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Protokół Nr 9/2019 

z IX Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 17 czerwca 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 IX 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 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 VIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowy 

Targ  

w 2018r.  

5. Sprawozdanie K.H. Podhale Nowy Targ S.A. za sezon 2018/2019. 

6. Sprawozdanie MMKS Podhale Nowy Targ za sezon 2018/2019.  

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za rok 2018. 

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2018.  

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

2019r.; 

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

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

Słowackiego 14; 

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

Kopernika  

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

d) przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji 

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

Orkana 17;  

e) przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy 

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

f) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Nowy Targ. 
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12. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 

Radny Bartłomiej Garbacz zawnioskował o przerwę i rozmowę z Przewodniczącym Rady  

i radcą prawnym.   

 

Przerwa 

 

Po przerwie Radny Bartłomiej Garbacz zaproponował zdjęcie z porządku obrad pkt. 11 f) 

projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Nowy Targ. 

 

Przerwa techniczna (problemy z logowaniem do systemu e-sesja jednego z radnych).  

 

Po przerwie Rada w reasumpcji głosowania 9 głosów „za”  przy 12 głosach przeciw 

odrzuciła wniosek Radnego Bartłomieja Garbacza  w sprawie zdjęcie z porządku obrad 

pkt. 11 f) projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego 

Miasta Nowy Targ. 
Wyniki imienne:  

ZA (9) 

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

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (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  

 

Przewodniczący Rady wniósł o zdjęcie z porządku obrad pkt. 10 - wystąpienie mieszkańców 

zapisanych do głosu, w związku z tym, iż żaden mieszkaniec nie zapisał się do zabrania głosu 

podczas dzisiejszej Sesji. 

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

pkt.10. 
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  

 

W związku z powyższym kolejne punkty ulegają przeszeregowaniu. 

 

Rada w głosowaniu 13 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 7 głosach wstrzymujących się 

przegłosowała porządek obrad z wprowadzonymi zmianami. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata 
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Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof 

Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (1) 

Andrzej Swałtek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) 

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

Mikołajski, Ewa Pawlikowska  

 

Porządek obrad po zmianie: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta 

Nowy Targ w 2018 r. 

5. Sprawozdanie K.H. Podhale Nowy Targ S.A. za sezon 2018/2019. 

6. Sprawozdanie MMKS Podhale Nowy Targ za sezon 2018/2019. 

7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za rok 2018. 

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2018. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

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

półrocze 2019r.; 

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

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

Słowackiego 14; 

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

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

Kopernika 28; 

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

Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy  

ul. Władysława Orkana 17;  

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

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

Pl. Evry 3; 

f) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Nowy Targ. 

11. Odpowiedzi i zapytania radnych. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Ad.3 
Przewodniczący Rady poinformował, że została wniesiona poprawka przez Radnego Marka 

Fryźlewicza do protokołu z VIII Sesji Rady Miasta, dotycząca sprecyzowania wypowiedzi 

Radnego Jacentego Rajskiego znajdującej się na str. 19 protokołu. 

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przyjęła zgłoszoną poprawkę do protokołu z VIII 

Sesji Rady Miasta. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół 

z VIII Sesji Rady Miasta wraz z poprawką. 
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 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Paweł Liszka  

 

Ad.4 
Sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowy Targ 

w 2018r. przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu kom. 

Zbigniew Zacher. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

W ramach pytań Radni zgłaszali swoje uwagi, które dotyczyły m.in. wyścigów 

samochodowych w Rynku oraz motocyklowych, uciążliwości związanych z motocyklami 

krosowymi. Pytali również o możliwość przywrócenia posterunku Policji w Rynku,  

o zwiększenie patroli podczas weekendu, o ewentualny zakup psów patrolowych, o ilość 

wolnych etatów w Policji oraz zwrócili uwagę na skrzynkę elektroniczną, która zazwyczaj 

zawsze jest pełna i nie przyjmuje nowych zgłoszeń.  

Komendant Policji Grzegorz Wyskiel poinformował, że wszystkie zgłaszane uwagi  

i problemy są mu znane. Odnośnie dodatkowych posterunków Policji poinformował, że  

w planach jest utworzenie dwóch dodatkowych tzw. komórek na terenie miasta, ale w Rynku 

będą to raczej zwiększone patrole. Odnośnie wakatów poinformował, że w chwili obecnej są 

dwa. Dodał, że borykają się z problemem etatów , bo do służby przychodzą młodzi Policjanci, 

obecnie jest ich 16-tu. Muszą oni odbyć szkolenia, a potem czeka ich adaptacja zawodowa. 

Obecnie jest też 5-ciu chorych funkcjonariuszy, część z nich już nie wróci do służby. 

Odnośnie psów patrolowych poinformował, że jest ich obecnie 5. Patrole z psem są 

wystawiane m.in. podczas meczy piłkarskich. Odnośnie krosów stwierdził, że jest to problem 

ogólny nie tylko na lotnisku, w zasadzie w całym mieście szczególnie wzdłuż brzegów 

Dunajca i na ścieżkach rowerowych. W związku z tym policjanci pełnią służbę na 

motocyklach i kładach.  

Burmistrz Grzegorz Watycha zwracając się do Komendanta powiedział, że liczy na udaną  

i owocną współpracę z pożytkiem dla mieszkańców. Zwrócił się z prośbą szczególnie  

o pilnowanie porządku w centrum Nowego Targu gdzie często dochodzi do naruszenia prawa 

poprzez parkowanie na zakazach, czy przejściach dla pieszych. Dodał również, że miasto 

deklaruje ze swej strony dalszą pomoc dla Policji, ponieważ zależy mu na dodatkowych 

patrolach.  

Komendant Policji Grzegorz Wyskiel poinformował, że podjął już rozmowy na temat 

dodatkowych służb. Podkreślił, że dla nich Rynek również jest bardzo ważny i chcą o niego 

dbać. Odnośnie parkowania na zakazach i przejściach dla pieszych poinformował, że dziennie 

jest rejestrowanych 20 tego typu wykroczeń, ale aby oduczyć od tego kierowców potrzeba 

czasu.  
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Ad.5 
Sprawozdanie K.H. Podhale Nowy Targ S.A. za sezon 2018/2019 przedstawił Prezes Marcin 

Jurzec. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pan Prezes najpierw omówił 

koszty utrzymania drużyny i trudności w pozyskaniu sponsora głównego. Ogólnie pozytywnie 

ocenił osiągnięcia klubu. Mówiąc o corocznych dotacjach udzielanych z budżetu miasta 

podkreślił, że klub bardzo mocno pracuje na promocję miasta, dlatego liczy na zwiększenie 

kwoty tej dotacji. Z przygotowanego sprawozdanie wynika, że zobowiązania KH na dzień  

5 września 2018r. wynosiły 403 681 zł, zaś na dzień 30 maja 2019r. wynosiły 495 750 zł. 

Prezes podkreślał, że nie wolno dopuścić do tego, aby zaprzepaścić potencjał jakim jest klub 

ani tego, aby hokej przez brak dofinansowania upadł. Porównał finansowanie I drużyny przez 

miasto do inwestycji miejskiej, będącej promocją miasta na arenie krajowej  

i międzynarodowej. Dodał, że hokej to jedno z niewielu narzędzi, jakim Miasto dysponuje, 

aby się promować.  

Rzecznik klubu Jerzy Pohrebny przypomniał o meczu jaki Szarotki rozegrały z GKS Tychy. 

Był to najdłuższy mecz w historii hokeja na lodzie. Uznał to za ogromne osiągnięcie 

marketingowe. Było to 5 godzin transmisji na żywo z Nowego Targu. Następnie stwierdził, że 

sytuacja klubu jest w mediach opisywana w sposób przesadzony, gdyż klub nadal osiąga 

sukcesy i istnieje. Dodał również, że trzeba sobie zdawać sprawę z trudności jakie towarzyszą 

prowadzeniu takiego klubu.  

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda pytał jakie było zadłużenie klubu gdy nowy prezes 

obejmował zarząd? 

Prezes Marcin Jurzec poinformował, że była to kwota  ok. 400 000 zł. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda pytał prezesa czy nie uważa, że przy takim 

zadłużeniu i obecnej polityce prowadzenia klubu nie trzeba go będzie za kilka lat po prostu 

zlikwidować? 

Prezes Marcin Jurzec stwierdził, że nie można do tego dopuścić. Dodał, że zobowiązania są 

stopniowo spłacane i już się ono zmniejszyło. Będzie ono w wysokości 1/3 w stosunku do 

tego co jest teraz, bo klub czeka na wpłatę od sponsora. Dodał, że taka sytuacja to nic nowego 

i ogólnie w sporcie jest taka sytuacja, że tych środków brakuje.   

Radny Lesław Mikołajski podał jako przykład Wisłę Kraków, gdzie kibice sami spłacali 

zobowiązania klubu. 

Prezes stwierdził, że mają na uwadze taki pomysł ponieważ kilkanaście tysięcy kibiców 

poprzez kilka złotych mogłoby bardzo pomóc, dało by to wymierne korzyści.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz pytał jaki jest model prowadzenia klubu, bo 

zadłużenie wciąż wzrasta, wydawane są pieniądze których klub nie ma. Trzeba byłoby szukać 

źródeł finansowania, a nie tylko prosić radnych i burmistrza o wsparcie finansowe. Dodał, że 

bez głównego sponsora drużyna nie da sobie rady. 

Prezes Marcin Jurzec poinformował, że sponsora głównego poszukują od lat, ale jest z tym 

bardzo ciężko.  

Pan Jerzy Pohrebny dodał, że  pieniądze z miasta to stabilność i gwarancja spokoju  

i pewności także dla innych sponsorów.  

Radna Katarzyna Wójcik pytała o kwoty pochodzące ze sprzedaży biletów, umów ze 

sponsorami oraz kwoty związane z prowadzeniem klubu. Dodała, że dane te są potrzebne, aby 

sytuacja była przejrzysta co ułatwi Radnym podjęcie decyzji o przyznaniu klubowi dotacji.  

Prezes Marcin Jurzec poinformował, że nie ma przy sobie takich danych, ale zostaną one 

przygotowane i przesłane.  

Radny Paweł Liszka przypomniał, że wkład Miasta to także udostępnianie dla klubu lodu po 

preferencyjnych cenach oraz inne usługi.  
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Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że trzeba sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie 

czy chcemy hokej w mieście czy nie. Dodał, że jest wśród 10-ciu radnych, którzy podpisali 

apel do Burmistrza o przyznanie dodatkowego 1 000 000 zł dla klubu.  

Radna Agata Michalska poinformowała, że raporty z działalności spółki przedstawia się co 

roku Burmistrzowi. Bez tego dokumentu klub nie dostałby żadnej dotacji. Spółka powstała  

w 2016 roku i wtedy zadłużenie było zerowe, w 2017 roku wynosiło 2 000 zł, w 2018 roku 

200 000 zł, ale ta strata wynika z tego że od kilku lat klub nie ma sponsora generalnego, 

ostatnim był Pan Wiesław Wojas. Dodała, że teraz klub znajduje się w okresie 

newralgicznym, bo jest to przełom sezonu. Pojawiły się okoliczności, których nie da się 

przewidzieć. Poinformowała, że aby grać na pewnym poziomie klub potrzebuje od 2 500 000 

zł do 2 700 000 zł. Stwierdziła, że przy takim budżecie klub grał o wyższe trofea co opłacało 

się i klubowi i miastu. Stwierdziła, że hokej trzeba wspierać, bo to tradycja. Przez 86 lat dużo 

ludzi na to pracowało  i zadaniem władz jest dbanie o tą tradycję. Dodała, że Miasto jest 

rozpoznawane w właśnie z tego hokeja. Podkreśliła, że dotacja z budżetu miasta daje pewność 

i bezpieczeństwo sponsorom, partnerom i zawodnikom. Wiedząc, że samorząd jest jednym  

z partnerów inni mają większe zaufanie dlatego wartość tych środków jest tak duża. 

Następnie poinformowała, że swoją współpracę za czasów gdy była Prezesem klubu,  

z Burmistrzem ocenia pozytywnie. Burmistrz podpowiadał, zachęcał do rozmów z radnymi, 

by ich przekonywać na argumenty. Teraz wychodzi wsparcia finansowego przez miasto  

propozycja od 10-ciu radnych i gdyby dołączali się pozostali radni to Burmistrz ma „zielone 

światło” i sto procent poparcia na działania związane z hokejem. Na koniec poinformowała, 

że apel ten wyszedł nie od niej lecz jako propozycja radnych Marka Fryźlewicza i Andrzeja 

Swałtka.  

Burmistrz Grzegorz Watycha przypomniał, że powstanie spółki KH było wymogiem 

nałożonym przez PZHL. Klub sportowy powstał, a zadłużenie pozostało w stowarzyszeniu. 

Spółka działa dopiero od trzech lat, prowadzi działalność, może się zbilansować. Stwierdził,  

że miasto nie powinno być wiodącym sponsorem, bo to jest sport zawodowy. Dodał, że od 

kiedy Pan Wiesław Wojas przestał być głównym sponsorem klub nie może wyjść na prostą.  

Dodał, że Pan Wojas twierdził, że nie ma wsparcia ze strony Miasta, za poprzedniego 

Burmistrza, nawet rzędu 200 000 zł, a teraz miasto przelewa po 260 000 zł. Burmistrz 

stwierdził, ze należałoby rozmawiać o przyszłości klubu, bo klub nie ma sponsora, ale został 

uwikłany w politykę. Dodał, że teraz 10 radnych podpisało się pod apelem o wsparcie dla 

klubu ze strony miasta, ale czy jak trzeba było zadbać o dochody do budżetu poprzez poparcie 

uchwały w sprawie opłaty targowej to radni Ci nie byli tacy chętni, a skądś te 1000 000 zł 

trzeba wziąć. Dodał, że trzeba byłoby razem ratować ten klub, ale i razem wspierać inne 

działania, które służą miastu, a podejmując strategię też wielu radnych się wstrzymało. Prosił, 

aby radni z taką samą troską podchodzili do kwestii pozyskiwania dochodów do budżetu 

miasta. 

 

Ad.6 
Sprawozdanie MMKS Podhale Nowy Targ za sezon 2018/2019 przedstawił Prezes Zdzisław 

Zaręba. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

W ramach pytań i dyskusji głos zabrali: 

 Radny Lesław Mikołajski stwierdził, że jest zaniepokojony poziomem sportowym 

zwłaszcza starszych grup, bo już bardzo dawno nie było tak, aby Juniorzy czy 

Juniorzy Młodsi, Młodzicy nie zdobyli żadnego medalu, a do niedawna byli pod tym 

względem rekordzistami. Stwierdził, że ma obawę czy będzie w takim razie zaplecze 

z tych zawodników dla I drużyny.  

 Prezes Zdzisław Zaręba poinformował, że obecnie jest ok. 14 zawodników z MMKS  

z których KH może skorzystać.  
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 Radna Katarzyna Wójcik pytała skąd się wzięło zadłużenie MMKS-u względem 

MCSiR-u? 

 Prezes Zdzisław Zaręba poinformował, że w pewnym czasie MMKS nie był w stanie 

opłacić tych faktur, jest to zadłużenie bardzo zbliżone do tego, jakie ma  KH 

względem MMKS za lód.  

 Radna Katarzyna Wójcik pytała jakiej wielkości jest zadłużenie KH względem 

MMKS za lód? I czy są jeszcze inne zobowiązania pieniężne KH wobec MMKS-u? 

 Prezes Zdzisław Zaręba poinformował, że wynosi ono ok. 15 900 zł. jest jeszcze 

zobowiązanie wynikające z PZHL-u, który nakłada 40 000 zł rocznie na spółkę, aby 

zapewnić Młodzikom lepszy rozwój.  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że należałoby zmienić sposób finansowania lodu, bo 

obecny układ stwarza dla MMKS-u zadłużenie. KH powinien bezpośrednio 

odpowiadać przez MCSiR, a nie przed MMKS. 

 Prezes Zdzisław Zaręba stwierdził, że jest taka możliwość i na przyszły sezon byłaby 

to najprostsza forma.  

 Radna Katarzyna Wójcik pytała o wyniki audytu I drużyny? 

 Prezes Zdzisław Zaręba poinformował, że obecnie audyt jest przeprowadzany, audytor 

czeka na dosłanie dokumentów, które są potrzebne do zamknięcia audytu. Nie 

wszystkie dokumenty zostały dostarczone przez księgową KH i stąd przedłużenie tego 

audytu.  

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że spółka KH  i MMKS to połączone naczynia, 

bo bez szkolenia młodych zawodników nie będzie I drużyny. Dodał, że zaniepokoiło 

go stwierdzenie Prezesa, że ambicje polityczne przeszkadzają w działaniach klubu 

MMKS.  

 Prezes Marcin Jurzec wyjaśnił, że duża kwota zobowiązania wobec MMKS-u wynika 

z tego, że PZHL narzuca wpłatę 40 000 zł dla MMKS-u. Odnośnie młodych 

zawodników poinformował, że to zależy od trenera, komu da szansę.  

 

Przerwa 

 

Ad.7  
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za rok 2018 przedstawił Dyrektor 

Bolesław Bara. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad.8  
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2018 przedstawiła 

dyrektor Elżbieta Dzikowska. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad.9 
Interpelacje i zapytania: 

1. Radny Bartłomiej Garbacz złożył interpelacje w sprawie: 

a) sposobu i jakości wykonywanych robót związanych z utrzymaniem ul. Smrekowej; 

b) zabezpieczenia ścieżki pieszo-rowerowej przez wjazdem pojazdów samochodowych. 

2. Radna Ewa Pawlikowska złożyła interpelację w sprawie pomalowania barier 

bezpieczeństwa na ścieżce rowerowej oraz wymiany piasku w piaskownicy na os. Bór. 

3. Radny Andrzej Swałtek złożył interpelację w sprawie monitoringu przy ul. Gen. Maczka. 

4. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelacje w sprawie: 

a) poprawy oznakowani ścieżek rowerowych; 

b) remontu nawierzchni i utrzymania wałów nad Dunajcem. 
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5. Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie opracowania 

dokumentacji rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców na os. Nowym.  

 

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

 

Ad.10a) 
Projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Nowy Targ na II półrocze 2019r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta 

Sokół. Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  Komisja 

Rewizyjna niezależnie od opiniowania wykonania budżetu gminy i występowania  

z wnioskiem o udzielenie absolutorium wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie 

kontroli. Zgodnie z § 94 Statutu Miasta Nowy Targ Komisja Rewizyjna zobowiązana jest 

przedkładać Radzie swój plan pracy celem jego zatwierdzenia. Przedmiotowy plan winien 

zawierać co najmniej terminy odbywania posiedzeń oraz terminy i wykaz jednostek, które 

zostaną poddane kontroli. § 94 ust. 3 dopuszcza możliwość zatwierdzania przez Radę jedynie 

części planu pracy Komisji Rewizyjnej to jest np. na poszczególne półrocza. Przystąpienie do 

wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy komisji 

lub jego części.  

Rada Miasta Uchwałą Nr IV/30/2019 z dnia 4 lutego 2019r. zatwierdziła plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na I półrocze 2019r. w związku z tym obecnie przedkłada się Radzie Miasta 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Nowy Targ na II półrocze 2019r. 

Proponowany temat kontroli na II półrocze 2019r: 

„Kontrola dochodów i wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych za rok 

2018 i I półrocze 2019 roku”.  

 

Pytań do referujacego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr IX/85/2019 w sprawie: 

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

2019r. 
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.11b) 
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Juliusza 

Słowackiego 14 przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka.  

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

wskazanie w uchwałach o sieci szkół podstawowych, dodatkowych miejsc prowadzenia 

działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej. Dodanie takich lokalizacji odbywa 

się w trybie przekształcenia placówki, określonym w art.  89 wskazanej ustawy. Realizując 

ten ustawowy obowiązek, w dniu 4 lutego 2019r. Rada Miasta Nowy Targ podjęła Uchwałę 

Nr IV/43/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły 
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Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu 

przy Pl. Juliusza Słowackiego 14.  

Wykonując postanowienia uchwały, o zamiarze przekształcenia placówki zawiadomiono 

wszystkich rodziców uczniów, a także wystąpiono o opinię do Małopolskiego Kuratora 

Oświaty. W  dniu 22 lutego 2019r. Małopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował 

wniosek o  przekształcenie  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Targu. 

Ostatnim etapem procesu przekształcania jest podjęcie uchwały o przekształceniu szkoły. 

Uzupełnienie miejsc prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych i  opiekuńczych nie 

wpływa na organizację pracy placówki, ponieważ stanowi potwierdzenie istniejącego stanu 

faktycznego. Wskazana lokalizacja dotyczy Miejskiej Hali Lodowej. 
 

W ramach pytań głos zabrał Radny Paweł Liszka, który pytał dlaczego SP Nr 1 nie ma 

możliwości lekcji na basenie i dlaczego nie ma uchwał dotyczących SP Nr 3 i Sp Nr 6 

Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka poinformował, że w miesiącu lutym br. były 

podejmowane uchwały o zamiarze przekształcenia, a teraz jest etap końcowy tego. Chodzi  

o stałe i realizowane, w cyklu ciągłym zajęcia czyli głównie lekcje wf na salach 

gimnastycznych, natomiast szkoły nr 3 i 4 mogą korzystać z niektórych obiektów, ale nie jest 

przewidywany cykl ciągły tych zajęć.   

Radny Paweł Liszka  pytał czy SP Nr 1, 3 i 4 mogą korzystać z tych obiektów. 

Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka odpowiedział, że tak, a w proponowanych 

uchwałach chodzi o to, aby wskazać miejsce realizacji zajęć ciągłych, aby rodzice od 

początku wiedzieli gdzie są realizowane zajęcia wf.  

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr IX/86/2019 w sprawie: 

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

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

14. 
Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Katarzyna Wójcik  

 

Ad.11c) 
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej 

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

Kopernika 28 przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka. Znowelizowane 

przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo nakazują wskazanie w uchwałach o sieci 

szkół podstawowych, dodatkowych miejsc prowadzenia działalności dydaktyczno - 

wychowawczej i opiekuńczej.  

Dodanie takich lokalizacji odbywa się w trybie przekształcenia placówki, określonym w 

art.  89 wskazanej ustawy. Realizując ten ustawowy obowiązek, w dniu 4 lutego 2019r. Rada 

Miasta Nowy Targ podjęła Uchwałę Nr IV/42/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia 

z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym 

Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Al. Mikołaja Kopernika 28.  
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Wykonując postanowienia uchwały, o zamiarze przekształcenia placówki zawiadomiono 

wszystkich rodziców uczniów, a także wystąpiono o opinię do Małopolskiego Kuratora 

Oświaty. W  dniu 22 lutego 2019r. Małopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował 

wniosek o  przekształcenie  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu. 

Ostatnim etapem procesu przekształcania jest podjęcie uchwały o przekształceniu szkoły. 

Uzupełnienie miejsc prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych i  opiekuńczych nie 

wpływa na organizację pracy placówki, ponieważ stanowi  potwierdzenie istniejącego stanu 

faktycznego. Wskazane lokalizacje dotyczą: Basenu Miejskiego oraz Hali "Gorce„. 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr IX/87/2019 w sprawie: sprawie 

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

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

28. 
Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Katarzyna Wójcik  

 

Ad.11d) 
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej 

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

ul. Władysława Orkana 17 przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka. 

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

wskazanie w uchwałach o sieci szkół podstawowych, dodatkowych miejsc prowadzenia 

działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej.  

Dodanie takich lokalizacji odbywa się w trybie przekształcenia placówki, określonym  

w art.  89 wskazanej ustawy. Realizując ten ustawowy obowiązek, w dniu 4 lutego 2019r. 

Rada Miasta Nowy Targ podjęła Uchwałę Nr IV/43/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia 

z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 5  im. Konfederacji Tatrzańskiej  

w  Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Władysława Orkana 17.  

Wykonując postanowienia uchwały, o zamiarze przekształcenia placówki zawiadomiono 

wszystkich rodziców uczniów, a także wystąpiono o opinię do Małopolskiego Kuratora 

Oświaty. W  dniu 22 lutego 2019r. Małopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował 

wniosek o  przekształcenie  Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Targu. 

Ostatnim etapem procesu przekształcania jest podjęcie uchwały o przekształceniu szkoły. 

Uzupełnienie miejsc prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych i  opiekuńczych nie 

wpływa na organizację pracy placówki, ponieważ stanowi  potwierdzenie istniejącego stanu 

faktycznego. Wskazane lokalizacje dotyczą: Basenu Miejskiego oraz Hali "Gorce„. 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr IX/88/2019 w sprawie: 

przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji 
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Tatrzańskiej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Władysława Orkana 

17. 
Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Katarzyna Wójcik  

 

Ad.11e) 
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej 

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

Pl. Evry 3 przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka. Znowelizowane przepisy 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe nakazują wskazanie w uchwałach o sieci 

szkół podstawowych, dodatkowych miejsc prowadzenia działalności dydaktyczno - 

wychowawczej i opiekuńczej.  

Dodanie takich lokalizacji odbywa się w trybie przekształcenia placówki, określonym  

w art.  89 wskazanej ustawy. Realizując ten ustawowy obowiązek, w dniu 4 lutego 2019r. 

Rada Miasta Nowy Targ podjęła Uchwałę Nr IV/44/2019 w sprawie zamiaru przekształcenia 

z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej 

w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Evry 3.  

Wykonując postanowienia uchwały, o zamiarze przekształcenia placówki zawiadomiono 

wszystkich rodziców uczniów, a także wystąpiono o opinię do Małopolskiego Kuratora 

Oświaty. W  dniu 25 lutego 2019r. Małopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował 

wniosek o  przekształcenie  Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu. 

Ostatnim etapem procesu przekształcania jest podjęcie uchwały o przekształceniu szkoły. 

Uzupełnienie miejsc prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych i  opiekuńczych nie 

wpływa na organizację pracy placówki, ponieważ stanowi  potwierdzenie istniejącego stanu 

faktycznego. Wskazane lokalizacje dotyczą: Miejskiej Hali Lodowej, Basenu Miejskiego, 

Hali "Gorce„ oraz Miejskiego Stadionu Piłkarskiego. 

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr IX/89/2019 w sprawie: 

przekształcenia z dniem 1 września 2019r. Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Żołnierzy 

Armii Krajowej w Nowym Targu z siedzibą w Nowym Targu przy Pl. Evry 3. 
Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Katarzyna Wójcik  

 

Ad.11f) 
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Miasta Nowy Targ 

przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda. Przewodniczący odczytał treść 

uchwały, a następnie uzasadnienie do niej w brzmieniu jak poniżej: 
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„Pan Michał Glonek w wyniku wyborów, które odbyły się w dniu 21 października 2018r. 

został wybrany Radnym Rady Miasta Nowy Targ.  

W myśl art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  

z 2019r. poz. 506) radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik 

jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną 

osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani 

do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Radny i wójt składają pierwsze 

oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne 

oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, 

według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem 

kadencji. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, odpowiednio, przewodniczący rady gminy, 

wojewoda lub wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa 

osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając 

dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia 

wezwania. 

Termin do złożenia oświadczenia majątkowego przez Radnego Michała Glonka według stanu 

na dzień 31 grudnia 2018r. upłynął 30 kwietnia 2019r. O obowiązku złożenia oświadczenia 

majątkowego Przewodniczący Rady poinformował Radnych na Sesji w dniu 4 lutego 2019r. 

Następnie na Sesji w dniu 8 kwietnia 2019r. przypomniał o zbliżającym się terminie złożenia 

oświadczenia, z kolei w dniu 26 kwietnia 2019r. pracownik Biura Rady mailowo przypomniał 

tym Radnym, którzy jeszcze nie złożyli oświadczenia, o upływającym terminie w dniu 30 

kwietnia 2019r. Wobec niedotrzymania powyższego terminu, Przewodniczący Rady Miasta 

Nowy Targ na podstawie art. 24h ust. 5a ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 506) pismem znak: BR.0043.8.2019 z dnia 6 maja 2019r. wezwał Radnego Michała 

Glonka do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego, wyznaczając dodatkowy 

czternastodniowy termin. Wezwanie zostało doręczone, pod wskazany przez Radnego 

Michała Glonka adres do korespondencji w dniu 7 maja 2019r., co potwierdza zwrotne 

poświadczenie odbioru pisma. Pomimo upływu dodatkowego terminu Radny Michał Glonek 

nie złożył oświadczenia majątkowego. 

Zgodnie z art. 24k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu powoduje 

wygaśnięcie mandatu radnego na podstawie art. 383 § 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. 

Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 684) z mocy prawa. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 383 § 2 z dnia 5 stycznia 2011r. ustawy Kodeks 

wyborczy, wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn niezłożenia w terminach określonych  

w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym, stwierdza Rada w drodze 

uchwały w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. 

Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ przygotował projekt uchwały o wygaśnięciu 

mandatu Radnego Pana Michała Glonka. Przed podjęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu 

Radnego, Przewodniczący Rady poinformował także Radnego pismem znak 

BR.0043.11.2019 z dnia 31 maja 2019r. o możliwości złożenia wyjaśnień.  

Od niniejszej uchwały zainteresowanemu służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Krakowie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Rady Miasta Nowy Targ 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały”. 

 

W ramach pytań i jednocześnie dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

 Radny Michał Glonek korzystając z możliwości złożenia wyjaśnień stwierdził, że jego 

zdaniem ta uchwała jest bezprzedmiotowa, ponieważ oświadczenie złożył. Nie złożył 

go w ustawowym terminie do 30 kwietnia ponieważ nie był tego w stanie zrobić gdyż 

nie rozlicza się sam i dopiero 30 kwietnia otrzymał rozliczenia od osób, z którymi 
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współpracuje. Dlatego dotrzymanie tego terminu było technicznie nie możliwe. Dodał, 

że tak samo jak inni radni w Polsce ma takie prawo, że Przewodniczący wyznacza 

termin dodatkowy na złożenie oświadczenia i z tego przywileju chciał skorzystać, ale 

ten termin nie został mu wyznaczony. Dodał, że to z mediów dowiedział się  

o przedmiotowym projekcie uchwały. Z uzasadnienia wynika, że korespondencja  

w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu była do niego wysłana pocztą 

tradycyjną o czym  świadczy potwierdzenie odbioru jednak na tym potwierdzeniu nie 

podpisał się osobiście. Dodał, że w ostatnim czasie dostawał wiadomości z Biura 

Rady drogą mailową, a tym razem wysłano do niego wezwanie w formie papierowej. 

Uznał, że skuteczne dostarczenie, na które powołuje się Przewodniczący Rady jest 

fikcyjne i najlepszym rozwiązaniem jest wycofanie się z tej uchwały. Następnie 

wyjaśnił, że wie skąd się taki błąd wkradł otóż kilka tygodni temu zmienił miejsce 

zamieszkania. Nie mógł wykonać procedury związanej ze zmianą adresu, bo nie ma 

jeszcze przyznanego numeru domu. Na koniec dodał, że ma nadzieję, że to nie złe 

intencje sprawiły, że taka uchwała jest podejmowana, bo wiadomości elektroniczne do 

niego docierały, a teraz pismo wysłano pocztą tradycyjną. 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda podkreślił, że Radny Michał Glonek podał 

adres Klikuszówka** i na ten adres wysyłane są dokumenty z urzędu  

i zawiadomienia. Teraz okazuje się, że Radny mieszka gdzie indziej, ale innego adres 

zamieszkania nie podał do Biura Rady, a nie można mieszkać w nieodebranym domu.  

Przewodniczący przypomniał, że składając pierwsze oświadczenie na początek 

kadencji Radny Michał Glonek również był wzywany w taki sam sposób i wówczas 

złożył oświadczenie w ostatnim dniu dodatkowego terminu. Potem dzwonił do 

Przewodniczącego Rady, że będzie musiał jeszcze złożyć korektę, ale taka korekta do 

dnia dzisiejszego do Przewodniczącego Rady nie wpłynęła. Dodał, że po złożeniu 

obecnego oświadczenia już po terminie sprawdził  i porównał te dokumenty i okazuje 

się, że są nierzetelnie wypełnione, brakuje kilku kwot, diety są niższe niż w ubiegłym 

roku. Następnie podkreślił, że sam przypominał o obowiązku złożenia oświadczenia 

majątkowego dwa razy na Sesjach tj. 4 lutego i 8 kwietnia br. Z Biura Rady wysłane 

były również dwa maile, jeden z informacją o terminie złożenia oświadczenia, stanie 

majątkowym na jaki ma być ono wypełnione i o tym co ma być do niego dołączone 

(wysłano również aktualny druk oświadczenia majątkowego), następnie w dniu 26 

kwietnia br. wysłano z Biura Rady informację przypominającą o zbliżającym się 

upływie terminu dlatego kolejny raz już na adres wysłano wezwanie za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru gońcem, które to odebrała dorosła osoba zamieszkująca pod 

adresem wskazanym przez radnego do korespondencji. Takie samo wezwanie i w tym 

samym trybie zostało wysłane do Radnej Agaty Michalskiej i ona złożyła 

oświadczenie dzień przed upływem dodatkowego terminu. Odnośnie odbioru 

wezwania dodał, że na zwrotce jest adnotacja gońca, że odebrał dorosły domownik. 

Stwierdził, że według niego cała procedura została zachowana ze strony urzędu. 

Przypomniał, że Radny Michał Glonek nie jest nowym radnym, bo był już radnym 2 

kadencje (Rada Miasta i Rada Powiatu). Był również przez 2 lata Przewodniczącym 

Rady Miasta i doskonale zna terminy składania oświadczeń i obwinianie innych za tą 

sytuację czy też nadmiar obowiązków go nie tłumaczy.  

 Na prośbę Przewodniczącego Rady radca prawny Pani Teresa Ludzia przytaczając 

przepisy k.p.a potwierdziła, że wezwanie zostało doręczone zgodnie z przepisami 

prawa. Dodała, że jako Radny doświadczony nie powinien mieć żadnych wątpliwości 

co do obowiązków jakie ciążą na Radnych w tym zakresie. Te przepisy są jasne  

i czytelne podobnie jak obowiązek powiadomienia przez Radnego o zmianie adresu do 

korespondencji.  
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 Radny Michał Glonek stwierdził, że on nie mówi, że nie za w tym zakresie przepisów 

lecz mówi, że  przeprowadził się kilka tygodni temu i adresu zameldowania jeszcze 

nie może zmienić. Dodał, że kilka sekund rozmowy z nim wystarczyłoby, aby 

dostarczyć mu te dokumenty prawidłowo. Dodał, że materiały na sesję obecną dostał 

już do nowego miejsca zamieszkania, a wcześniejsze wezwanie na adres nieaktualny. 

 Radny Bartłomiej Garbacz najpierw przeanalizował na podstawie przepisów zwrot   

o „skutecznym dostarczeniu powiadomienia”, przedstawił również stanowisko klubu 

Razem Nowy Targ w tej sprawie. Radni tego klubu oświadczyli iż wbrew 

informacjom jakie pojawiły się na portalach internetowych oświadczenia majątkowe 

zostało przez Radnego Michała Glonka złożone, chociaż faktycznie nie w terminie.  

W oświadczeniu podkreślili również, że podjęta uchwała będzie wadliwa i że najlepiej 

będzie w ogóle jej nie podejmować, tylko się z niej wycofywać. Dodał, że doręczenie 

pism drogą elektroniczną następuje na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną jeśli strona wyrazi na to zgodę, a niewątpliwie wszyscy 

radni wyrazili zgodę na przesyłanie pism pocztą elektroniczną co w tym przypadku 

nie było zrobione.  K.p.a. daje również możliwości doręczenia pism adresatowi np.  

w miejscu jego zamieszania czy miejscu pracy, co również w tym przypadku nie było 

zachowane, bo osoba odpowiedzialna za dostarczenie poczty nie dzwoniła do radnego 

gdzie mu tą pocztę dostarczyć. Powołane argumenty wskazują, że takie doręczenie 

jakie miało miejsce nie można uznać za doręczenie skuteczne.  

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda podkreślił, że pism wymagających 

zwrotnego potwierdzenia odbioru nigdy nie wysyłał  do radnych elektronicznie. 

Dodał, że radny z racji pełnionej funkcji ma przestrzegać prawa, dawać przykład 

wyborcom, a mieszkanie w nieodebranym domu to łamanie prawa.  

 Radny Michał Glonek stwierdził, że nie będzie tego komentował, bo taka sugestia jest 

poniżej poziomu.  

 Radny Paweł Liszka pytał na jakiej podstawie materiały na dzisiejszą Sesję zostały 

dostarczone na nowy adres skoro Radny nie dokonał zmiany adresu. Skąd Biuro Rady 

miało ten nowy adres? Stwierdził, że nie widzi tu dobrej woli, bo skoro dało się 

dostarczyć jedne materiały to i wcześniejsze można było tam dostarczyć. 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda podkreślił, że wezwanie wysłano na adres, 

który radny podał do korespondencji, później na ten adres wysłano powiadomienie  

o przygotowywaniu przedmiotowego projektu przez Przewodniczącego, było ono 

awizowane tydzień. W dniu rozpisywania Sesji na 17 i na 24 czerwca materiały 

rozwoził kierowca i wraz z awizowanym pismem dostarczył je radnemu dzwoniąc do 

niego gdzie ma je dostarczyć, gdyż wcześniejsze pismo pomimo awizo nie było 

odebrane.  

 Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz dodał, że mimo to materiały były 

zaadresowane na adres taki jak wcześniej, podany przez radnego do korespondencji.  

 Odnośnie propozycji wycofania projektu Przewodniczący Rady stwierdził, że jako 

Przewodniczący musi przestrzegać prawa i ma obowiązek taki projekt przygotować  

i przedłożyć Radzie.  

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że widzi tu pewną zawziętość w wygaszeniu 

mandatu Radnego Michała Glonka. Stwierdził, że sprawa powinna się zakończyć  

i pewnie się zakończy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, ale takie dyskusje 

do niczego dobrego nie doprowadzą. Przypomniał, że jak przed laty była sprawa 

wygaszenia mandatu jednemu z Radnych to wszyscy na sali byli przeciwni takiej 

uchwale chociaż to był wniosek Wojewody, aby ten mandat mu odebrać.  

 Radny Jacenty Rajski pytał Przewodniczącego Rady czy w takim przypadku nie może 

Radnemu Glonkowi uwzględnić tego terminu złożenia oświadczenia. 
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 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda podkreślił, że musi działać zgodnie  

z prawem i nie może tego zrobić. Jego obowiązkiem było przygotowanie 

przedmiotowej uchwały, a jeśli zostanie ona podjęta to radny może ją zaskarżyć  

i sprawa trafi do WSA.  

 Radna Agata Michalska poinformowała, że również była spóźniona z oświadczeniem 

majątkowym, ale ona otrzymała telefon z Biura Rady więc wobec radnego Michała 

Glonka zabrakło dobrej woli.  

 Przewodniczący Rady Grzegorz Lubereda odnosząc się do wypowiedzi 

przedmówczyni, poinformował, że jest to nie prawda gdyż po wysłaniu wezwania  

o wyznaczeniu dodatkowego terminu ani on ani pracownik Biura Rady nie dzwonili 

już do radnych, ani do jednego ani do drugiego nie wysyłano też maila. Obaj Radni 

byli jednakowo informowani. Dodał, że radna składała oświadczenie w przedostatni 

dzień i widziała że Pan Glonek nie złożył tego oświadczenia to dlaczego jako 

koleżanka z klubu nie dała mu znać, chyba że zadzwoniła, a radny nadal nie złożył 

tego oświadczenia.  

 Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniwicz uzupełnił, że telefon z Biura Rady 

dotyczył uzupełnienia PIT-u do oświadczenia już po jego złożeniu, a nie 

przypomnienia o jego złożeniu.  

 Radna Katarzyna Wójcik podkreśliła, że postawa niektórych Radnych w tym 

głosowaniu to nie jest głos przeciwko Radnemu Michałowi Glonkowi tylko 

stwierdzenie faktu i potwierdzenie tego co wynika z prawa. Dodała, że radni muszą 

przepisów przestrzegać. Wyższe instancje będą decydować w tej sprawie, a Rada ma 

tylko stwierdzić fakt odnośnie przepisów, które obowiązują wszystkich radnych 

jednakowo.  

 Radny Michał Glonek stwierdził, że przepis prawidłowego powiadomienia został 

złamany.  

 Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz stwierdził, że według niego o tym 

czy ten przepis został złamany zadecyduje sąd.  

 Radny Bartłomiej Garbacz raz jeszcze zaapelował, aby Rada odrzuciła ten projekt 

uchwały, bo doręczenie wezwania nie było skuteczne i termin wyznaczony przez 

Przewodniczącego Rady się nie rozpoczął. Radny Michał Glonek bez uprzedniego 

wezwania złożył to oświadczenie. Najwyżej jeśli Wojewoda uzna inaczej zleci 

rozstrzygniecie zastępcze i efekt końcowy będzie taki sam.  

 Radny Michał Glonek stwierdził, że teraz analizowany był przepis prawidłowego 

doręczenia, który został złamany, bo orzecznictwo i fakty są jednoznaczne;  

 Wiceprzewodniczący Marek Mozdyniewicz stwierdził, że o tym czy ten przepis został 

złamany zadecyduje sąd.  

 Radny Bartłomiej Garbacz stwierdził, że Przewodniczący nie dysponował informacją, 

że radny Glonek zmienił adres zamieszkania i adres do korespondencji jest inny  

w związku z tym termin dodatkowy nie został mu prawidłowo wyznaczony, a Radny 

Glonek złożył oświadczenie przed wyznaczeniem tego terminu.   

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że konsultował się z radcami 

prawnymi i na tej podstawie przygotował przedmiotowy projekt uchwały.  

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że należałoby już przejść do głosowania i niech 

sąd decyduje co dalej w tej sprawie.  

 Radny Jacenty Rajski stwierdził, że radni powinni się integrować i wspólnie działać,  

a nie  utrudniać sobie działanie.   

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że należy tą sprawę zostawić Wojewodzie. 

Poinformował, że gdy był Przewodniczącym również wzywał radnego Michała 

Glonka do złożenia oświadczenia i złożył je wtedy w dodatkowym terminie.   
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 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda potwierdził, że faktycznie były takie 

wezwania i po nich wówczas Radny Michał Glonek złożył oświadczenie, a w tym 

przypadku tego nie zrobił.  

 

Przed przystąpieniem do głosowania Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz 

zapytał Radnego Michała Glonka czy to co do tej pory powiedział uznaje za swoje 

wyjaśnienia czy chce jeszcze coś dodać? 

Radny Michał Glonek potwierdził, że były to jego wyjaśnienia.  

Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz poinformował, że zgodnie z przepisami 

Radny Michał Glonek nie może głosować  w swojej sprawie.  

 

Rada w głosowaniu 10 głosów „za” przy 9 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 

podjęła uchwałę Nr IX/90/2019 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego 

Miasta Nowy Targ. 
Wyniki imienne: 

ZA (10) 

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

Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna 

Wójcik 

PRZECIW (9) 

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

Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Ewa Garbacz 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek  

 

Ad.12 

Odpowiedzi na zapytania radnych. 

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

piśmie.  

 

Ad.13 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Szymon Fatla w związku ze zdarzeniem jakie miało miejsce w minioną sobotę 

na progu wodnym Dunajca, gdzie przypadkowy przechodzień uratował tonące  

w wirze osoby zwrócił się z prośbą o uhonorowanie tej osoby, 

 Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa złożył podziękowania dla organizatorów 

obchodów 40-tej rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Nowym Targu. 

Następnie pytał kiedy będzie uroczyste otwarcie ronda im. ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego?  

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że zostało zlecone nasadzenie zieleni 

przez ZGZiR i gdy zostanie to wykonane to wówczas będzie uroczyste nadanie tego 

imienia.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że sesja absolutoryjna 

została zwołana na dzień 24 czerwca 2019r. na godz. 14:00.  

 

 

Ad.14 
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O godzinie 19:50 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął IX Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 

 
 


