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Protokół Nr 5/2019 

z V Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 4 marca 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 V Sesji Rady Miasta 

w Nowym Targu o godzinie 14:00.  

Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Zastępcę 

Burmistrza Panią Joannę Iskrzyńską-Steg, Sekretarz Miasta Panią Stanisławę Szołtysek  

i Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza. Następnie powitał Członka Zarządu Powiatu 

Nowotarskiego Pana Karola Skrzypca, przedstawiciela Policji Z-cę Naczelnika Wydziału 

Prewencji Pana Roberta Stasika, Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów Pana 

Marka Bochowicza, Prezesa MMKS Pana Zdzisława Zarębę wraz z młodymi zawodnikami 

MMKS Podhale. W dalszej kolejności powitał pracowników Urzędu, Dyrektorów  

i Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców oraz przedstawicieli mass 

mediów. 

 

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

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

prawomocne. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta. 

4. Przyjęcie Apelu w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium 

Kolejowego na Kowańcu.  

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

6. Interpelacje i zapytania radnych.   

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia czynności podjętych przez pełnomocnika,  

b) uznania za bezzasadną i oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ, 

c) udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej,  

d) ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunków jednolitych uchwały w sprawie „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13”;  

e) nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu;  

f) przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy;  

g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2019;  

h) zmiany uchwały Nr IV/39/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019r.  

w sprawie określenia regulaminu konkursu ofert na realizację zadania publicznego  

z zakresu wychowania przedszkolnego;  

i) uchylenia uchwały Nr IV/40/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019r.  

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

28 grudnia 2018 roku oraz zmian w budżecie miasta;  

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028.  
 

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 

Brak zmian w porządku obrad.  

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przegłosowała proponowany porządek obrad.  

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

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 (3) 

Michał Glonek, Paweł Liszka, Krzysztof Sroka 

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przyjęła protokół z IV Sesji Rady Miasta. 

 

Wyniki imienne: 

za- (18) 

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

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 (3) 

Michał Glonek, Paweł Liszka, Krzysztof Sroka 

 

Doszedł Radny Krzysztof Sroka i od tego momentu w Sesji uczestniczy 19 Radnych.  

 

Ad.4 

Apel w sprawie przekazania nieruchomości dawnego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu 

przedstawiła Radna Katarzyna Wójcik - Przewodnicząca Komisji STiP Rady Miasta.  

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrał Radny Bartłomiej Garbacz, który przestawił stanowisko klubu 

„Razem Nowy Targ” w sprawie prezentowanego Apelu. W stanowisku tym klub informuje, 

że popiera każdą inicjatywę przejęcia byłego Prewentorium Kolejowego na Kowańcu lecz 

wyraża obawę, że propozycja przejęcia nieruchomości bez sprecyzowanego planu jej 

zagospodarowania, a w szczególności bez sektora prywatnego może spowodować trudne do 

oszacowania skutki finansowe dla budżetu miasta. Według kosztów podawanych w prasie 

szacowany koszt remontu tych budynków wynosi ok. 30 mln. zł, a takiej kwoty na ten cel nie 

zaplanowano w budżecie miasta ani w WPF. Klub „Razem Nowy Targ” wyraża obawę, że 

przejęcie Prewentorium na Kowańcu uniemożliwi realizację wcześniej zaplanowanych 

inwestycji. Klub stoi na stanowisku, że priorytetowym zadaniem jest poprawa jakości 

powietrza w mieście, aby poprawić jakość życia mieszkańców.      

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
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Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła 

powyższy Apel. 

Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.  

 

Wyniki imienne: 

za- (15) 

Stefania Drąg-Iłęda, 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, Bartłomiej Garbacz, Agata Michalska 

BRAK GŁOSU (1) 

Marek Fryźlewicz 

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Paweł Liszka 

 

Ad.5 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  5 lutego 2019r. r. do 4 marca 2019r. 

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

Po sprawozdaniu zebrani obejrzeli krótkie filmiki będące relacją z biegu podhalańskiego  

i nowotarskich zawodów balonowych.  

 

Po sprawozdaniu Burmistrz złożył podziękowania dla odchodzącego Dyrektora ZGZiR Pan 

Michała Rubisia. Następnie złożono gratulacje Panu Dwidowi Kubackiemu w związku ze 

zdobyciem przez niego Mistrzostwa Świata w skokach.   

 

W trakcie sprawozdania doszedł Radny Paweł Liszka i od tego momentu w Sesji uczestniczy 

20 Radnych.  

 

Ad.6 

Interpelacje i zapytania Radnych: 

1. Klub „Nasze Miasto” wraz z Radnym Janem Łapsą złożyli interpelację w sprawie 

przystąpienia do opracowania koncepcji i budowy sal gimnastycznych przy SP Nr 2 i SP  

Nr 11. 

2. Radna Ewa Garbacz złożyła interpelację w sprawie objęcia monitoringiem terenu wzdłuż 

bloku Podhalańska 20. 

3. Radna Danuta Szokalska-Stefaniak złożyła interpelacje w sprawie:  

a) bezpieczeństwa użytkowników ul. Grel, 

b) zmiany nazwy ul. Grel Boczna na os. gen. Władysława Andersa.  

Poinformowała także o petycji do Burmistrza Miasta w sprawie podjęcia działań 

zapobiegających podtopieniem osiedla przed wodami rzeki Czarny Dunajec.   

4. Radna Ewa Pawlikowska złożyła: 

a) interpelację w sprawie zamontowania ławek przy ścieżce rowerowo-spacerowej w lesie na 

Borze; 

b) zapytanie w sprawie wypłaty stypendiów sportowych w latach 2016-2018; 

c) pytała również kiedy otrzyma drugą część odpowiedzi na poprzednią interpelację  

w sprawie zmiany sposobu ogrzewania budynku socjalnego. 

5. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelację w sprawie zmiany organizacji sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Waksmundzkiej, Legionów Józefa Piłsudskiego, os. Bereki. 
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 6. Radny Szymon Fatla złożył: 

a) interpelacje w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział); 

b) zapytanie w sprawie Muzeum Drukarstwa oraz Wieży Wodnej w Nowym Targu - ile osób 

odwiedziło je od momentu otwarcia. 

7. Radny Andrzej Swałtek zwrócił się  z prośbą o zamieszczenie inf. przy znaku 2,5 tony  

w rejonie basenu, że nie dotyczy to autobusów, bo autobusami są tam dowożone dzieci i musi 

on tam podjechać oraz z prośbą o zamontowanie ławeczek przy ścieżce Bór na Czerwonem.  

8. Radny Paweł Liszka złożył: 

a) interpelację w sprawie zaprojektowania i uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji na 

osiedlu Niwa w części zachodniej, na tą cześć która została wyłączona - prosi o daty 

wynikające z umowy kiedy ma się to zakończyć; 

b) prośbę o ujęciu w remontach dróg drogę 1286 od stacji Orlen na os. Niwa do SP Nr 4.  

9. Radna Bożena Groń złożyła interpelację w sprawie zamontowania dodatkowych ławek na 

przystanku w rejonie Szpitala. 

10. Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie przystąpienia 

do sporządzania dokumentacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Miasta tj. 

osiedle Niwa Wschodnia po prawej stronie Zakopianki wraz z osiedlem Nowym.  

 

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

 

Ad.7 

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

nr 3 do protokołu.  

 

1. Pani Bogusława Korwin zabrała głos w sprawie smogu w Nowym Targu, jego wpływie na 

zdrowie mieszkańców. Stwierdziła, iż ubolewa nad tym, że Rada nie wyraziła zgody i nie 

znalazła większych środków na zwiększoną walkę ze smogiem. Poruszyła również sprawy 

związane z problemem narkomanii w mieście i uznała, że na ten problem również 

przeznaczanych jest zbyt mało środków z budżetu miasta.   

2. Pan Karol Skrzypiec - Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego poruszył dwa tematy. 

Jeden związany z przewidywaną dużą liczbą młodzieży jaką będzie musiał przyjąć Nowy 

Targ od września w związku z faktem, że w tym roku zarówno klasy ósme jak i trzecie 

gimnazjum kończą naukę w dotychczasowych szkołach. Następnie podkreślił, że 

proponowana nazwa dla ronda na skrzyżowaniu Al. Tysiąclecia z ul. Sikorskiego „im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski” jest jak najbardziej uzasadniona gdyż jest 

to wybitna osobowość.    

3. Pan Zdzisław Zaręba - Prezes MMKS Podhale poinformował, że w najniższej kategorii 

wiekowej młodzi zawodnicy zdobyli najwyższy Puchar Czerkawskiego. Symbolicznie 

przekazali go Burmistrzowi Miasta w ramach podziękowania za udzielane wsparcie.  

 

Przerwa   

 

Ad.8a) 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia czynności podjętych 

przez pełnomocnika przedstawił jak w uzasadnieniu, Przewodniczący Rady Grzegorz 

Luberda.  

 

Pytań do referującego nie było.  

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

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się  podjęła uchwałę  

Nr V/47/2019 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa i zatwierdzenia czynności 

podjętych przez pełnomocnika. 

 

Wyniki imienne: 

za- (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 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) 

Marek Fryźlewicz 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.8b) 

Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi na działalność 

Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił, jak w uzasadnieniu,  Przewodniczący Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Sroka.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr V/48/2019 w sprawie: uznania za 

bezzasadną i oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

Wyniki imienne: 

za- (20) 

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

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 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.8c) 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy 

finansowej przedstawiła Naczelnik Wydziału KSiP Katarzyna Put.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych w art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 jak również ustawa  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 10 ust. 2 daje możliwość udzielenia 

pomocy rzeczowej lub finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. Samorząd 

Gminy Miasta Nowy Targ uwzględniając zadania własne w dziedzinie kultury i sztuki, 

rozwój Galerii Sztuki „Jatki” w Nowym Targu, a także mając na względzie wzbogacenie 

oferty kulturalnej miasta, podjął inicjatywę zabezpieczenia środków finansowych  

z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez tę jednostkę. 

Kalendarz imprez realizowanych przez nowotarską galerię jest bogaty i obejmuje: organizację 
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wystaw czasowych, koncertów, warsztatów plastycznych, itp. Stąd wydaje się zasadne 

wspomaganie zadań placówki. Kwota proponowanej dotacji celowej to 20 000 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 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr V/49/2019 w sprawie: udzielenia 

Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej. 

Wyniki imienne: 

za- (20) 

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

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 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.8d) 

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunków jednolitych uchwały  

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13” 

przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha.   

Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego NOWY TARG 13 jest konsekwencją realizacji przepisów znowelizowanej 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych. Sporządzenie tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego jakim jest uchwała 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu ułatwienie 

posługiwania się tekstem takiej uchwały w sytuacji, kiedy w wyniku nowelizacji tego aktu 

dokonano w nim zmian.  

 

Pytań do referującego nie było.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Radna Ewa Pawlikowska pytała czy jest już uzgodniona droga która ma być 

przedłużeniem drogi od Zajezdni? 

 Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha wyjaśnił, że zgodnie z koncepcją, która 

jest przygotowywana ta droga będzie biegła trochę w innym miejscu, ale ogólna 

koncepcja jest taka, że będzie przez ten teren przebiegać; 

 Radny Marek Fryźlewicz pytał co stoi na przeszkodzie, aby te plany dla ułatwienia 

nazwać terenami których dotyczą? 

 Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha podkreślił, że w tym momencie Rada 

podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i nie wprowadza żadnych 

nowych zmian, a pierwotny plan przyjęty w 2005r. nie zawierał też sprecyzowanej 

nazwy. Ewentualną nazwę można wprowadzić przy dokonywaniu zmiany planu, a nie 

przy tekście jednolitym.  
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Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

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

Nr V/50/2019 w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunków jednolitych uchwały 

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 13”;  

Wyniki imienne: 

za- (18) 

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

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

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

Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (2) 

Danuta Sokół, Danuta Szokalska-Stefaniak 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.8e) 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w Nowym Targu przedstawił 

Naczelnik Wydziału GN Janusz Jakobiszyn.   

W grudniu 2018 roku odebrano i oddano do użytku nowe rondo na skrzyżowaniu  

al. Tysiąclecia i ul. Władysława Sikorskiego w Nowym Targu. Do tutejszego Urzędu 

wpłynęły wnioski: Proboszczów wszystkich Parafii rzymsko-katolickich w Nowym Targu, 

Senatora RP Jana Hamerskiego, Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pana Karola 

Skrzypca poprzednio dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 Pana Roberta Furcy z propozycją nadania nazwy dla 

tego ronda „im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia”.  

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrała radna Bożena Groń, która w imieniu klubu „Nasze Miasto” 

przedstawiła sylwetkę Kardynała Stefana Wyszyńskiego:  

„Kardynał Stefan Wyszyński zwany Prymasem Tysiąclecia jest wielką osobistością i całe 

swoje życie walczył o trzy rzeczy: o człowieka, o Kościół  i o Ojczyznę.  

Walczył o Człowieka – zawsze stał po stronie człowieka. Walczył o jego godność. Między 

innymi po masakrze robotników w 1970 r. na Wybrzeżu dodawał im otuchy i wsparcia. 

Pokazał im, że jest razem z nimi, w tych ciężkich chwilach i że nie zgadza się z tym co 

wrogowie z nimi czynią. 

Walczył o Kościół – jako Prymas Polski odegrał wielką rolę w krzewieniu wiary wśród 

narodu niszczonego przez władze komunistyczne. Nawet pomimo zamknięcia w więzieniu 

dbał o rozwój duchowy Ojczyzny, żyjąc duchem ślubów Jasnogórskich. 

Walczył o Ojczyznę – do końca swych dni walczył o tożsamość Narodu Polskiego. Nie 

dopuszczał do siebie świadomości, że najważniejsze wartości – jak Bóg, Honor, Ojczyzna, 

zostaną zniszczone przez zdrajców i wrogów Polski – komunistów.  

Był ostają dla wszystkich Polek i Polaków. Symbolem Jedności całego znękanego narodu,  

w tym trudnym okresie dla Polski”.  

Podkreśliła, że Radni Klubu „Nasze Miasto’ wraz z Radnym Janem Łapsą popierają 

przygotowany przez Burmistrza projekt uchwały oparty na złożonych wnioskach  o nadanie 

nazwy dla nowego ronda i uczczeniu w Nowym Targu Wielkiego Polaka jakim był ks. 

Kardynał Stefan Wyszyński.  
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Komisja, Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

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

Nr V/51/2019 w sprawie: nadania nazwy dla nowo powstałego ronda w Nowym Targu.  

Wyniki imienne: 

za- (17) 

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

Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa 

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

Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak 

wstrzym. się (3) 

Szymon Fatla, Agata Michalska, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.8f) 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy przedstawił 

Naczelnik Wydziału GN Janusz Jakobiszyn.  Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na 

okres nie dłuższy niż trzy lata umowy najmu i umów dzierżawy ujętych w niniejszej uchwale 

z dotychczasowym najemcą i dzierżawcami, którzy są zainteresowani przedłużeniem umów. 

Projekt uchwały przewiduje przedłużenie umów następujących nieruchomości oddanych  

w najem: 

Punkt 1 załącznika do projektu uchwały, w części odnoszącej się do umów najmu, dotyczy 

najmu pomieszczenia o pow. 51 m
2
, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego na os. Topolowym 5 w Nowym Targu zajętego przez stację 

transformatorową. Umowa obowiązuje do 31 marca 2019 r. 

Projekt uchwały przewiduje przedłużenie umów następujących nieruchomości oddanych  

w dzierżawę: 

Punkt 1 załącznika do projektu uchwały, w części odnoszącej się do umów dzierżawy, 

dotyczy nieruchomości oznaczonej jako część działki ewid. nr 9051/2 o pow. 0,0050 ha, 

położonej na os. Oleksówki w Nowym Targu, która dzierżawiona jest przez Państwa 

Bogumiłę i Krzysztofa Boroń, z przeznaczeniem na polepszenie warunków 

zagospodarowania działek sąsiednich. Trzyletnia umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 31 

marca 2019 r.  

Punkt 2 załącznika do projektu uchwały, w części odnoszącej się do umów dzierżawy, 

dotyczy nieruchomości oznaczonej jako część działki ewid. nr 14521, o pow. 0,1250 ha, 

położonej przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu, która dzierżawiona jest przez Ligę Obrony 

Kraju Stowarzyszenie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. Trzyletnia 

umowa dzierżawy obowiązuje do dnia 31 marca 2019 r.  

Punkt 3 załącznika do projektu uchwały w części odnoszącej się do umów dzierżawy dotyczy 

nieruchomości oznaczonej jako działki ewid. nr nr 16623/2, 16624, 16706, 17535/2, 17537  

i 17538, o łącznej powierzchni 1,9316 ha, położone przy al. Tysiąclecia i ul. Lotników 

w Nowym Targu, na których dzierżawca prowadzi działalność rolniczą – wykaszaniem  

i wypas. Umowa obowiązuje do 15 maja 2019 r. 

 

Pytań do referującego nie było.   

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  



 9 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr V/52/2019 w sprawie: 

przedłużenia umowy najmu i umów dzierżawy. 

Wyniki imienne: 

za- (20) 

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

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 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.8g) 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2019 

przedstawił Naczelnik Wydziału GNiOŚ Dariusz Jabcoń.   

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Rada Miasta 

zobowiązana jest corocznie do dnia 31 marca określić w drodze uchwały, program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie 

obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 

ust. 1 ww. ustawy.  

W celu realizacji zapisów ustawowych opracowano projekt programu na rok 2019, który 

zawiera elementy wymagane ustawą:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;  

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  

3) odławianie bezdomnych zwierząt;  

4) sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku;  

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6) usypianie ślepych miotów;  

7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 

gospodarstwie rolnym;  

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt;  

Dodatkowo w programie przewidziano dofinansowanie właścicielom lub opiekunom 

zabiegów sterylizacji lub kastracji psów lub kotów. 

Łączna kwota programu to 178 450 zł. 

 

W ramach  pytań głos zabrali: 

 Radny Lesław Mikołajski odnośnie środków przeznaczonych na pomoc dla zwierząt 

potraconych w wypadkach drogowych pytał czy nie było lekarza weterynarza  

z Nowego Targu, bo potracone zwierze musi nie raz czekać aż dojdzie lekarz  

z Czarnego Dunajca. 

 Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń poinformował, że zawsze zachęca 

lokalnych weterynarzy jednak oferty zostały złożone przez lekarza z Czarnego 

Dunajca, a on w ramach swojej działalności współpracuje m.in. z lekarzem 

weterynarii z ul. Św. Anny w Nowym Targu.  
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 Radna Ewa Pawlikowska odnośnie dokarmiania kotów bezdomnych pytała czy nie ma 

innego rozwiązania, bo koty mając dobre warunki szybko się rozmnażają. Pytała na 

czym dokładnie polega to dokarmianie? 

 Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń zgodnie z zapisem w programie jest 

opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie szczególnie w okresie 

zimowych. Osoby dokarmiające zgłaszają się do wydziału i dzięki temu wiadomo 

gdzie ile osób dokarmia koty.  Dodał, że prowadzona jest kastracja i sterylizacja po to, 

aby zapobiec nadmiernemu rozmnażaniu się kotów wolno żyjących.  

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. 

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr V/53/2019 w sprawie: przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2019.  

Wyniki imienne: 

za- (20) 

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

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 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.8h) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/39/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia  

4 lutego 2019r. w sprawie określenia regulaminu konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty 

Janusz Stopka. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019r.   

w sprawie określenia regulaminu konkursu ofert na realizacji zadania publicznego z zakresu 

wychowania przedszkolnego – zgodnie w wymogami prawa podlega ocenie nadzoru 

prawnego, który sprawuje Wojewoda Małopolski. W dniu 14 lutego 2019r. Małopolski Urząd 

Wojewódzki w Krakowie skierował zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego 

w zakresie przedmiotowej uchwały. W wystąpieniu tym nie kwestionując istoty i celu 

przedmiotowej uchwały organ nadzoru prawnego stwierdził, że w podjętej uchwale  w sposób 

zbędny i odmienny niż wynika to z aktów prawnych wyższej rangi (art.18 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ustanowiono 

regulację w zakresie unieważnienia otwartego konkursu ofert. Przyjmują przedstawione 

argumenty w projekcie niniejszej uchwały zawarto przepis o  uchyleniu § 9 kwestionowanej 

uchwały. Powyższa zmiana w ocenie organu wykonawczego miasta Nowy Targ zadość czyni 

wystąpieniu organu nadzoru prawnego i przepisom prawa.  

 

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 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr V/54/2019 w sprawie: zmiany 

uchwały Nr IV/39/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie 

określenia regulaminu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

wychowania przedszkolnego.  

Wyniki imienne: 

za- (20) 

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

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 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.8i) 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/40/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

4 lutego 2019r. 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. Uchwalona w miesiącu lutym 2019r. uchwała  

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 została podjęta przedwcześnie 

bowiem podstawa do jej podjęcia – zmieniony przepis art.52 ust.3 ustawy z dnia 27 

października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie z dyspozycją art. 170 ustawy 

z dnia  30 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie dopiero z dniem 1 września 2019r.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr V/55/2019 w sprawie: uchylenia 

uchwały Nr IV/40/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019r. 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- (20) 

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

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 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

 

 



 12 

Ad.8j) 

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

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

jak w uzasadnieniu, Skarbnik Łukasz Dłubacz. Skarbnik zgłosił następujące autopoprawki: 

1. W zakresie dochodów budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 70.000 zł 

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury z tytułu środków pozyskanych  

z Unii Europejskiej na projekt realizowany wspólnie z miastem Kieżmark pn. „Łączy nas 

woda”. 

2. W zakresie wydatków budżetu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 72.000 zł 

w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury na projekt realizowany wspólnie 

z miastem Kieżmark pn. „Łączy nas woda”. W ramach realizowanego projektu 

zaplanowano organizację wystaw związanych z historią Nowego Targu i Kieżmarku oraz 

nagranie krótkiego filmu przedstawiającego historię obu miast. 

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.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

  

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz  

z autopoprawką uchwałę Nr V/56/2019 w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 

2019 r. 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, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 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 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.8k) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ 

na lata 2019-2028 przedstawił Skarbnik Łukasz Dłubacz.  

W załączniku nr 2 do WPF na lata 2019-2028 dokonuje się następujących zmian w zakresie 

przedsięwzięć wieloletnich: 

- w zakresie wydatków bieżących zwiększa się limit na przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa  

integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz 

Gminy Miasto Nowy Targ i Szaflary” o kwotę 80 000 zł do kwoty 240 000 zł. W tym: w roku 

2020 o kwotę 30 000 zł oraz w roku 2021 o kwotę 50 000 zł (zmiana harmonogramu 

realizacji projektu), 

- w zakresie wydatków majątkowych zwiększa się limit na przedsięwzięcie pn. 

„Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta 

Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” o kwotę 1 178 000 zł do kwoty 9 778 000zł.  

http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
http://www.nowytarg.pl/jb_ud.php?zm=2019-045-000-000
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W tym ustala się limit zobowiązań na 2019r. w kwocie 3 500 000 zł na 2020r., w kwocie 

2 200 000 zł oraz dla roku 2021 w kwocie 4 078 000zł, zmiany te konieczne są ze względu na 

zmianę harmonogramu realizacji projektu (wydłużenie do roku 2021) oraz wzrost cen robót 

budowlanych.   

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła uchwałę Nr V/57/2019 w sprawie: zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028.  

Wyniki imienne: 

za- (19) 

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

Bożena Groń, 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 

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Paweł Liszka 

 

 Ad.9 

Odpowiedzi na zapytania Radnych.  

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

piśmie.  

Ad.7b) Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że wiosna temat zamontowania 

ławeczek na pewno powróci i tam gdzie jest taka możliwość to postarają się je zamontować. 

W rejonie lotniska w związku z Rezerwatem była kwestia braku uzgodnienia w Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Przyrody, ale spróbują znaleźć miejsce, które nie będzie powodowało 

problemów. Dodatkowo będą strać się, aby tych ławek przybyło w wzdłuż ścieżek 

rowerowych.  

 

Ad.10 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Krzysztof Sroka w imieniu mieszkańców podziękował za zamontowanie kamer 

na ul. Wojska Polskiego i siłowni zewnętrznej w tym rejonie. Poprosił  

o zamieszczenie informacji, że jest to miejsce monitorowane.  

 Radna Katarzyna Wójcik zwróciła się z prośbą o postawienie pleksy na przystanku na 

ul. Szaflarskiej na wysokości Biedronki ponieważ szczególnie podczas zimy jej brak 

stanowi niedogodność dla oczekujących na autobus.  

 Radna Bożena Groń podziękowała za zamontowanie lustra na Kowańcu przy wylocie 

z ul. Zielonej, co znacznie poprawiło widoczność. Pytała również na jakim etapie jest 

pismo przedszkola na Kowańcu w sprawie parkowania samochodów przez uczniów 

Liceum Ekonomicznego? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że zostało ono przekazane do Policji  

i jest rozpatrywane.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że kolejna Sesja zgodnie  

z harmonogramem planowana jest na 8 kwietnia 2019r.  
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Ad.11 

O godzinie 17:10 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął V Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 


