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Protokół Nr 8/2019 
z VIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 20 maja 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 VIII 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  

W dalszej kolejności powitał Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pana Karola 

Skrzypca, Radnego Powiatowego Pana Krzysztofa Kurandę przedstawiciela Policji 

nadkomisarza Pana Michała Janerko Naczelnika Wydziału Prewencji, przedstawiciela  

Nowotarskiej Rady Seniorów. Powitał także pracowników Urzędu, Dyrektorów  

i Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców oraz przedstawicieli mass 

mediów. 

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 17 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 VI Sesji Rady Miasta. 

4. Przyjęcie protokołu z VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.  

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia 

Szaflarska - teren 3UC)”;  

b) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ”;  

c) zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia 

Szaflarska - Centralna Ciepłownia)”;  

d) przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do 

roku 2030”.  

e) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat;  

f) zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nowym Targu;  

g) ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w 

Nowym Targu;  

h) ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w 

Nowym Targu, w ramach akcji „Dzień bez samochodu”;  

i) ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie miasta 

Nowy Targ;  

j) zmiany uchwały Nr XLIX/440/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014 

roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Parku przy ul. Wojska 

Polskiego w Nowym Targu”;  
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k) zmiany uchwały Nr XXX/256/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013 

roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Adama 

Mickiewicza w Nowym Targu”;  

l) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie;  

m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy 

Powiatowej Policji w Nowym Targu;  

n) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji 

budowy obwodnicy Nowego Targu  w ciągu DW957 wraz z pozyskaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach”; 

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

28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie miasta;  

p) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2019-

2028.  

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie obrad.  

 

Doszła Radna Ewa Pawlikowska i od tego momentu w Sesji udział bierze 18 Radnych.  

 

Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady, który poinformował 

że w związku z wnioskiem Komisji FGKiR proponuje zdjęcie z porządku obrad dwóch 

projektów uchwał tj. pkt. 8j) zmiany uchwały Nr XLIX/440/2014 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Parku 

przy ul. Wojska Polskiego w Nowym Targu 

i pkt. 8k)  zmiany uchwały Nr XXX/256/2013 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 marca 2013 

roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Adama 

Mickiewicza w Nowym Targu”;  

 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

pkt. 8j). 
Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Stefania Drąg-Iłęda, 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 (3) 

Szymon Fatla, Michał Glonek, Paweł Liszka 

 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

pkt. 8k). 
Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, 
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Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, 

Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (3) 

Szymon Fatla, Michał Glonek, Paweł Liszka 

 

W związku z powyższym kolejne punkty ulegają przeszeregowaniu.  

 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przegłosowała porządek obrad  

z wprowadzonymi zmianami. 
 

Wyniki imienne: 

za- (18) 

Stefania Drąg-Iłęda, 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 (3) 

Szymon Fatla, Michał Glonek, Paweł Liszka 

 

Porządek obrad po zmianie: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta. 

4. Przyjęcie protokołu z VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.  

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 

(Równia Szaflarska - teren 3UC)”;  

b) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ”;  

c) zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 

(Równia Szaflarska - Centralna Ciepłownia)”;  

d) przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do 

roku 2030”.  

e) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat;  

f) zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nowym Targu;  

g) ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w 

Nowym Targu;  

h) ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w 

Nowym Targu, w ramach akcji „Dzień bez samochodu”;  

i) ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie miasta 

Nowy Targ;  

j) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie;  

k) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy 

Powiatowej Policji w Nowym Targu;  
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l) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji 

budowy obwodnicy Nowego Targu  w ciągu DW957 wraz z pozyskaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach”; 

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

28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie miasta;  

n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2019-

2028.  

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie obrad.  

 

Ad.3 

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

Wyniki imienne: 

za- (18) 

Stefania Drąg-Iłęda, 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 (3) 

Szymon Fatla, Michał Glonek, Paweł Liszka 

 

Ad.4 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za”  przyjęła protokół z VII Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miasta wraz z naniesionymi poprawkami zgłoszonymi przez Radnego Marka 

Fryźlewicza, a dotyczącymi literówek.  
 

Wyniki imienne: 

za- (18) 

Stefania Drąg-Iłęda, 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 (3) 

Szymon Fatla, Michał Glonek, Paweł Liszka 

 

Ad.5 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 9 kwietnia 2019r. r. do 20 maja 2019r. 

w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Miasta Grzegorz 

Watycha. 

 

Ad.6 
Interpelacje i zapytania radnych: 

1. Radny Andrzej Swałtek w imieniu mieszkańców ul. Podhalańskiej blok nr 14 prosi  

o podjęcie działań w związku z nieczynną studnią głębinową. Zwrócił się z prośbą  

o wykonanie ogólnego przeglądu studni głębinowych na terenie miasta.  

2. Radny Bartłomiej Garbacz złożył interpelacje w sprawie: 
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a) utrzymania czystości i porządku na ścieżkach rowerowych i pieszo-rowerowych  

w granicach Gminy Miasta Nowy Targ;  

b) umowy na budowę kanalizacji na os. Marfiana Góra. 

3. Radny Jacenty Rajski złożył interpelację w sprawie remontu ul. Jana Kazimierza między 

ul. Sobieskiego, a Nadwodnią w Nowym Targu. 

4. Radna Ewa Garbacz złożyła interpelację w sprawie dokumentacji na budowę sal 

gimnastycznych przy SP Nr 2 i SP Nr 11. 

5. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelację w sprawie planowanej przez MPEC i władze 

Miasta budowie sieci ciepłowniczej do centrum Nowego Targu. 

6. Radna Bożena Groń złożyła interpelację w sprawie zamontowania lustra u wylotu  

z ul. Kotlina do ul. Kowaniec. 

7. Radny Krzysztof Sroka złożył interpelację w sprawie rozbudowy siłowni, budowy 

małego placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego. 

8. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelacje w sprawie: 

a) niszczenia skarpy nad Dunajcem na tzw. Samorodach, 

b) poprawy bezpieczeństwa w mieście poprzez skuteczniejsze wykorzystanie istniejącego 

monitoringu, 

9. Radna Ewa Pawlikowska złożyła interpelacje w sprawie: 

a) odnowienia chodnika prowadzącego od. ul. Ludźmierskiej do kładki na Czarnym Dunajcu, 

a także odnowienie tej kładki przy partycypacji w kosztach Gminy Nowy Targ, 

b) podjętych działań dotyczących likwidacji byłego basenu na os. Na Skarpie. 

10. Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie zorganizowania 

wizji lokalnej i ocenę wskazanych przez mieszkańców lokalizacji zamontowania progów 

zwalniających na os. Nowym.   

 

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

 

Ad.7  
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych osób stanowi załącznik nr 3 

do protokołu): 

1. Pani Anna Janowiak poinformowała, że bardzo potrzebne byłoby opracowanie przez 

miasto Strategii Polityki Senioralnej, bo bez takiego dokumentu seniorom będzie ciężko  

angażować się obywatelsko. 

2. Pan Bartosz Wszołek poinformował, że niedawno u radnej Danuty Szokalskiej-Stefaniak 

odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie komunikacji na ul. Grel. Obecnie nie ma 

chodnika co utrudnia dojście z ul. Grel do Centrum Miasta czy do parku. Na spotkaniu 

poruszono dwa rozwiązania, jedno to budowa kładki, o budowie której już Radna Danuta 

Szokalska-Stefaniak mówiła jakiś czas temu, drugie to rozwiązanie tymczasowe czyli 

stworzenie tzw. „dzikiego przejścia” po terenie GDDKiA . Obecnie Mieszkańcy z niego 

korzystają, ale jest to trudne, bo jest ono bardzo wąskie stąd prośba o podjęcie działań  

i rozmów z GDDKiA w celu stworzenia tego przejścia.  

3. Pani Ewelina Niżnik zwróciła się z prośbą o ułatwienie mieszkańcom Grela dotarcia do 

centrum miasta poprzez budowę kładki. Dodała, że szczególnie teraz w czasie remontu są 

bardzo duże korki i wyjazd z Grela jest bardzo utrudniony.  

 

 

 

Ad.8a) 
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Projekt uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska - teren 3UC)” przedstawiła Pani projektant Małgorzata 

Łapeta.  

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w Nowym Targu w rejonie Równi Szaflarskiej. Jest 

położony pomiędzy drogą krajową nr 47 "Zakopianką" a ul. Szaflarską. Zgodnie  

z ustaleniami poprzedniego planu miejscowego prawie cały obszar objęty opracowaniem jest 

przeznaczony pod zabudowę usługową, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m
2
. 

Projekt zmiany planu miejscowego, oprócz zmiany położenia fragmentu linii rozgraniczającej 

terenu 3UC z terenem 2KDGP oraz korekty przebiegu fragmentu linii zabudowy w terenie 

3UC nie wprowadza żadnych zmian w rysunku planu. Nie zmienia się przeznaczenie terenu 

3UC, wprowadzone są natomiast niewielkie zmiany w zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu takie jak: 
 zwiększenie maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy w terenie 3UC z 60% na 

70%, 

 dodanie ustaleń dla terenu 3UC w zakresie intensywności zabudowy -  jako wskaźnika 

powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie 

mniejszej niż 0,01 i nie większej niż 0,70, 

 zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości budynków w terenie 3UC z 12 m do 

15 m, 

 wprowadzenie w terenie 3UC dodatkowego ograniczenia całkowitej wysokości 

budynków mierzonej od średniego poziomu terenu na obrysie budynku do najwyżej 

położonego punktu komina, attyki lub urządzenia znajdującego się na dachu budynku, 

która nie może przekroczyć 17 m, 

 dodanie ustaleń w zakresie liczby miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową w terenie 3UC, 

 uaktualnienie ustaleń dla terenu 3UC w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 

z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń i zakazów w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

 

Opracowanie przedmiotowej zmiany planu jest niezbędne dla prowadzenia polityki 

przestrzennej miasta, dostosowanej do zmieniających się uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego, a także uwzględniającej istniejące i postulowane zagospodarowanie terenu.  

Projekt zmiany planu miejscowego wprowadza niewielkie zmiany w stosunku do 

dotychczasowych ustaleń planu miejscowego, głównie w zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowaniu zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Do projektu zmiany planu w drodze wyłożenia wpłynęła jedna uwaga. Ta uwaga została 

przez Burmistrza w części uwzględniona, a w części nie. Nieuwzględniony zakres uwagi 

odnosi się do wnioskowanego, przez składającego uwagę, zmniejszenia powierzchni 

biologicznie czynnej w tym terenie z 15% do 10% i zwiększenia wskaźnika intensywności 

zabudowy, aby można było większą część terenu przeznaczyć pod zabudowę. Nie zostało to 

uwzględnione ponieważ istotne jest pozostawienie zieleni towarzyszącej tej funkcji, która jest 

tam przewidziana. Projekt po naniesieniu uwzględnionej części uwagi był ponownie 

wyłożony do publicznego wglądu i wówczas nie wpłynęła już żadna uwaga.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
http://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html
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Głosowanie sposobu rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały:  

18 głosów „za”, 1 głos wstrzymujący się.  

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, 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 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Marek Fryźlewicz 

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Paweł Liszka 

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr VIII/71/2019 w sprawie: zmiany 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia 

Szaflarska - teren 3UC)”.  
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.8b) 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ” przedstawiła Pani projektant 

Katarzyna Salabura.  

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy 

Targ, dotyczy obszaru położonego na Równi Szaflarskiej w obszarze "Centralnej Ciepłowni". 

Zmiana „Studium...” została opracowana w granicach ustalonych uchwałą Rady Miasta Nowy 

Targ w sprawie przystąpienia do zmiany studium Nr XLVI/432/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. 

i zgodna jest z art. 10. pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 

kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Nowy Targ, nie wymagają wprowadzenia zmian do części I ogólnej, w której znajduje 

się - rozdz. I "Zakres ustaleń studium" oraz rozdz. II "Uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego". Zmiany w tekście studium wprowadzone zostały w części II, szczegółowej: 

 w rozdz. I. „Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego, w części A pn. „Obszary do 

zabudowy, w tym zabudowane i do przekształceń oraz potencjalnie rozwojowe”,   

 w rozdz. II "Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, w tym komunikacji",   

 w rozdz. IV "Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego", 

w części B pn. "Inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu 

zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego". 

W pozostałych rozdziałach części II - ustaleń szczegółowych, zmian nie wprowadzono. 

Zmiany wprowadzone na załącznikach graficznych obejmują: 
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 oznaczenie granicy obszaru, który podlega zmianie studium na rysunku pn. 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ – synteza 

(załącznik nr 4 do zmiany studium), 

 wprowadzenie na rysunku pn.  "Kierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek 

zmiany studium " (załącznik nr 5 do zmiany studium) oznaczonego symbolem UC/US1 

terenu dla lokalizacji Parku Rekreacyjnego oraz na pozostałym obszarze objętym zmianą, 

zastąpienie dotychczasowego symbolu C/UC symbolem UC. 

Projekt zmiany Studium wyłożony był do wglądu publicznego i w trakcie wyłożenia wpłynęła 

jedna uwaga, która ze względu na fakt, iż dotyczyła terenu nie objętego zmianą studium w tej 

części została uznana za bezprzedmiotową. Dotyczyła ona terenów oznaczonych w studium 

symbolem NW i wskazanych do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dotyczyła 

spraw proceduralnych, które uznano za bezzasadne ponieważ ustawa o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym nie zabrania równoczesnego procedowania zmian  

w obecnym studium i prac nad nowym Studium.   

 

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 VIII/72/2019 w sprawie: 

uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ”.  
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.8c) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska - Centralna Ciepłownia)” przedstawiła Pani projektant 

Katarzyna Salabura. Teren przedstawiony w załączniku jest dlatego tak duży, że wpłynął 

wniosek właścicielu terenów o przesunięcie miejsca, w którym może być realizowany zjazd  

z drogi krajowej na teren usług. Na etapie uzgodnienia i opiniowania projektu tej zmiany 

planu Krajowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie uzgodniła możliwości przesunięcia 

tego zjazdu, dlatego został on w tym miejscu, w którym był pierwotnie zaproponowany. 

Konserwator zabytków delegatura w Nowym Targu zgłosił wniosek o umieszczenie w terenie 

zadrzewień udokumentowanego stanowiska archeologicznego. Zostało ono umieszczone na 

rysunku zmiany planu. Była to druga zmiana oprócz zmiany przeznaczenia tej części terenu 

na teren sportowo-rekreacyjny z umożliwieniem lokalizacji Parku Rekreacyjnego.  

Do zmiany planu w trakcie trwania procedury planistycznej nie wpłynęły żadne wnioski,  

a uwagę którą wniesiono do projektu w trakcie jego pierwszego wyłożenia do wglądu 

publicznego (projekt dwukrotnie wyłożony do wglądu publicznego) uwzględniono. Uwaga 

dotyczyła uszczegółowienia zapisów dotyczących funkcji dopuszczalnych w tym terenie - 

chodziło o usługi gastronomiczne.  
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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 19 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr VIII/73/2019 w sprawie: zmiany 

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia 

Szaflarska - Centralna Ciepłownia)”.  
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.8d) 
Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ na lata 2019-

2023 z perspektywą do roku 2030” przedstawił współautor tego dokumentu Pan Artur 

Kubica. Przedstawiona prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Metodę opracowania Strategii określić należy jako partycypacyjno - ekspercką, ponieważ 

koncepcja dokumentu powstała jako opracowanie eksperckie przez Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, przy partnerskim udziale 

mieszkańców Nowego Targu, radnych, pracowników tutejszego urzędu, organizacji 

pozarządowych oraz przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji działających na terenie 

miasta. Podstawą wypracowanej koncepcji były przeprowadzone warsztaty wśród 

zainteresowanych środowisk i jej liderów, a także artykułowane przez te środowiska potrzeby 

inwestycyjne, plany rozwoju oraz zadania i cele rozwoju miasta.  

Kluczowe działania partycypacyjne zostały zrealizowane w następujących terminach:  

I sesja warsztatowa: 12 kwietnia 2018 r. - głównym tematem spotkania było dyskusja nad 

aktualnym stanem miasta, wypracowanie analizy SWOT oraz dyskusja nad głównymi 

problemami rozwojowymi miasta.  

II sesja warsztatowa: 19 kwietnia 2018 r. - głównym tematem spotkania było wypracowanie 

koncepcji planistycznej, zaprezentowanie proponowanych kierunków rozwojowych 

oraz dyskusja nad postulowanymi kluczowymi przedsięwzięciami strategicznymi.  

 

Następnie przedstawił autopoprawki, które są wynikiem propozycji jakie zgłoszono na 

posiedzeniu Komisji FGKIR: 

 str. 72 dodanie zapisu w pkt. 2.2 „Wykorzystanie potencjału terenów nabrzeżnych 

Białego i Czarnego Dunajca do celów rekreacyjno-wypoczynkowych w tym 

Nowotarskiej Strefy Relaksu”, 

 str. 76 dodanie w pkt. 3.2 dwóch zapisów: 

 „Rozwój systemu wsparcia inicjatyw senioralnych, efektywnie wykorzystanie 

funkcjonowania Nowotarskiej Rady Seniorów”, 

 „Wprowadzenie mechanizmów ułatwiających korzystanie z usług kulturalnych 

i sportowych przez seniorów poprzez wprowadzenie „Nowotarskiej Karty 

Seniora”.  
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W ramach pytań głos zabrali: 

 Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz zwrócił się z prośbą o przybliżenie    

funkcji lotniska. 

 Pan Artur Kubica poinformował, że w strategii jest zapis dotyczący 

wykorzystania potencjału sportowego lotniska cywilnego Aeroklubu Nowy Targ na 

rzecz wzmocnienia intensyfikacji ruchu transportowego przy wykorzystaniu strefy 

lotniskowej. 

 Radny Marek Fryźlewicz zwrócił uwagę, że wiele słów i sformułowań 

zawartych  

w Stategii jest trudnych do zrozumienia dla przeciętnego człowieka, dlatego 

należałoby, albo zmienić to słownictwo na prostsze, albo sporządzić słowniczek  

z objaśnieniami. 

  Pan Artur Kubica poinformował, że wiele sformułowań zawartych w 

strategii jest wymaganych do aplikowania o ośrodki zewnętrzne. Dokument ten był 

poddawany konsultacjom społecznym i nie było głosów wskazujących na większe 

problemy ze zrozumieniem. Strategia ta po uchwaleniu będzie komunikowana i może 

być upraszczana, ale obecnie dokument ten musi się wpisywać w szereg zapisów 

wyższych dokumentów, dlatego wydaje się, że jego kształt jest adekwatny do 

wymagań.  

 Radny Marek Fryźlewicz zwrócił uwagę, że w dokumencie tym 

akcentowane są inwestycje, a najważniejszym celem powinna być poprawa jakości 

powietrza poprzez likwidacje smogu.  

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha podkreślił, że strategia to bardzo 

ważny dokument i prowadzone działania są w nim udokumentowane. Odnośnie 

zapisów  

i użytego języka poinformował, że do dokumentu tego sięgają osoby szczególnie 

zainteresowane lub zajmujące funkcje publiczną. Po uchwaleniu można będzie 

przygotować streszczenie w prostszym języku, bardziej zrozumiałym dla 

mieszkańców. Uchwalona strategia będzie kierunkiem działania w obecnej i przyszłej 

kadencji.  

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Doszedł Radny Paweł Liszka i od tego momentu w Sesji uczestniczy 20 Radnych.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 8 głosach wstrzymujących się podjęła wraz  

z autopoprawkami uchwałę Nr VIII/74/2019 w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju 

Miasta Nowy Targ na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2030”. 
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 

wstrzym.się (8) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 
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NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Przerwa 

 

Ad.8e) 
Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat 

przedstawił  Naczelnik Wydziału GN Janusz Jakobiszyn.  

Przedmiotem uchwały jest niezabudowana nieruchomość położona przy 

ul. Szaflarskiej i al. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu, oznaczona jako działki ewid. nr nr 

19653, 19654 i 19655 oraz część działki ewid. nr 13085/112, o łącznej do 0,1200 ha. Działki 

ewid. nr nr 19653, 1954 i 19655, o łącznej pow. 0,0549 ha, są obecnie przedmiotem 

dzierżawy na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka 

 z o.o. W związku z realizacją przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Nowy Targ Sp. z o.o., planu rozwoju przedsiębiorstwa, w zakresie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii ze szczególnym naciskiem na wysokosprawną kogenerację oraz 

na docelowe wykorzystanie energii geotermalnej z jednoczesną budową stacji ładowania 

pojazdów elektrycznych, Prezes Zarządu wystąpił z wnioskiem m. in. o poszerzenie zakresu 

dzierżawy o część działki ewid. nr 13085/112 oraz zawarcie umowy na okres 10 lat. 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Wyszła Radna Ewa Pawlikowska. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr VIII/75/2019 w sprawie: 

oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat.  
Wyniki imienne: 

za- (19) 

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, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

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

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8f) 
Projekt uchwały w sprawie zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  

w Nowym Targu  przedstawił  Naczelnik Wydziału GN Janusz Jakobiszyn.  

Projekt uchwały dotyczy bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej dawnym budynkiem 

portierni nieruchomości usytuowanej na os. Konfederacji Tatrzańskiej 1 a w Nowym Targu, 

stanowiącej część nieruchomości oddanej w wieloletnią dzierżawę. Dawny budynek portierni 

to murowany budynek parterowy z lat 70-tych ubiegłego wieku wybudowany w ramach 

realizacji bazy byłego RPGK. Z wnioskiem o sprzedaż dzierżawionej nieruchomości zwrócił 

się jej dzierżawca, prowadzący w przedmiocie dzierżawy działalność magazynowo-handlową 

od sierpnia 1996 r. W wykonaniu uchwały nr IX/63/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 

maja 2015 r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat, aktualna 
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umowa dzierżawy z dnia 16 września 2015 r. została zawarta na okres 10 lat tj. od 1 

października 2015r. do dnia 30 września 2025r. Jak wynika z operatu szacunkowego 

sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w sierpniu 2018 r. aktualna wartość 

rynkowa zabudowanej nieruchomości wynosi 102 tys. zł, natomiast wartość nieruchomości 

pomniejszona o wartość nakładów poniesionych na budynek przez dzierżawcę wynosi 41 tys. 

zł. Dzierżawca wykonał na własny koszt szereg prac ulepszających budynek m.in.  wymianę 

okien, wykonanie ocieplenia, izolacji i malowania ścian, wykonanie modernizacji sufitu 

łącznie z podniesieniem zadaszenia – zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym 

„nadbudowy istniejącego budynku usługowego”, wykonanie nowego przyłącza 

energetycznego, podłączenie budynku do instalacji gazowej. Łączna wartość odtworzeniowa  

poniesionych nakładów przez dzierżawcę wyniosła 61 tys. zł. 

Jak wynika z powyższego dzierżawca spełnił ustawowy warunek użytkowania 

nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy zawartej za okres co najmniej 10 lat oraz 

wykonania remontu i modernizacji budynku na podstawie zezwolenia na budowę. 
 

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 VIII/76/2019 w sprawie: zbycie 

w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nowym Targu.  
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, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej 

Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (1) 

Paweł Liszka 

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8g) 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego 

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

Twaróg. 9 czerwca 2019 roku przypada czterdziesta rocznica pamiętnych uroczystości 

związanych z wizytą Ojca św. Jana Pawła II  w Nowym Targu.  W tym dniu na Rynku 

odprawiona zostanie msza święta.  Jest to wydarzenie, które dotyczy nie tylko Miasta Nowy 

Targ, ale także całego regionu Podhala. Mając na uwadze zapewnienie możliwości 

uczestniczenia w uroczystościach możliwie największej ilości osób proponuję, aby w tym 

dniu wprowadzić bezpłatne przejazdy pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacji. Planuje 

się, że autobusy pomimo niedzieli, będą kursowały według rozkładu jazdy dla dnia 

roboczego. Ocenia się, że utracone wpływy z tego tytułu dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji wyniosą 12.749,44 zł. Wystąpiono do Wójtów Gmin Nowy Targ i Szaflary 

z wnioskiem o partycypację w kosztach w proporcji wynikającej z ilości wozokilometrów 

przejechanych na terenie poszczególnych gmin. 

 

Pytań do referującego nie było. 
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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 VIII/77/2019 w sprawie: 

ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Nowym Targu.  
Wyniki imienne: 

za- (19) 

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, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

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

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8h) 
Projekt uchwały w sprawie  ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego 

Zakładu Komunikacji w Nowym Targu, w ramach akcji „Dzień bez samochodu” przedstawił   

Kierownik Referatu ds. DiT Pan Marian Twaróg. Corocznie, we wrześniu organizowany jest 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Celem kampanii jest zachęcenie ludzi do 

korzystania z ekologicznych środków podróżowania, chodzenia pieszo, jazdy na rowerze, 

korzystania z komunikacji publicznej. Jednym z elementów tej kampanii jest „ Dzień bez 

samochodu”. Celem zachęcenia ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej 22 września 

2019 roku będzie możliwość bezpłatnych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu 

Komunikacji. Do udziału w akcji zaproszone są Gmina Miasto Nowy Targ, Gmina Nowy 

Targ i Gmina Szaflary. MZK ocenia, że utracone z tego tytułu wpływy wyniosą 5000 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 19 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr VIII/78/2019 w sprawie:   

ustalenia bezpłatnych przejazdów w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji  

w Nowym Targu, w ramach akcji „Dzień bez samochodu”.  
Wyniki imienne: 

za- (19) 

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, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

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

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8i) 
Projekt uchwały w sprawie  ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich 

parkingów na terenie miasta Nowy Targ” przedstawił  Kierownik Referatu ds. DiT Pan 
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Marian Twaróg. Głównym powodem zmiany przedmiotowej uchwały jest konieczność 

wprowadzenia możliwości opłat za miejsca postojowe na podstawie umowy. Dotyczy to 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Kolejnym powodem jest konieczność 

wykreślenia zapisów dotyczących opłat za parkowanie na drogach. Opłaty te określone 

zostały w uchwale dotyczącej wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania. 

 

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 VIII/79/2019 w sprawie:   

ustalenia górnych granic opłat za korzystanie z miejskich parkingów na terenie miasta 

Nowy Targ”.  
Wyniki imienne: 

za- (19) 

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, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

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

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8j) 
Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu 

środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Krakowie przedstawił Naczelnik Spraw Społecznych Pan Marcin Jagła.  

W ramach realizacji postanowień wynikających z uchwały budżetowej na rok 2019, w której 

zapisano kwotę w wysokości 25 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych 

służb patrolowych, konieczne jest w tym celu podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie 

upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia porozumienia z Komendantem Powiatowym 

Policji w Nowym Targu. Ponadwymiarowe służby patrolowe będą pełnione przez 

funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  

w Nowym Targu według harmonogramów przesyłanych przez KPP odrębnie na każdy 

miesiąc.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr VIII/82/2019 w sprawie:   

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie. 
Wyniki imienne: 

za- (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 
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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 (2) 

Michał Glonek, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8k) 
Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu 

środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego 

radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu  przedstawił Naczelnik Spraw 

Społecznych Pan Marcin Jagła.  

W ramach realizacji postanowień wynikających z uchwały budżetowej na rok 2019, w której 

zapisano kwotę w wysokości 25 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 

oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, w celu 

realizacji zadań prewencyjnych na terenie miasta Nowy Targ, konieczne jest w tym celu 

podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia 

porozumienia z  Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie.  

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Bartłomiej Garbacz zwrócił uwagę że zgodnie z przepisami koszty 

funkcjonowania Policji są ponoszone przez Budżet Państwa. Ilość zakupionych na ten 

teren radiowozów nie powinna zależeć od wysokości wsparcia samorządów ponieważ 

są to koszty, które powinny być pokryte przez Budżet Państwa dlatego dodał, że 

wstrzyma się od głosu w czasie głosowana nad tą uchwałą.  

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda przypomniał, że od 2010r. były 3 uchwały 

w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu dla Policji: w roku 2011 - 30 000 zł,  

w 2014 - 7 500 zł, w 2015 - 10 000 zł.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za”  przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr VIII/83/2019 w sprawie:   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu 

środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego 

radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. 
Wyniki imienne: 

za- (16) 

Stefania Drąg-Iłęda, Marek Fryźlewicz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz 

Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty 

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

Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (3) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Agata Michalska 

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Ewa Pawlikowska 
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Ad.8l) 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej 

koncepcji budowy obwodnicy Nowego Targu  w ciągu DW957 wraz z pozyskaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach” przedstawił pracownik Biura Budżetu i Analiz Jakub 

Bryniarski. Ulica Ludźmierska w Nowym Targu jest jedną bardziej obciążonych dróg 

wojewódzkich w regionie. Projektowana obwodnica w znaczący sposób upłynni ruch, 

przejmując w części potok ruchu z ominięciem skrzyżowania drogi wojewódzkiej z linią 

kolejową, co będzie miało również niebagatelne znaczenie w związku z uruchomieniem  

i dalszym rozwojem Podhalańskiej Kolei Regionalnej.  

 

W ramach pytań głos zabrał Radny Krzysztof Sroka, który prosił o informację czy będzie tam 

zaprojektowana ścieżka rowerowa? 

Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że według koncepcji początkowego 

odcinka zaplanowanej przez miasto, ma być ścieżka rowerowa po stronie północnej. 

Burmistrz ma nadzieję, że koncepcja Marszała zarządzana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 

również będzie uwzględniała ścieżkę rowerową.    

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 VIII/84/2019 w sprawie:   

udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji 

budowy obwodnicy Nowego Targu  w ciągu DW957 wraz z pozyskaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach”. 
Wyniki imienne: 

za- (19) 

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, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

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

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8m) 
Projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2019r. Nr III/28/2018 Rady 

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

pracownik Biura Budżetu i Analiz Jakub Bryniarski. Poinformował, że przedmiotowym 

projektem dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków jak poniżej. 

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie.  

Dochody: 

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów 

bieżących o kwotę 95.000 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy miejskich nieruchomości. 

2. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 

47.000 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie nakazującym zapłatę za 

wykonane roboty przez jednego z podwykonawców budowy pływalni miejskiej. Miasto 
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wystąpiło do firmy PHU Potoczak o zawarcie ugody na pokrycie połowy kosztów 

wynikających z konieczności realizacji wyroku. 

Wydatki: 

1. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 

22.500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Samorządu Województwa 

Małopolskiego na realizację zdania inwestycyjnego pn. „Opracowanie wielowariantowej 

koncepcji budowy obwodnicy Nowego Targu w ciągu DW957 wraz z pozyskaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach”. 

2. W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się limit wydatków o kwotę 

25.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na 

dofinansowanie zakupu radiowozu na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. 

Zakup ten zostanie dofinansowany również kwotą 25.000 zł poprzez Powiat Nowotarski. 

3. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.500 zł 

w związku z koniecznością realizacji wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie nakazującego 

zapłatę za roboty wykonane przez jednego z podwykonawców przy budowie miejskiej 

pływalni. Należność główna w kwocie 66.000 zł zaliczona zostanie jako wydatek 

inwestycyjny, natomiast pozostała kwota zaliczona zostanie jako wydatek bieżący (odsetki  

i koszty postępowania sądowego). Połowa kosztów wynikających z wyroku pokryta zostanie 

przez firmę PHU Potoczak, która po ogłoszeniu upadłości przez firmę Alpine Construction 

sp. z o.o., odpowiedzialna była za dokończenie budowy pływalni. 

 

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 14 głosów „za”  przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr VIII/85/2019 w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2019r. Nr III/28/2018 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie miasta.   
Wyniki imienne: 

za- (14) 

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

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

Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (5) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8n) 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 

Targ na lata 2019-2028 przedstawił pracownik Biura Budżetu i Analiz Jakub Bryniarski. 

poinformował, że w załączniku nr 2 do WPF na lata 2019-2028 wprowadza się następujące 

przedsięwzięcia: 

1) „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Nowego Targu w ciągu 

DW957 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” z łącznym 

limitem wydatków w kwocie 187 5000 zł w tym, w roku 2019 kwota 22 500 zł oraz w roku 

2020 kwota 165 000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla samorządu 

Województwa Małopolskiego na wykonanie przedmiotowego zadania. Szacowany koszt 
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wykonania koncepcji obwodnicy to kwota 500 000 zł, w tym Samorząd Województwa 

Małopolskiego sfinansowałby kwotę 312 500  zł (62,5%), a Gmina Miasto Nowy Targ kwotę 

187 500 zł (37,5%). Koncepcja budowy obwodnicy będzie stanowić podstawę do dalszych 

prac nad rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w ciągu ul. Ludźmierskiej. 

2) „Program ograniczenia niskiej emisji na ternie Gminy Miasto Nowy Targ” - z łącznym 

limitem 1 500 000 zł do realizacji w latach 2020-2022, w ramach tego programu planuje się     

dofinansowanie wymiany indywidualnych palenisk węglowych na kotły gazowe oraz 

przyłączenie do sieci MPEC sp. z o.o. w Nowym Targu, która w przyszłości korzystać będzie 

z ciepła geotermalnego.  

 

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 3 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr VIII/86/2019 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2019-2028.  
Wyniki imienne: 

za- (16) 

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

Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, 

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

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (3) 

Szymon Fatla, Paweł Liszka, Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.9 

Odpowiedzi na zapytania radnych: 
Ad.1 Naczelnik Wydziału GKiOŚ Pan Dariusz Jabcoń poinformował, że Urząd podejmie 

czynności związane z naprawieniem tej studni i prawdopodobnie już w najbliższym tygodniu 

będzie działać.  

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

piśmie.  

 

Ad.10 

Wolne wnioski i informacje:  
 Radny Paweł Liszka złożył interpelację w sprawie kształtowania się poboru opłaty 

targowej na terenie placu targowego przy ul. Targowej oraz na pozostałym terenie 

Miasta w latach 2016, 2017, 2018 oraz od I do IV 2019 

 Radny Szymon Fatla pytał jakie są ustalenia z PKP w sprawie remontu I peronu na 

stacji kolejowej? 

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że peron ten jest pominięty  

w rewitalizacji odcinka kolejowego Sucha Beskidzka - Chabówka-Zakopane. Odbyły 

się dwa spotkania z przedstawicielami PKP odpowiedzialnymi za inwestycje i już 3 

listopada 2018r. ten problem został zasygnalizowany ze strony urzędu. Kolejne 

spotkanie odbyło się w siedzibie PKP w Krakowie w dniu 3 grudnia 2018. Na tym 
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spotkaniu uzyskano odpowiedź, że PLK planuje przebudować peron nr 1, ale musi 

pozyskać na to zadanie dofinansowanie. W maju br. Burmistrz wystąpił do Dyrektora 

PKP w Krakowie w sprawie przebudowy linii kolejowej dworca w Nowym Targu  

z zapytaniem jaki jest postęp prac związanych z przebudową peronu nr 1, ale jeszcze 

nie ma oficjalnej odpowiedzi,  

 Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa podziękował Z-cy Burmistrza Pani Joannie 

Iskrzyńskiej-Steg za zorganizowanie wyjazdu przedstawicieli miasta do miasta 

partnerskiego Redevormwald. Następnie w związku ze 100-leciem powstania Policji  

w Nowym Targu zaproponował, aby zastanowić się nad prezentem z tej okazji,  

 Radna Danuta Szokalska-Stefaniak: 

 zwróciła się z prośbą o zamontowanie 3 koszy przy ul. Grel, 

 zwróciła się z prośbą, aby podsiać trawą skwer miedzy ul. Grel,  

a ul. Partyzantów, 

 zwróciła się z prośbą, aby w sobotę, niedzielę Policja patrolowała przy  

ul. Grel na nowym odcinku, bo niektórzy urządzają sobie tam wyścigi 

samochodowe, motocyklowe. 

 Radna Bożena Groń podziękowała za zamontowanie dodatkowych ławek na 

przystanku przy ul. Szpitalnej, 

 Radny Jacenty Rajski przypomniał, że na Komisji FGKiR padło pytanie o dalsze 

opracowanie zagospodarowania terenu przy ul. Jana Pawła II w Nowym Targu pod 

prowadzenie działalności gospodarczej za sortownią śmieci.  

 Naczelnik Wydziału RiU Wojciech Watycha poinformował, że obecnie 

przygotowywane jest Studium dla całego miasta i te tereny są wskazane w Studium 

pod usługi i pod wytwórczość i po zmianie Studium będzie można przystąpić do 

zmiany planu zagospodarowania dla tego obszaru.  

 Radny Leszek Pustówka zwrócił się z prośbą o zamontowanie dodatkowych ławek 

przy ścieżce prowadzącej z Boru przez las do byłego kombinatu.  

 

Na koniec Przewodniczący poinformował o: 

 licznych życzeniach z okazji Świąt Wielkanocnych, które wpłynęły do Rady Miasta  

z różnych samorządów, instytucji, firm oraz szkół; 

 kolejnej sesji planowanej na dzień 24.06.2019r. - będzie to sesja absolutoryjna.  

 

Ad.11 
O godzinie 17:05 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął VIII Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

         Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 

 


