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Protokół Nr 6/2019 
z VI Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 8 kwietnia 2019r.  
       
Ad.1 
Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda otworzył obrady VI Sesji Rady Miasta w Nowym 

Targu o godzinie 13:00.  
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 przybyłego na Sesję Posła 

Arkadiusza Mularczka, Dyrektora departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Pana Marcina Ślusarskiego oraz Kierownika Zespołu ds. Teleopieki Pana 

Dawida Koninę. W dalszej kolejności 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. Powitał 

także pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników miejskich jednostek 

organizacyjnych, mieszkańców oraz przedstawicieli mass mediów. 

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 21 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 V Sesji Rady Miasta. 

4. Prezentacja projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”.  

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

6. Sprawozdania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018.  

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018r.  

8. Interpelacje i zapytania radnych.   

9. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 

Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,  

b) ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16,  

c) ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunków jednolitych uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 21 (obszar lotniska 

wraz z otoczeniem)”,  

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska),  

e) wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy Targ,  

f) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym 

Targu,  

g) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy,  

h) nadania nazw ulicom w Nowym Targu,  
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i) zmiany uchwały Nr V/53/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019r.  

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

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

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.   

 

11. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka, który złożył wniosek o przesunięcie punktu 10e) dot. budżetu 

obywatelskiego do punktu 10k); 

 Radny Marek Fryźlewicz złożył wniosek, aby wprowadzić do porządku obrad punkt  

w sprawie informacji o sytuacji oświatowej w nowotarskich szkołach związanej ze 

strajkiem nauczycieli. 

Sekretarz Miasta Pani Stanisława Szołtysek poinformowała,  informacja o aktualnej 

sytuacji w oświacie jest zawarta w sprawozdaniu Burmistrza.  

  

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 4 głosach przeciw oraz 3 głosach 

wstrzymujących się przegłosowała wniosek Radnego Pawła Liszki. 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

Michał Glonek, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, 

Leszek Pustówka, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (4) 

Jan Łapsa, Marek Mozdyniewicz, Danuta Sokół, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jacenty Rajski 

NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak 

 

Rada w głosowaniu 10 głosów „za” przy 8 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 

podrzuciła wniosek Radnego Marka Fryźlewicza.  

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

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

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

PRZECIW (8) 

Stefania Drąg-Iłęda, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, 

Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Bożena Groń 

NIEOBECNI (2) 

Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak 

 

 

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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Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miasta. 

4. Prezentacja projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”.  

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

6. Sprawozdania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018.  

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018r.  

8. Interpelacje i zapytania radnych.   

9. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 

Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,  

b) ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16,  

c) ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunków jednolitych uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 21 (obszar 

lotniska wraz z otoczeniem)”,  

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska),  

e) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Nowym 

Targu,  

f) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy,  

g) nadania nazw ulicom w Nowym Targu,  

h) zmiany uchwały Nr V/53/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019r.  

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

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

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

28 grudnia 2018 oraz zmian w budżecie miasta,  

j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028, 

k) wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowy 

Targ,  

 

14. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie obrad.  

 

Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się przegłosowała 

proponowany porządek obrad z wprowadzoną poprawką.   

 

Wyniki imienne: 

za- (15) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Ewa Garbacz, Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł 

Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Leszek 

Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Andrzej Swałtek, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (4) 

Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz 

NIEOBECNI (2) 
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Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak 

 

Doszła Radna Danuta Szokalska-Stefaniak i od tego momentu w Sesji uczestniczy 20  

Radnych.  

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się przyjęła protokół 

z V Sesji Rady Miasta. 

 

Wyniki imienne: 

za- (17) 

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

Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Andrzej Swałtek, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (3) 

Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (1) 

Krzysztof Sroka 

 

Przed przystąpieniem do punktu 4 głos zabrał przybyły na Sesję Poseł Arkadiusz Mularczyk. 

Podkreślił, on  że obecnie Polska jest przed ważnymi wyborami do Europarlamentu, a pełna 

współpraca na szczeblach: od sołtysa poprzez radnego, wójta, burmistrza do Posła Parlamentu 

Europejskiego jest niezwykle ważna. Dodał, że ważne, abyśmy mieli świadomość możliwości 

rozwoju. Poinformował, że dużym wyzwaniem jest sprawa połączeń drogowych  

i komunikacyjnych w tym tzw. „Zakopianki”. Dodał, że trzeba widzieć rozwój regionu 

poprzez rozwój komunikacji tego regionu, a na to będą potrzebne środki unijne, wsparcie UE 

i potrzebni będą ludzie, którzy będą za tymi środkami lobbować.  

W ramach pytań i dyskusji głos zabierali: 

 Radna Stefania Drąg-Iłęda pytała jakie były poglądy Pana Posła w czasie wstępowania 

Polski do Unii Europejskiej - Poseł Arkadiusz Mularczyk podkreślił, że wejście do UE 

dało Polsce wiele dobrego, ale i doprowadziło do upadku niektórych polskich firm  

i poczyniło również pewne spustoszenie w polskiej gospodarce.  

 Radny Bartłomiej Garbacz poruszył sprawę budowy węzła „wschodniego” 

podkreślając, że Nowy Targ zainteresowany jest nie tylko budową węzła, 

„południowego” ale i właśnie „wschodniego” - Poseł Arkadiusz Mularczyk 

poinformował, że będzie się starał doprowadzić do spotkania samorządowców  

z inżynierami i inwestorem w tej sprawie.  

 Radny Michał Glonek zwrócił uwagę, że nie ma obecnie żadnych konkretnych 

rozwiązań legislacyjnych ułatwiających realizację inwestycji turystycznych, a obecnie 

rożnego rodzaju spekulanci są wstanie zablokować działalność ośrodków 

turystycznych - Poseł Arkadiusz Mularczyk stwierdził, że jest wiele zapisów 

umożliwiających rozwój np. Natura 2000 czy zapisy dotyczące parków 

krajobrazowych. Są pewne środowiska, które chcą uniemożliwić rozwój i inwestycje. 

Zaproponował, aby Rada Miasta wystąpiła z apelem w tej sprawie do premiera  

i zwróciła uwagę na to, że obecnie potrzebny jest cały łańcuch pozwoleń i zgód na 

inwestycje, że jest to zbyt skomplikowane. Dodał, że jako Poseł również złoży takie 

zapytanie.  

 Radny Jacenty Rajski poruszył temat umów Polski z Rosją na dostawę węgla złej 

jakości i możliwości rozwiązania tych umów - Poseł Arkadiusz Mularczyk 
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poinformował, że nie zna szczegółów tych umów i nie może w danej chwili 

odpowiedzieć.  

 Radny Marek Fryźlewicz poruszył sprawę sieci telekomunikacyjnej 5G, którą 

wprowadziła w ostatnim czasie Korea Południowa - Poseł Arkadiusz Mularczyk 

podkreślił, że Korea Południowa jest krajem wysoko rozwiniętym pod względem 

technologicznym. W danej chwili nie może odpowiedzieć czy w Polsce taka 

technologia byłaby możliwa do wprowadzenia.  

 Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz przypomniał, że dla Nowego Targu 

bardzo ważny jest rozwój nowotarskiego lotniska - Poseł Arkadiusz Mularczyk 

podkreślił, że zarówno lotnisko w Nowym Targu jak i w Łososinie to przyszłość. Jest 

to kwestia ściągnięcia tutaj bogatych inwestorów.  

 Radny Leszek Pustówka pytał o opinię Pana Posła na temat obecnej sytuacji  

w szkolnictwie czyli strajku nauczycieli - Poseł Arkadiusz Mularczyk stwierdził, że 

nauczyciele faktycznie powinni lepiej zarabiać, ale za podwyżkami powinna iść 

efektywność nauczania w szkołach. Odnośnie strajku stwierdził, że jest to w obecnej 

chwili „granie dziećmi”, a tak nie powinno być.  

 

Ad.4 
Prezentacja projektu „Małopolski Tele - Anioł”. Prezentację przedstawił Kierownik Zespołu 

ds. Teleopieki Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Pan 

Dawid Konina. Prezentacja ta stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

W ramach pytań głos zabrała Radna Katarzyna Wójcik, która pytała ilu osobom, od momentu 

funkcjonowania tego projektu, udało się uratować życie i ile dziennie przyjmowanych jest 

zgłoszeń? 

Pan Dawid Konina poinformował, iż szacuje się, że jest to ok. 30 osób, a dziennie 

przyjmowanych jest od 150 do 200 zgłoszeń. 

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Dyrektor Oddziału 

Gospodarczego Instytutu Analiz Przestrzennych Sp. z o.o. Pan Grzegorz Krzywicki 

poinformował o wyróżnieniu Urzędu Miasta Nowy Targ w organizowanym przez GIAP 

plebiscycie „Liderzy Dostępności Danych Przestrzennych INSPIRE” i wręczył Burmistrzowi 

pamiątkową statuetkę. W plebiscycie tym wzięło udział ponad 200 gmin z całej Polski. 

Wyróżnionych zostało pierwszych 10 urzędów. Urząd Miasta Nowy Targ uplasował się na 

4 pozycji z liczbą ok. 6000 wejść na portal mapowy w 2018 r. 

Ad.5 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od  5 marca 2019r. r. do 8 kwietnia 2019r. 

w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do protokołu przedłożył Burmistrz Pan Grzegorz Watycha. 

 

W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka odnośnie Muzeum Podhalańskiego pytał czy nie można 

wprowadzać zmiany takiej, aby było ono czynne w niedzielę, a zamknięte  

w poniedziałek jak jest to w wielu innych muzeach w Polsce i na Świecie?  

W niedziele na Rynku jest wielu mieszkańców i turystów i mogliby z tego Muzeum 

skorzystać. 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że taka zmiana wymaga zmiany 

organizacji muzeum i wzmocnienia kadrowego. W ostatniej kadencji udało się 

wprowadzić taką zmianę, aby Punkt Informacji Turystycznej był czynny w sobotę. 

Dodał, że będą odbywały się prace nad tym, aby wyodrębnić Muzeum z Miejskiego 
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Ośrodka Kultury. Wówczas przy takiej instytucji działającej na podstawie ustawy  

o muzeach będzie można wprowadzić taki system pracy, aby było ono czynne  

w niedzielę.  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że takie zmiany to jedna decyzja Burmistrza, a na 

razie nie mówi o zatrudnianiu kolejnych osób, bo jeśli w niedziele będzie czynne to  

w poniedziałek będzie zamknięte. 

 Burmistrz Grzegorz Watycha podkreślił, że zgodnie z kodeksem musi być 40 godz. 

system pracy. Musi być rotacyjny system pracy w takim przypadku.    

 

Ad.6 
Dyrektor OPS Agnieszka Zmarzlińska w formie prezentacji przedstawiła: 

a) sprawozdanie z działalności OPS w Nowym Targu za rok 2018r.; 

b) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej 

za rok 2018r.; 

c) informację o stopniu realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta Nowy Targ za 2018r.; 

d) informację o stopniu realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta 

Nowy Targ za 2018r.  

Prezentacja ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad.7 
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018r. przedstawił Naczelnik 

Wydziału Spraw Społecznych Marcin Jagła. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

 

Ad.8 
Interpelacje i zapytania radnych:   

1. Klub Radnych Nasze Miasto i Radny Jan Łapsa złożyli interpelację w sprawie 

przygotowania i uruchomienia miejskiego budżetowego programu dofinansowania do 

wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania.  

2. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelacje w sprawie: 

a) nielegalnego wysypiska śmieci i gruzu tzw. poremontowego, które szpeci rejon 

rekreacyjnych wałów; 

b) inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel. 

3. Radny Szymon Fatla złożył interpelację w sprawie poprawy oznakowania przy  

ul. Generała Maczka.  

4. Radny Marek Fryźlewicz: złożył interpelację w sprawie: 

a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Nowym Targu; 

b) zaproszenia na kolejną Sesję Kierownika Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków Pana 

Pawła Dziubana w związku z rozbieżnymi informacjami co do blokowania przez niego 

inwestycji miejskich. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że wpłynęło do niego w dniu 

dzisiejszym pismo Pana Dziubana, który prosi aby zaprosić go na komisję FGKiR w tej 

sprawie.  

5. Radna Danuta Szoklaska-Stefaniak złożyła interpelację w sprawie chodnika wzdłuż  

ul. Krakowskiej. 

6. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawie: 

a) zamieszczonej obok regulaminu Parku Miejskiego tabliczki z informacją, aby pamiętać  

o posprzątaniu za swoim pupilem; 
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b) zmian organizacyjnych Muzeum Podhalańskiego, tak aby było ono czynne w niedzielę,  

a nieczynne w poniedziałek.  

7. Krzysztof Sroka złożył interpelację w sprawie zmiany oznakowania ścieżki rowerowej 

przy ulicy Wojska Polskiego i ul. Na Równi - wymiana znaku drogowego „droga dla 

rowerzystów” na znak „droga dla rowerzystów i pieszych”.  

8. Radna Ewa Pawlikowska złożyła interpelacje w sprawie: 

a) zabezpieczenia w budżecie miasta środków finansowych na stypendia sportowe, 

b) działań podjętych w celu likwidacji ruin byłego basenu na os. Na Skarpie. 

 

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

 

Ad.9 
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych osób stanowi załącznik nr 6 

do protokołu): 

 Pan Krzysztof Przybyła Leśniczy z Nadleśnictwa Bór na Czerwonem poruszył sprawę 

zamontowania ławeczek w rejonie Boru na Czerwonem. Dodał, że Studium część lasu 

nowotarskiego przewiduje do zagospodarowania w formie Parku Miejskiego. Uważa 

że jest to zły kierunek ponieważ turyści przyjeżdżają do Nowego Targu ze względu na 

Bór Czerwonym i Gorce. Uznał, że nie należy zmieniać tego lasu na Park. Dodał, że 

zbyt dużo tych ławeczek też nie może tam być, bo to później też generuje problemy 

gdyż na tych ławkach dochodzi do różnych scen.  

 Pan Marek Bochowicz Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów zabrał głos  

w sprawie budżetu obywatelskiego. Poinformował, że według Nowotarskiej Rady 

Seniorów powinien on zostać odpowiednio zmodyfikowany z godnie z przepisami. 

Rada Seniorów uważa, że miasto powinno promować te inicjatywy, które są 

najważniejsze w tym głównie sprawę smogu, który wymaga szybkiej i istotnej reakcji 

miasta. Walka ze smogiem powinna być głównym priorytetem władz miasta  

i Rada Seniorów popiera wykorzystanie wszystkich możliwych źródeł dofinansowania 

działań związanych z walką ze smogiem.  

 

Ad.10a) 
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha.   
Przesłany do zaopiniowania projekt uchwały zawiera w treści katalog zakazów, które  

w istotny sposób ograniczają możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego terenów 

zlokalizowanych w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Szczególnie istotny jest zapis dotyczący zakazu budowania nowych obiektów budowlanych  

w wyznaczonych strefach zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały. Kolejnym 

elementem są wskazane na załącznikach graficznych niezwykle szerokie strefy ochronne przy 

rzece Biały Dunajec. Przyjęcie uchwały w przedstawionym kształcie może spowodować 

ograniczenie w zagospodarowaniu terenów położonych w tej strefie. Uniemożliwi przygotowanie 

inwestycji o charakterze rekreacyjnym. Ponadto przygotowany projekt nie uwzględnia w swoich 

zapisach realizacji inwestycji o charakterze liniowym takich jak chociażby sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej. 
Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest podjęcie uchwały negatywnie uzgadniającej  projekt 

uchwały w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przyjęty 

uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 r. 
 

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”  podjęła uchwałę Nr VI/58/2019 w sprawie: 

uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 

Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  
Dwóch Radnych nieobecnych na sali w momencie głosowania.  

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 

NIEOBECNI (2) 

Marek Fryźlewicz, Michał Glonek 
 

Przerwa 20 min. 

 

Ad.10b) 
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16 przedstawił 

Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha. Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16 jest 

konsekwencją realizacji przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 20 lipca 2000r.  

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.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

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

Nr VI/59/2019 w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16. 

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania.  

Wyniki imienne: 

za- (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, 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, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (1) 

Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (1) 



 9 

 

 

Marek Fryźlewicz 

 
Ad.10c)  
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunków jednolitych uchwały  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 21 

(obszar lotniska wraz z otoczeniem)” przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Wojciech 

Watycha. Uzasadnienie analogiczne jak do uchwały podjętej w poprzednim punkcie.  

 

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 VI/60/2019 w sprawie: 

ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunków jednolitych uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowy Targ 21 (obszar lotniska 

wraz z otoczeniem)”.  
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.10d)  
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) przedstawił Naczelnik 

Wydziału RiU Pan Wojciech Watycha.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska 

został uchwalony przez Radę Miasta Nowy Targ w dniu 29 sierpnia 2013 r. Plan był już 

dwukrotnie zmieniany na wnioski inwestorów. Obecnie trwa procedura zmiany planu dla 

obszaru „Centralnej Ciepłowni” oraz w terenie usługowym oznaczonym symbolem 3UC.  

O kolejną zmianę tego planu wystąpił inwestor dla terenu o symbolu 8U. Zmiana planu ma 

dotyczyć zmiany parametrów zabudowy, które umożliwią realizację parku wodnego 

z wodami termalnymi wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną 

i urządzeniami budowlanymi. Inwestor uważa, że planowane przedsięwzięcie miałoby 

znaczenie strategiczne dla miasta w postaci m.in. wzrostu aktywności gospodarczej, wzrostu 

aktywności turystycznej, wzrostu zapotrzebowania na usługi towarzyszące np. gastronomię, 

wzrostu zapotrzebowania na miejsca noclegowe, wzrostu zapotrzebowania na miejsca pracy 

i inne. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ proponowane zmiany planu w części są możliwe do 

wprowadzenia. Ponadto zwraca się uwagę, że trwa procedura zmiany Studium uwarunkowań. 

W trakcie wyłożenia projektu zmiany Studium do wglądu publicznego Inwestor złożył 

również stosowną uwagę.  

 

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 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr VI/61/2019 w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska). 
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.10e) 
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości 

położonej w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału GN Janusz Jakobiszyn.  

Z wnioskami o ustanowienie służebności drogi koniecznej na gminnej nieruchomości 

stanowiącej część gminnej działki ewid. nr 15665/38 zwrócili się właściciele działek 

sąsiednich: 15572, 15575, 15539, 15535/5, dla których przejazd przez działkę ewid. nr 

15665/38 stanowi dostęp do ul. Targowej w Nowym Targu. Aktualnie działka ewid. nr 

15665/38 w wykonaniu uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 

stycznia 2013 r. wchodzi w skład nieruchomości oddanej w wieloletnią dzierżawę umową  

z dnia 27 listopada 2014 r. Spółce pod nazwą Nowa Targowica Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, że 

ustanowienie służebności gruntowej wpływa na zmniejszenie wartości nieruchomości, 

proponuje się odpłatne obciążenie, którego wartość zostanie ustalona w oparciu o operat 

szacunkowy określenia wartości służebności gruntowej  sporządzony przez uprawnionego 

rzeczoznawcę majątkowego. Temat ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej po gminnej 

działce ewid. nr 15665/38 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Finansów, 

Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 30 styczniu 2019 r.  

Pismami z dnia 31 stycznia 2019 r. i z dnia 15 lutego 2019 r. Spółka została poinformowana  

o pozytywnej opinii ww. Komisji Rady Miasta w sprawie służebności gruntowej po działce 

oddanej Spółce w dzierżawę. W piśmie do Spółki z lutego br. wyznaczony został termin do 

11 marca 2019 r. do złożenia pisemnej opinii co do przedstawionych przebiegów służebności 

gruntowej. Równocześnie Spółka została poinformowana, że brak odpowiedzi z jej strony  

w wyznaczonym terminie zostanie odczytany jako akceptacja ustanowienia i przebiegu 

służebności gruntowej. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna opinia Spółki  

w przedmiotowej sprawie.    

 

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 16 głosów „za” przy 5 głosach wstrzymującym się  podjęła uchwałę  

Nr VI/63/2019 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na 

nieruchomości położonej w Nowym Targu. 
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Wyniki imienne: 

za- (16) 

Stefania Drąg-Iłęda, Marek Fryźlewicz, Ewa Garbacz, Michał Glonek, 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 (5) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Bożena Groń, Paweł Liszka, Agata Michalska 
 
Ad.10f) 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy przedstawił 

Naczelnik Wydziału RiU Janusz Jakobiszyn. W świetle obowiązujących przepisów zawartych 

w ustawie o samorządzie gminnym uchwała Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy 

po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na okres 

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

z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, którzy są zainteresowani przedłużeniem 

umów. 

 

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 VI/64/2019 w sprawie: 

przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. 
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.10g) 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Nowym Targu przedstawił Naczelnik 

Wydziału GN Janusz Jakobiszyn.   

W wyniku postępującej rozbudowy Miasta Nowego Targu zaszła konieczność nadania nazw 

nowym ulicom (osiedlom). Naczelnik w drodze autopoprawki po ustaleniach na komisji 

FGKIR przedstawił następujące propozycje nazw ulic: 

- dla odnogi ulicy bocznej od ul. Grel w sąsiedztwie torów kolejowych nazwę ulicy 

Grel Boczna 

- dla drogi bocznej od ul. Lotników biegnącej wzdłuż nowego cmentarza nazwę ulicy 

Św. Kingi 

- dla nowej ulicy łączącej ul. Willową z ul. Kokoszków Boczna nazwę ulicy 

Majora Stanisława Mroszczaka 

- dla nieruchomości położonych pomiędzy ul. Willową  a ul. Kokoszków Boczna nazwę ulicy 

Widok 
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były już omówione na merytorycznych komisjach Rady Miasta w lipcu 2018 roku. W okresie 

od 29.01.2019 do 01.03.2019 roku przeprowadzono również konsultacje społeczne związane 

z wyłonieniem propozycji nowych nazw.  

 

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 16 głosów „za” przy 5 głosach wstrzymujących się  podjęła wraz  

z autopoprawką uchwałę Nr VI/65/2019 w sprawie: nadania nazw ulicom w Nowym 

Targu. 
Wyniki imienne: 

za- (16) 

Stefania Drąg-Iłęda, Marek Fryźlewicz, Ewa Garbacz, Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł 

Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek 

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

Wójcik 

wstrzym.się (5) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska, Danuta Szokalska-

Stefaniak 
 

Ad.10h) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia  

4 marca 2019r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

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

przedstawił Naczelnik KGiOŚ Dariusz Jabcoń.  

W dniu 14 marca 2019 roku do Rady Miasta wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania nadzorczego, dotyczącego kontroli legalności uchwały nr V/53/2019 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto 

Nowy Targ na rok 2019. Zastrzeżenia organu nadzoru budzi treść § 5 ust. 1 pkt 1 lit. h 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2019 stanowiącego załącznik nr 1 do w/w uchwały 

stwierdzający, że: 

"h) w przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane w trakcie 

przeprowadzonego wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszt pobytu zwierzęcia w Schronisku 

oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej, ponosi jego właściciel lub opiekun" 

Organ zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 11a ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt koszty realizacji programu ponosi gmina. Tym samym organ uznał, że wskazanie  

w Programie, który jest załącznikiem do powyżej uchwały, obowiązku ponoszenia kosztów 

przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia, jest przekroczeniem przez Radę swoich 

kompetencji.  

Pomimo, że przedmiotowy zapis występował w corocznie uchwalanych programach od 2013 

roku i nie był wcześniej kwestionowany, uznając argumentację organu nadzoru, Burmistrz 

Miasta zobowiązał się przygotować projekt zmiany przedmiotowej uchwały, w której zapis  

w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. h, zostanie usunięty. 

 

Pytań do referującego nie było.  
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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 VI/66/2019 w sprawie: zmiany 

uchwały Nr V/53/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 marca 2019r. w sprawie: 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2019.  
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.10i) 
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 

Skarbnik Łukasz Dłubacz. Poinformował o następujących zmianach pod stronie dochodów  

i wydatków: 

 Dochody:   

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan 

dochodów majątkowych o kwotę 316.000 zł zaplanowanych z tytułu dotacji  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na 

opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej w celu doprowadzenia do 

Nowego Targu ciepła ze źródeł geotermalnych. Koszt wykonania dokumentacji jest 

niższy niż pierwotnie planowano, z tego względu niższa będzie również dotacja z WFOŚ 

(80% kosztów netto). 

 

 Wydatki:  

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków 

majątkowych o kwotę 504.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy 

ul. Szaflarskiej w związku z wyższymi kosztami realizacji niż pierwotnie zakładano. 

2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków 

majątkowych o kwotę 2.000.000 zł na budowę drogi Niwa-Grel w związku  

z aktualizacją kosztorysu inwestycyjnego do obecnie obowiązujących cen. 

3. W rozdziale 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do 

realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Razem w przyszłość 

bez przemocy”. OPS pozyskał na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 

39.735 zł. W ramach projektu zaplanowano szereg działań na rzecz wsparcia rodzin 

zagrożonych problemem przemocy. 

 

W ramach pytań głos zabrał Radny Paweł Liszka, który pytał na jakim etapie jest kolejny 

przetarg na Miejski Ośrodek Kultury? 

Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że przetarg taki będzie ogłoszony lada dzień.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

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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Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

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

Nr VI/67/2019 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- (20) 

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

Wójcik 

wstrzym.się (1) 

Paweł Liszka 

 

Ad.10j) 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Targ 

na lata 2019-2028 przedstawił Skarbnik Łukasz Dłubacz. Nowy zapis w ustawie o finansach 

publicznych :” Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd 

jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot 

wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego 

przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego 

wieloletnią prognozą finansową”. Nowy przepis daje możliwość udzielenia przez Radę 

Miasta upoważnienia do dokonywania zmian w zakresie przedsięwzięć finansowych ze 

środków zewnętrznych, w tym głównie chodzi o środki z Unii Europejskiej. Szereg 

przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Nowy Targ to przedsięwzięcia realizowane  

w okresie 2-3 lata. Wielokrotnie dochodzi do konieczności zmiany harmonogramu 

realizowanych zadań, czy to w związku z przedłużającym się procesem podpisywania umów 

o dofinansowanie, czy też już na etapie realizacji poszczególnych zadań. Sytuacje takie 

powodują, że za każdym razem Burmistrz Miasta musi występować do Rady Miasta o zmianę 

harmonogramu realizacji programów, co powoduje dodatkowe komplikacje przy ich 

realizacji.  

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka zgłosił poprawkę polegającą na zabezpieczeniu na lata 2020-

2028 w WPF kwoty finansowania  500 000 zł na wymianę źródeł ciepła  

w gospodarstwach domowych. W roku 2020 byłaby to łącznie kwota 800 000 zł 

natomiast w kolejnych latach kwota 500 000 zł.   

 Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że w chwili obecnej przedmiotem uchwały 

nie jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Trzeba byłoby gruntownie tą uchwałę 

zmienić. W obecnej uchwale nie dokonuje się zmian zakresu przedsięwzięć 

wieloletnich. Dodał, że jeśli Rada ograniczy środki na budżet obywatelski i będzie 

taka wola Rady to na kolejna sesję można przygotować taką uchwałę, ale  

prawdopodobnie WPF będzie podejmowana co roku wiec nie ma też konieczności 

wprowadzania tych środków na tak długi okres.  

 Radny Paweł Liszka podkreślił, że w tytule uchwały pisze że jest zmiana w WPF, 

więc co stoi na przeszkodzie aby w załączniku zaktualizować kwoty, 

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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 Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że obecna zmiana dotyczy tylko § 2 uchwały 

i nie ma żadnej innej zmiany. 

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że w takim wypadku zgłasza autopoprawkę 

polegającą na tym że § 2 staje się § 3, a w § 2 zapisuje się, że zmienia się załącznik nr 

2 do niniejszej uchwały i w punkcie 1.1.2.9 zwiększa się środki o kwotę 500 000 zł w 

latach 2020-2028. Dodał, ze taka zmiana jest wiążąca i nie będzie za jakiś czas 

sytuacji że ktoś się wycofa z tych propozycji.  

 Skarbnik Łukasz Dłubacz podkreślił, że takie zmiany trzeba dokładnie i poprawnie 

przygotować. Padła juz tutaj na sesji deklaracja Burmistrza że taki projekt zostanie 

przygotowany na kolejna Sesję więc to chyba jest dobre rozwiązanie. Dodał, że na 

komisji nie była zgłaszana taka poprawka, a był czas na jej przygotowanie.  

 Radny Paweł Liszka poinformował, że na Komisji mówił, że zgłosi na Sesji stosowną 

poprawkę.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha podkreślił, ze zmiana taka będzie konsekwencja 

głosowania nad budżetem obywatelskim w kolejnym punkcie i faktycznie lepiej jest 

odłożyć przygotowanie stosownej uchwały w tym zakresie na kolejną Sesję, aby 

zrobić to poprawnie.  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, ze skoro tak to Burmistrz powinien zadeklarować że 

taka zmiana będzie wprowadzona do 2028r. 

 Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że data 2028r wynika z tego, że w tym roku 

nastąpi spłata ostatniej raty kredytów. Ta prognoza mogłaby być krótsza ale zgodnie  

z przepisami ustawy finansów publicznych ustala się ją do momentu czasu spłaty 

ostatniej raty kredytu.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha stwierdził, że przygotowana zmiana będzie odpowiednio 

to długości obowiązywania programu, bo trudno tylko do 2028r. dotować wymianę 

pieców jeśli zgodnie z ustawą antysmogową dla Województwa Małopolskiego ich 

wymiana ma się zakończyć w 2033r. Dlatego należy po sesji przeanalizować to 

wszystko i się zastanowić. Może pojawia się jeszcze środki z programu rządowego, 

aby odciążyć budżet miasta.   

 Radny Lesław Mikołajski przypomniał, że procedowany punkt dotyczy zmiany WPF, 

a okazuje się że nie można zmienić załącznika.  

 

 

Głosowanie poprawki do uchwały zgłoszonej przez radnego Pawła Liszkę:  

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, Jan Łapsa, Marek 

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

Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Danuta Szokalska-Stefaniak 
 

Poprawka nie przeszła.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   
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Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 4 głosach przeciw i 5 głosach wstrzymujących 

się podjęła uchwałę Nr VI/68/2019 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2019-2028.  
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- (4) 

Marek Fryźlewicz, Michał Glonek, Lesław Mikołajski, Andrzej Swałtek 

wstrzym.się (5) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska 
 

Ad.10k) 
Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha.  

W Nowym Targu  budżet obywatelski jest realizowany od kilku lat. W zeszłym roku odbyła 

się już piata edycja tego budżetu. Dotychczas regulamin budżetu obywatelskiego był 

corocznie przyjmowany zarządzeniem Burmistrza Miasta. Zgodnie z obowiązującymi obecnie 

przepisami prawa, regulamin budżetu obywatelskiego przyjmowany jest w formie uchwały 

Rady Miasta. Projekt regulaminu uwzględnia dotychczasowe doświadczenia w realizacji tej 

inicjatywy oraz ustalenia przyjęte na posiedzeniu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej 

i Rozwoju w dniu 13 marca br. na którym przedyskutowano założenia do ww. regulaminu. 

Najważniejsze zmiany wprowadzone do tej edycji budżetu obywatelskiego to: 

 obniżenie maksymalnej kwoty dla zadań tzw. „miękkich” z 30 000 zł do 15 000 zł, 

 dopuszczenie realizacji zadań inwestycyjnych  na terenach nie będących własnością 

miasta (warunkiem jest to, że miasto musi posiadać tytuł prawny), 

 z zadań budżetu obywatelskiego wyłączone zostały szkoły oraz placówki oświatowe 

w myśl odpowiednich przepisów; 

 zmniejszano wymagane poparcie dla zgłaszanego projektu z 25 do 15 mieszkańców , 

 utrzymano minimalny wiek 16 lat do zgłaszania projektów i głosowania na nie.  

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Krzysztof Sroka w imieniu Radnych z klubu „Nasze Miasto” i Radnego Jana 

Łapsy zgłosił dwie poprawki do omawianego projektu uchwały: 

1) zmniejszenie środków finansowych z 1 000 000 zł do 500 000 zł przeznaczając 

te 500 000 zł na walkę o czyste powietrze poprzez dopłatę do wymiany pieców; 

2)  Podział kwoty 500 000 zł w następujący sposób: 450 000 zł na realizację 

projektów inwestycyjnych oraz 50 000 zł na realizację projektów miękkich.  

 Treść poprawki: 

„§ 2 Podział Środków 

1. Na realizację zadań publicznych objętych „Budżetem Obywatelskim” w projekcie 

budżetu miasta Nowy Targ przeznacza się środki finansowe do kwoty 500 000,00 zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych), w następującym podziale: 450 000,00 zł (słownie: 

czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację projektów inwestycyjnych oraz 50 

000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na realizację projektów miękkich”. 
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 Radny Paweł Liszka stwierdził, ze klub „Nasze Miasto” sam sobie zaprzecza, bo jest 

mowa o przeznaczeniu 500 000 zł na dopłatę do wymiany pieców, a we wcześniejszej 

uchwale nie przegłosowali takiej poprawki.  

 Radny Szymon Fatla stwierdził, że proponowana poprawka to działanie nie logiczne 

ponieważ obniżenie kwoty budżetu jest działaniem antyobywatelskim, 

 Radna Stefania Drąg-Iłęda stwierdziła, ze bardzo dobrze że wprowadzono zmianę 

dotyczącą tego, że w budżecie mogą brać udział tereny nie będące własnością miasta. 

Podziękowała za taką zmianę, bo świadczy to o równorzędnym traktowaniu 

mieszkańców.    

 Radna Katarzyna Wójcik podkreśliła, ze w wyniku proponowanej zmiany pozostaje 

450 000 zł na duże projekty co daje po 150 000 na 3 projekty więc nie ma tu 

oszukiwania mieszkańców, bo pozostałe środki będą przeznaczone na walkę o czyste 

powietrze więc skorzystają z tego wszyscy,   

 Radny Marek Fryźlewicz  stwierdził, że nie jest to dobre rozwiązanie ponieważ 

wartość pieniądza znacznie spadła od momentu wprowadzenia budżetu 

obywatelskiego. Dodał, że nie można na każde potrzeby zabierać środków z budżetu 

obywatelskiego.  

 Radna Katarzyna Wójcik stwierdziła, że proponowana zmiana to próba ratowania  

w pewnym stopniu zanieczyszczonego środowiska. jednocześnie będzie to 

zmobilizowanie mieszkańców do brania czynnego udziału w budżecie obywatelskim.  

 Radny Bartłomiej Garbacz stwierdził, że na walkę ze smogiem powinny się znaleźć 

pieniądze z innego źródła np. z oszczędności, a nie z budżetu obywatelskiego; 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że przeprowadzona analiza 

ostatniego budżetu obywatelskiego wykazała, że dopuszczonych do głosowania 

zostało 16 wniosków na łączną kwotę 1 443 550 zł z tego 10 wniosków złożonych 

przez Radnych na kwotę 1 039 600  zł. Z tego wynika, że gdyby nie zaangażowanie 

Radnych do złożonych zostałoby tylko 6 wniosków na kwotę 403 950 zł. W związku  

z tym, że duże projekty mają większą szansę zwycięstwa niż mniejsze zaproponowano 

podział środków na dwa budżety mały kwota 50 000 zł i duży kwota 450 000 zł. 

 Radny Szymon Fatla stwierdził, że spadek zainteresowania mieszkańców 

spowodowany był m.in. tym że projekty składały szkoły. Teraz wprowadza się dobre 

zmiany, aby zachęcić mieszkańców do składania projektów, a jednocześnie obcina się 

kwotę tego budżetu co jest nielogiczne,   

 Radny Michał Glonek stwierdził, że budżet obywatelski był wykorzystywany przez 

radnych do realizacji inwestycji, która powinna być realizowana normalnie z budżetu 

ogólnego miasta. Teraz gdy ustalono, że jest to nie dobre działanie jest reakcja 

polegająca na ograniczeniu środków dla budżetu obywatelskiego.  

 

Głosowano poprawki zgłoszonej przez radnego Krzysztofa Srokę w imieniu Radnych z klubu 

Nasze Miasto i Radnego Jana Łapsy.  

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 (9) 

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

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 
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Poprawka przeszła.  

 
Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 9 głosach przeciw podjęła uchwałę  

Nr VI/62/2019 w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu 

Obywatelskiego Miasta Nowy Targ.  
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- (9) 

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

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 
Ad.11 

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

piśmie.  

 

Ad.12 

Wolne wnioski i informacje: 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował o: 

 terminie składania oświadczeń majątkowych za rok 2018, który upływa 30 kwietnia 

2019r.  

 Odpowiedzi Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego na 

Apel Rady Miasta w sprawie dawnego Prewentorium na Kowańcu,  

 Przesunięciu Sesji majowej z dnia 13 maja na 20 maja w związku z wyjazdem 

delegacji Radnych do Radevormwald . 

 

Na koniec złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.  

 

Ad.13 
O godzinie 18:10 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął VI Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 

 

 


