informację, że Spółka ma zamiar podjąć działania prawne 

po uchwaleniu tego planu. Stwierdził, że plan jest aktem prawa miejscowego i każdy ma 

możliwość zaskarżenia takiej uchwały natomiast ważne jest to, że według opinii radcy 

prawnego plan ten nie narusza umowy zawartej ze spółką w dniu 27 listopada 2013r. Dodał, 

że wszyscy którzy obecnie handlują robią to tam na podstawie planu, który ten handel 

dopuszcza i spór pomiędzy handlującymi to sprawa cywilno-prawna. Jak jest wiadomym 

Spółka złożyła pozew do sądu i to się toczy niezależnie od przyjęcia planu. Na dzień 

dzisiejszy nie ma ryzyka ze ten obszar handlu w jakiś niekontrolowany sposób się powiększy 

chociażby ze względu na naturalne granice, jak oczyszczalnia ścieków i wały 

przeciwpowodziowe.   

Głównym celem planu miejscowego jest wprowadzenie zmian do obowiązującego planu 

w zakresie ustaleń dotyczących terenów o przeznaczeniu usługowo-produkcyjnym oraz 

podstawowego układu komunikacyjnego. Obszar objęty planem w zdecydowanej większości 

funkcjonuje jako plac targowy, a ustalenia obowiązującego planu nie w pełni przystają do tej 

funkcji. Plan miejscowy NOWY TARG 6.II ustala zasady kształtowania zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenów w sposób mający na celu kontynuacje zastanych cech 

istniejącej zabudowy co do funkcji, gabarytów i formy architektonicznej obiektów 

budowlanych. Obszar objęty planem miejscowym znajduje się we wschodniej części miasta, 

w całości w jego granicach administracyjnych, pomiędzy ul. Targową, wałem 

przeciwpowodziowym i korytem Dunajca, a oczyszczalnią ścieków. Obecnie obszar planu 

miejscowego charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem zagospodarowania oraz 

użytkowania terenu: większość obszaru to tzw. Nowa Targowica z dwoma budynkami w stylu 

lokalnym pełniącymi funkcję restauracji i obiektu handlowego oraz plac targowy 

o ponadlokalnym charakterze wraz z parkingami. W zachodniej części obszaru znajduje się 

budynek usługowo-produkcyjny oraz wieża telefonii komórkowej. Od zachodu i północy, 

przy granicy obszaru objętego planem przebiega wał przeciwpowodziowy Dunajca, na 

koronie którego rośnie charakterystyczny szpaler wysokich drzew. Przy zachodniej granicy 

obszaru planu znajduje się ujęcie wody, studnia głębinowa S-1 „Baza” wraz ze strefą ochrony 

bezpośredniej.  
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Ustalenia planu miejscowego sprowadzają się w głównej mierze do zmiany przeznaczenia 

z terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej na usługi handlu oraz optymalizacji 

planowanego układu komunikacyjnego. 

Podstawowym wymogiem przy rozstrzyganiu o przeznaczeniu terenów jest uwzględnienie 

zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy 

Targ, które dla przedmiotowego obszaru przewiduje funkcje opisane jako: PW/UC - tereny 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o wysokiej intensywności oraz tereny usług 

komercyjnych. Przyjęte w studium zasady i kierunki zagospodarowania przestrzennego 

w wydzielonych w studium obszarach i terenach, zostały w pełni uwzględnione w planie 

miejscowym i w tym zakresie projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń studium. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Andrzej Swałtek odnosząc się do informacji, że można tam będzie podjąć 

działania gastronomiczne, handlowe i hotelowe pytał gdzie, jeśli działalność się 

rozszerzy, będą przyjeżdżający na targ parkować samochody?  

 Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha stwierdził, że miejsca parkingowe  

to sprawa dynamiczna, jeśli handel rozwija się bardziej  to jest mniej parkingów jeśli 

sytuacja jest odwrotna to parkować można nawet tam gdzie wcześniej był handel.  

W planie uregulowane jest, że dopuszcza się również miejsca do parkowania  

i w zależności od potrzeby tak te miejsca będą ustalane.  

  Radny Andrzej Swałtek stwierdził, że każdy, jeśli będzie dopuszczona taka 

możliwość, będzie chciał te miejsca przeznaczyć pod handel, bo będzie miał większy 

zysk. Może się okazać, że będzie jeszcze większe zakorkowanie niż teraz. 

 Radny Marek Fryźlewicz zgłosił wniosek do dopisanie do tytułu uchwały nazwy 

„Nowa Targowica”, aby zainteresowani wiedzieli jakiego obszaru dotyczy ten plan. 

Następnie odniósł się do zapisu, że będzie 1 miejsce na 100m działalności handlowej  

w budynkach. Stwierdził, że jest to za mało miejsc, a zapis tzw. izochromy jest dla 

niego w tym przypadku niezrozumiały. Odniósł się również do zapisu mówiącego  

o tym że nie podaje się sposobu i terminu urządzenia tych terenów. Jest to dziwny 

zapis, bo gdyby tak postępowano przy Spółce Nowa Targowica to mogłoby jeszcze tej 

targowicy nie być.   

 Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha poinformował, że odnośnie nazwy to 

kwestia tego czy Rada Miasta ten wniosek przegłosuje. Odnośnie izochromy 

poinformował, że takie zapisy były już stasowane w innych planach szczególnie  

w obrębie centrum, więc nie jest to jakiś nowy zapis wymyślony w tym planie NT 

6.II. Odnośnie tymczasowego zagospodarowania poinformował, że jest to zapis 

przepisany z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Można byłoby 

w planie narzucić jakiś termin, ale prawo, które nie jest egzekwowane jest prawem 

martwym.   

 Projektant Bartłomiej Stawarz poinformował, że tymczasowe użytkowanie to zapis 

obligatoryjny w planie miejscowym natomiast celowo nie ma określonego terminu 

ponieważ w 99% wszystkich planów, a już na pewno w Nowym Targu  nie ma takiego 

terenu. Ten termin określałby stan przejściowy pomiędzy tym co obecnie jest na 

gruncie, a co może być zrealizowane zgodnie z planem.  W planach raczej nie ustala 

się terminu, bo jest to zapis „nie życiowy”. Z ustawy wynika, że do momentu 

zagospodarowania terenu zgodnie z planem dotychczasowy właściciel, użytkownik 

może mieć na tym terenie to co w chwili obecnej. Określenie terminu w takim 

przypadku spowodowałoby to, że np. po 10 latach Burmistrz musiałby koniecznie 

wymagać zagospodarowania terenu zgodnie z planem.  
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 Radny Paweł Liszka pytał czy w tym momencie teren, o którym jest mowa będzie 

terenem na którym na całości może być targowica? 

 Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha odpowiedział, że tak jest; 

 Radny Paweł Liszka pytał w takim razie jaka tam będzie pobierana opłata na 

pozostałych terenach? 

 Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha poinformował, że kwestię opłaty 

regulują odrębne przepisy.  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że defakto przez takie działanie tworzony jest 

konkurencyjny teren dla Spółki Nowa Targowica. Nowa Targowica została 

zobligowana przez miasto do stworzenia terenów pod handel i na ten moment posiada 

jeszcze wolne tereny gdzie on może być prowadzony, a tutaj już się tworzy im 

konkurencję.  Zgodnie z uchwałą o opłacie targowej na terenie Nowej Targowicy jest 

opłata wysokości 1zł, na pozostałych terenach 4 zł. Czy to będzie wszystko razem 

traktowane jako targowica? 

 Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha poinformował, że jeśli chodzi o handel  

w tym terenie plan miejscowy, który teraz obowiązuje dopuszcza również handel. 

Obecnie reguluje się głównie układ komunikacyjny, bo to jest sprawa najważniejsza  

i ogranicza działalność produkcyjną do tej działalności, która jest już faktycznie 

prowadzona w jednym miejscu. Dodał, że nie ustala się tu nowego terenu handlowego, 

bo ten handel jest dopuszczony tym planem, który w chwili obecnej tam obowiązuje.   

 Projektant Bartłomiej Stawarz poinformował, że plan ten nie koliduje z uchwałą  

o opłacie targowej. Plan ten precyzuje i reguluje funkcję handlową. To już każdy 

podmiot z osobna będzie kalkulował gdzie się mu bardziej opłaca prowadzić 

działalność.  

 Radny Paweł Liszka pytał po co zapis w planie o wyłączeniu produkcji mas 

bitumicznych skoro plan w ogóle nie przewiduje tam produkcji? 

 Projektant Bartłomiej Stawarz poinformował, że istnieje już tam jeden obiekt 

produkcyjny, który powstał w czasie obowiązywania dotychczasowego planu 

miejscowego. Nowy plan musi sankcjonować rzeczy, które już się wydarzyły.  

 Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha przypomniał, że plan Nowy Targ 6.I był 

procedowany wiele lat i wprowadzenie „imiennych zakazów dla szkodliwych 

działalności”   było wynikiem głosów lokalnej społeczności. Burmistrz wychodząc na 

przeciw tym oczekiwaniom sporządził listę działalności, które nie są możliwe do 

realizacji w tamtym terenie.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha podkreślił, że w uchwale o opłacie targowej jest jasny 

zapis, że opłata przy ul. Targowej obowiązuje w wysokości 1 zł.  Plac Targowy w tym 

miejscu funkcjonuje już od 3 lat. Zabudowa się już ukształtowała i nie przewiduje, aby 

miał się on jakoś „dziko” rozrosnąć. Parkingi również się już ukształtowały  

w pewnych miejscach. Odnośnie proponowanej nazwy „Nowa Targowica” do tego 

planu stwierdził, że jest przeciwny dopisywaniu tej nazwy ponieważ słowo 

„Targowica” w języku polskim ma same złe konotacje. To że spółka przyjęła taką 

nazwę to sprawa spółki. Podkreślił, że plan ten jest planem, który jasno określa  

w jakich granicach możliwy jest handel. Od strony zachodniej jest to ograniczone 

własnością działek miejskich. Dodał, że niech ten handel się spokojnie rozwija,  

a spółka niech negocjuje z sąsiadami, aby osiągnąć kompromis, a miastu opłata 

targowa jak najbardziej się należy. Umowa dzierżawy zawarta przez poprzedniego 

Burmistrza zakłada dobrą intencję, że miasto będzie czerpało coraz większe pożytki, 

ale spółka nie che się nimi dzielić wręcz jeszcze chce reglamentować.  
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 Radny Bartłomiej Garbacz zgłosił wniosek formalny w sprawie przeniesienie tego 

projektu uchwały na kolejną sesję Rady Miasta, a w ciągu miesiąca spróbować jeszcze 

podjąć  rozmowy ze Spółką Nowa Targowica, aby ta uchwała nie była skarżona.   

 Radny Marek Fryźlewicz odnośnie nazwy planu stwierdził, że może być inna nazwa, 

nie musi być Nowa Targowica, bo chodzi o to aby zainteresowani po wejściu nawet na 

stronę miasta byli zorientowani po tytule planu,  którego terenu on dotyczy.  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że Burmistrz podpisał aneksy do umowy zawartej ze 

spółką przez poprzedniego Burmistrza więc w pewnym stopniu tą umowę 

zaakceptował. W kwestii stawek opłaty wpisane jest w uchwale plac targowy przy  

ul. Targowej więc na pozostałych terenach tworzy się nowy plac i jest to pretekst do 

tego, aby spółka skarżyła uchwałę.  

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha stwierdził, że podpisał aneksy do umowy 

ponieważ zapis w tej umowie zobowiązywał Burmistrza do podpisania tych aneksów 

w momencie gdy plac targowy zostanie uruchomiony. Odnośnie sporu sądowego  

i wniosku o przeniesienie na kolejną sesję stwierdził, że nie ma co już tego przeciągać 

w czasie. Plan będzie w pierwszej kolejności kontrolowany przez Wojewodę i okaże 

się wówczas czy jest wadliwy jeśli będzie potrzeba to będzie poddany ocenie sądu.   

 Radny Bartłomiej Garbacz poinformował, że złożył wniosek o przesunięcie tylko  

o miesiąc, aby jeszcze podjąć rozmowy, które może zaskutkowałyby tym, że plan nie 

będzie zaskarżony.  

 Radny Jacenty Rajski odnośnie poszerzenia nazwy pytał jaką nazwę miał 

obowiązujący plan Nowy Targ 6.I? 

 Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha poinformował, że nie miał określonej 

nazwy. 

 Radny Jacenty Rajski stwierdził, że w takim razie nie powinno być tematu, bo obecny 

plan jest kontynuacją poprzedniego przyjmowanego za poprzedniego Burmistrza.  

 Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha dodał, że większość planów ma nazwy 

ale są też plany które tej nazwy nie mają, to nie jest jakiś wymóg.    

 Radna Agata Michalska zwróciła się z prośbą o udostępnienie umowy zawartej  

z Nową Targowicą i aneksów do niej. Dodała, że radni powinni znać te dokumenty 

jeśli mają świadomie podjąć decyzję.   

 Radna Stefania Drąg-Iłęda złożyła wniosek formalny o zakończenie dyskusji  

i przejście do głosowania. Stwierdziła, że dyskusja na ten temat odbyła się na Komisji 

FGKiR i przebiegała w innym kierunku, a tutaj pod publiczkę poszła w innym 

kierunku.  

 

Głosowano wniosku formalnego Radnego Bartłomieja Garbacza w sprawie przesunięcia 

przedmiotowego projektu uchwały na kolejną sesję.   

Wyniki głosowania 

ZA: 9, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata 

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (11) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Marek Mozdyniewicz, 

Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Jan Łapsa 
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Wniosek nie przeszedł. 

 

Głosowano wniosku formalnego Radnej Stefanii Drąg-Iłęda w sprawie zakończenia dyskusji 

i przejścia do głosowania nad uchwałą.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (8) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Paweł Liszka 

Wniosek przeszedł. 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zapytał Radnego Marka Fryźlewicz czy 

podtrzymuje nazwę „Nowa Targowica”. 

Radny Marek Fryźlewicz poinformował, że skoro Targowica się źle kojarzy to może być np. 

„Targ przy ul. Targowej”.  

 

Głosowano wniosku formalnego Radnego Marka Fryźlewicza w sprawie doprecyzowania 

nazwy planu NT 6.II poprzez dopisanie „Targ przy ul. Targowej”.  

Wyniki głosowania 

ZA: 12, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, 

Grzegorz Luberda, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej 

Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (8) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, 

Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Jan Łapsa 

Wniosek przeszedł.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

Rada w głosowaniu 11 głosów „za” przy 10 głosach wstrzymujących się  przegłosowała 

rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia  uwag wniesionych do przedmiotowego planu, 

przedstawionych w załączniku nr 2 do uchwały.  

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Marek Mozdyniewicz, 

Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (10) 
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Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Jan 

Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 5 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących 

się podjęła wraz z autopoprawką i poprawką uchwałę Nr IV/46/2019 w sprawie: 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.II (Targ 

przy ul. Targowej).  
Wyniki imienne: 

za- (12) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Marek Mozdyniewicz, 

Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

przeciw- (5) 

Marek Fryźlewicz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska 

wstrzym.się (4) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Jan Łapsa, Agata Michalska 

 

Ad.8 

Odpowiedzi na zapytania radnych. 

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

piśmie.  

Ad.1a) Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg podkreślił, że na zakręcie przy 

skrzyżowaniu ul. Harcerskiej i ul. Orkana nie wolno parkować samochodów. Niestety istnieje 

niebezpieczeństwo, że po zamontowaniu tam słupków w przypadku takiej zimy jak jest w tym 

roku autobus tam się nie zmieści. Propozycja Radnego zostanie rozważona.  

Ad.5c) Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg poinformował, że najpierw musi 

rozeznać gdzie ta dziura jest i będzie ona załatana. Odnośnie odśnieżania chodników 

poinformował, że sprawa zostanie rozeznana, bo odśnieżający miał usunąć ten śnieg, ale 

utrudniały mu to zaparkowane samochody.  

Ad. 6b) Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg poinformował, że musi być 

rozeznanie własności nieruchomości i później będzie wiadomo kto odpowiada za odśnieżanie 

chodnika. Poinformował, że zostanie to zweryfikowane.   

Radny Szymon Fatla poinformował, że od początku zimy nikt tego chodnika nie odśnieżył, 

 a leży on wzdłuż ogrodzenia MPEC-u.  

Ad.7b) Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że propozycja zamontowania 

gablot na książki w parku miejskim i miasteczku komunikacyjnym będzie rozeznana  

i rozważona.  

 

Odnośnie interpelacji Przewodniczącego Rady Grzegorza Luberdy i Radnej Danuty 

Szokalskiej-Stefaniak w sprawie dokumentacji drogi łączącej os. Niwa z ul. Grel Radny 

Bartłomiej Garbacz poinformował, że decyzja wydana przez starostę o zezwoleniu na 

realizację tej inwestycji została uchylona przez Wojewodę ponieważ nie została dopełniona 

procedura w postępowaniu administracyjnym polegająca na publikacji w prasie lokalnej 

ogłoszenia w tej sprawie. Decyzja ta została uchylona 2 dni temu i została już elektronicznie 

przesłana do Urzędu Miasta.  Starostwo podjęło już kroki, aby uzupełnić ten brakujący aspekt 

i nadać sprawie dalszy bieg. Za to utrudnienie przeprosił.  

 

Ad.9 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
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 Radny Lesław Mikołajski odnośnie targowicy poinformował, że od początku jej 

powstawania brał w tym udział. W latach 2012-2014 toczyły się w tej sprawie liczne 

debaty, aby zachęcić biznesmenów do stworzenia tej targowicy. Kiedy na początku 

działalności targowicy pojawiło się zagrożenie powstania konkurencyjnej targowicy 

na Zajezdni to Radni i Burmistrz byli przerażeni, że ta nowa targowica nie wypali. 

Zorganizowane było wówczas w Czarnej Owcy spotkanie gdzie zapewniano spółkę, 

że miasto będzie otaczać wsparciem tą inicjatywę. Po pół roku zaczął się jakiś konflikt 

ze Spółką Nowa Targowica i sprawa zakończy się prawdopodobnie w sądzie. 

Dopuszczono tam niestety niezdrową konkurencję, bo Spółka wydała duże pieniądze  

na przygotowanie terenu, parkingi a teraz innym łatwo się jest pod to podłączyć. 

Radny stwierdził, że nie wie jak w takim przypadku Burmistrz zamierza przekonać 

innych inwestorów do współpracy z miastem czy inwestowania tutaj skoro oni patrząc 

na sytuację ze Spółką Nowa Targowica mogą się obawiać, że tak samo za jakiś czas 

zostanie im dopuszczona niezdrowa konkurencja.  

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha przypomniał, że podczas tego spotkania,  

o którym wspomniał Radny Mikołajski przy jednym stole siedzieli wszyscy, którzy 

teraz się podają do sądu. Wtedy mówili oni jednym głosem, a to że teraz chcą się 

procesować również go zaniepokoiło, bo wierzył w to że wszystko jest ustalone  

i właściciele dogadali się ze sobą. Podkreślił, że to nie jest spór spółki z kimś kogo 

wówczas nie było na spotkaniu tylko z tymi którzy byli.  

 Pan Jacenty Rajski podziękował, za usunięcie „wysypiska śmieci” jakie było pod 

kinem, odnośnie usuwania śniegu poinformował, że mieszkańcy proszą o dalsze 

wywożenie śniegu ze strefy płatnego parkowania.  

 Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa poinformował, że na kolejną sesję 

przygotowany będzie apel lub petycja w sprawie przekazanie Prewentorium do 

Marszałka. Następnie podkreślił, że nadal będzie drążył temat kursu linii nr 12 

ponieważ mieszkańcy ul. Kowaniec i okolicznych ulic bardzo potrzebują mieć 

możliwość bezpośredniego dojazdu pod Szpital.   

 Radny Andrzej Swałtek zwrócił się z wnioskiem o dokładne odśnieżanie przystanków, 

bo w ostatnim czasie było źle odśnieżone co utrudniało podjazd autobusów  

i wsiadanie do nich.  

 Radna Bożena Groń zwróciła się z  prośbą o podjęcie interwencji w sprawie 

samochodów zaparkowanych przy Liceum Ekonomicznym na Kowańcu ponieważ 

osoby dowożące dzieci przedszkola nie mają gdzie zaparkować, aby odprowadzić 

dziecko. Może przydałyby się tam wzmożone patrole Policji.  

 Radny Michał Glonek w związku z informacją zawartą w piśmie otrzymanym przed 

Sesją od Spółki Nowa Targowica pytał czy faktycznie Burmistrz rozważa możliwość 

zakupu targowicy przez miasto, jeśli tak to na jakim etapie są analizy związane z tym 

zakupem? 

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha  poinformował, że w poprzedniej kadencji były 

duże dyskusje na temat targowicy. Radnym udostępnione zostały dokumenty  

i korespondencja dotycząca tej sprawy. Zwrócił się do Spółki z zapytaniem czy spółka 

jest zainteresowana sprzedażą targowicy, ale nie była to żadna oferta tylko zapytanie, 

bo do nabycia udziałów czy zakupu potrzebna jest zgoda Rady Miasta. W odpowiedzi 

otrzymał informacje, że spółka byłaby chętna sprzedać targowicę, ale nie podano 

żadnej proponowanej ceny. Na tym ta dyskusja się zakończyła skoro nie było jasnej 

deklaracji po jakiej cenie są chętni sprzedać.  

 Radna Katarzyna Wójcik podziękowała za wywóz śmieci, które zalegały na  

ul. Krzystyniaka oraz odśnieżenie parkingów.  
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 Radny Marek Fryźlewicz odnośnie spraw związanych z MZK zaproponował, aby 

razem z podatkami roznoszone były ulotki o komunikacji (linie, godziny odjazdów). 

Następnie zaproponował, aby sesję zakończyć minutą ciszy w  celu uczczenia pamięci 

zamordowanego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.   

 Dyrektor  MZK Robert Chowaniec poinformował, że MZK jest obecnie na etapie 

przygotowywania nowego rozkłady jazdy i jego wdrożenia od 1 kwietnia br. MZK 

będzie chciało w związku z tym wydać ulotkę, aby mieszkańcy mogli się z  nim 

zapoznać i z niego skorzystać. W dni powszednie zostanie zwiększona ilość kursów. 

Dodał również dla informacji, że obecnie brakuje mu 4 kierowców do zapełnienia tego 

wypełnienia podstawowych zadań. Wydłużenie jednego kursu powoduje wyskoczenie 

kolejnego kursu, który nie będzie się mógł odbyć.  

 Radna Ewa Garbacz zwróciła się z  prośbą o wywiezienie śniegu z ul. Nadmłynówka, 

bo jest tam utrudniony przejazd i taka sama sytuacja jest na ul. Kasprowicza.  

 Radna Stefania Drąg-Iłęda podziękowała za imprezy szczególnie te  które odbyły się 

we ferie, bo na prawdę dużo tego było i dzieci mogły z wielu atrakcji skorzystać. 

 Radna Bożena Groń  złożyła podziękowanie dla Wydziału Kultury Sportu i Promocji 

za zorganizowanie licznych atrakcji szczególnie we ferie. 

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek odnośnie odśnieżania chodników i wiat 

przystankowych poinformował, że tam gdzie miasto ma przystanki było odśnieżane 

przez ZGZiR. Poinformował, że 2 wiaty będą zorganizowane w ramach programu 

niskoemisyjny transport, o kolejne 10 wiat został złożony wniosek przez MZK więc 

część będzie wymieniona część nowa co poprawi wizerunek miasta. Poinformował, że 

na akcję zimową do tej pory wydano już 368 109 zł. Na koniec ze strony miasta za 

wszelkie niedogodności przeprosił i podkreślił, że miasto zwracało się do zarządców 

dróg o usuwanie śniegu, a szczególnie o bieżące odśnieżanie dróg i przejść dla 

pieszych. Podziękował Starostwu za wywóz śniegu z terenu Nowego Targu co 

znacznie poprawiło sytuację w mieście.  

 Radna Katarzyna Wójcik zwróciła się z prośbą o usunięcie lodu sprzed wejścia do 

Klubu Seniora.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował o: 

 obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego za 2018r. do 30 kwietnia br.  

 najbliższej sesji w dniu 4 marca 2019r.  

 

 

Następnie  minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła 

Adamowicza.  

 

Ad.10 

O godzinie 18:30 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął IV Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 

 

 


