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Protokół Nr 10/2019 
z X Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 24 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 X 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. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

4. Interpelacje i zapytania radnych. 

5. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

6. Rozpatrywanie Raportu o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2018. 

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2018: 

a) głosy radnych,  

b) głosy mieszkańców. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Targ.  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2018.   

c) absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2018.  

d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 

(Kowaniec-Kokoszków); 

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

28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie miasta.  

9. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 
Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad. 

 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przegłosowała porządek obrad. 
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Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Ewa Garbacz, Michał Glonek, 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 

NIEOBECNI (4) 

Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 
 

Ad.3 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 21 maja 2019r. r. do 24 czerwca 2019r. 

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

Watycha. 

W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali: 

 Radny Michał Glonek pytał o szczegóły reorganizacji w Urzędzie Miasta? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że w ostatnim czasie podjął zarządzenie  

w sprawie zmian organizacyjnych w urzędzie, które mają usprawnić obsługę klienta.  

W ramach Wydziału Kultury Sportu i Promocji został powołany Referat ds. Sportu  

i Turystyki. Wydział Spraw Społecznych został podzielony i część zadań przydzielono 

do Biura Obsługi Mieszkańców tworząc w ten sposób Biuro Obsługi Mieszkańców  

i Przedsiębiorców, a część zadań do Urzędu Stanu Cywilnego tworząc Urząd Stanu 

Cywilnego i Spraw Obywatelskich. Kolejna zmiana dotyczy podziału Wydziału 

Nieruchomościami, część dot. gospodarowania zasobem nieruchomości została 

dołączona do Wydziału Rozwoju i Urbanistyki tworząc Wydział Rozwoju Urbanistyki 

i Gospodarki Nieruchomościami, a dla części dotyczącej mienia utworzono Referat ds. 

Ewidencji Mienia Komunalnego. Dokonano również przeniesień pracowników  

i zmian pokoi, aby Ci pracownicy, którzy obsługują mieszkańców byli na niższych 

piętrach.  

 Radny Michał Glonek pytał kto został Kierownikiem Referatu ds. SiT ? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha odpowiedział, że został nim Pan Arkadiusz Szymczyk  

i referat liczy 3 osoby.  

 Radny Michał Glonek pytał na jakiej zasadzie ogłoszono konkurs na to stanowisko? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że było to przeniesienie na zasadzie 

porozumienia urzędów i Pan Szymczyk został przeniesiony z urzędu Miasta Zakopane 

do Wydziału FPiI tut. urzędu, a teraz został Kierownikiem Referatu ds. SiT. 

 Radny Michał Glonek pytał czy jest to osoba kompetentna w zakresie sportu  

i turystyki? Pytał czy w związku z tym, że Pan Szymczyk był na liście wyborczej 

Burmistrza nie wiąże się to czasem ze spłacaniem obietnic. 

 Burmistrz Grzegorz Watycha, że uważa że Pan Arkadiusz Szymczyk jest osobą 

kompetentną na to stanowisko, bo zna się na sporcie i jest kibicem, jego wybór nie ma 

nic wspólnego ze spłacaniem zobowiązań.  

 Radny Michał Glonek pytał dlaczego zamknięte jest Muzeum Drukarstwa? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że zostanie to sprawdzone i odpowiedź 

zostanie udzielona w punkcie podpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 

W trakcie sprawozdania doszli Radni Ewa Pawlikowska i Andrzej Swałtek i od tego momentu 

w sesji uczestniczy 19 Radnych.  

 

Ad.4 
Interpelacje i zapytania: 
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1. Radna Ewa Pawlikowska złożyła interpelacje w sprawach: 

a) udzielenia informacji o stanie zatrudnienia na moment obejmowania przez 

Burmistrza Urzędu w 2014 r., a także udzielenia informacji o sposobie 

przyznawania stanowisk w związku ze zmianami kadrowymi w Urzędzie, 

b) udzielenia informacji o środkach, z których została sfinansowana budowa drogi 

wraz infrastrukturą od ul. Kowaniec w kierunku ul. Kokoszków Boczna. 

2. Radna Danuta Szokalska-Stefaniak złożyła interpelację w sprawie budowy 

chodnika na osiedlu Nowe. 

3. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawach: 

a) udzielenia informacji odnośnie działań inwestycyjnych związanych z rozwojem 

Gorców, 

b) udzielanie informacji odnośnie wykorzystywania urlopów przez p. Burmistrza oraz 

jego Zastępców. 

4. Radny Andrzej Swałtek złożył interpelacje w sprawach: 

a) rozbudowy Nowotarskiej Strefy Relaksu, 

b) udzielenia informacji mieszkańcom bloków zasilanych przez MPEC odnośnie  

kosztów produkcji 1m
3 

ciepłej wody dla podłączonych do sieci ciepłowniczej 

odbiorców, poza sezonem grzewczym. 

5. Radny Szymon Fatla złożył interpelacje w sprawach: 

a) stanu nawierzchni ulicy Józefczaka, 

b) udostępnienia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 na Kowańcu. 

6. Radna Agata Michalska złożyła interpelację w sprawie drogi dojazdowej do 

os. Szuflów o wymaganych parametrach wraz z chodnikiem dla pieszych oraz 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

7. Radny Michał Glonek pytał kiedy zostanie wykonany parking miejski na os. 

Oleksówki, który miał być wykonany w ramach budżetu obywatelskiego. 

Przypomniał, że już dwa miesiące temu odbyła się wizja w terenie i parking miał być 

przygotowany na sezon letni, a nadal jest w fatalnym stanie i nie ma tam WC dla 

turystów.  

8. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelację w sprawie interwencji władz miasta  

w Gospodarstwie Państwowym Wody Polskie w sprawie podmywania brzegów 

Dunajca. 

9. Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie  realizacji 

kanalizacji sanitarnej na os. Niwa Zachodnia - etap 1.  

 

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

 

Ad.5 
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych osób stanowi załącznik nr 3 

do protokołu): 

 Pani Bogusława Korwin poruszyła następujące sprawy: pomnik Jana Pawła II na 

lotnisku w czasie obchodów 40-tej wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Nowym Targu, 

wygaśnięcie mandatu Radnego Michała Glonka, reorganizacja urzędu i tworzenie 

nowych wydziałów, wymogów dot. zbierania podpisów do zgłoszenia mieszkańca do 

debaty nad raportem o stanie miasta.  

 Pan Marek Bochowicz Przewodniczący NRS podziękował za przywrócenie linii nr 12 

MZK, 

 Pani Barbara Zamojska- Kostela przedstawiła problem smogu w Nowym Targu oraz 

dotacji do wymiany pieców.  
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 Pani Maria Pawluśkiewicz odniosła się do obchodów 40-lecia wizyty Ojca Świętego 

Jana Pawła II w Nowym Targu - uznała, że były pewne niedociągnięcia 

organizacyjne. 

 

Pełna treść wystąpień zarejestrowana na nagraniu z X Sesji Rady Miasta.  

 

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

 

Ad.6 
Raport o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2018 przedstawiła Sekretarz Miasta 

Stanisława Szołtysek. Prezentacja dotycząca raportu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad.7 
Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2018. 

a) głosy radnych: 

 Radny Michał Glonek przypomniał, że raport dotyczy 2018r., który był ostatnim 

rokiem poprzedniej kadencji Burmistrza, podsumowujący wykonanie obietnic 

wyborczych. Stwierdził, że ten dokument to prawie 150 stron tekstu, z którego 

niewiele można się dowiedzieć, bo nie zostało w nim ujęte to czego nie udało się 

zrobić. Uznał, że Burmistrz gromadzi wokół siebie ciała doradcze i na ich opiniach 

polega, a zapisów w raporcie gdzie wykazano jako te ciała Młodzieżowa Radę Miasta, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku i Kapitułę Honorową wynika, że Burmistrz jest 

ekspertem od wszystkiego. Nie ma ciała doradczego dotyczącego przedsiębiorczości, 

inwestycji czy też sportu. Stwierdził, że Burmistrz powinien się otoczyć fachowcami, 

bo to jest w interesie społecznym. Następnie uznał, że edukacja jest w mieście jednym 

z najbardziej zaniedbywanych zadań, a nadzór nad oświatą sprawuje Z-ca  Burmistrza 

Pani Joanna Iskrzyńska-Steg. Stwierdził, że brak kompetencji powoduje duży bałagan, 

a w raporcie nie ma nic na temat dwuzmianowości w szkołach czy reformach 

edukacji, zmianach organizacyjnych w szkołach, ryzyku zwolnień nauczycieli. 

Zdaniem radnego jako sukces przedstawiono rewitalizację, a on to postrzega w inny 

sposób. Dopuszczono do projektu różne podmioty, ustawodawca ustalił, aby dać 

szansę wszystkim. W Nowym Targu przez ponad rok dopuszczono przedsiębiorstwa, 

które mogły się ubiegać o środki unijne. W tym czasie urząd wydał stosowne 

zaświadczenia, a przed samym ogłoszeniem naboru przez Radę Miasta podjęta została 

uchwała, która ograniczała dostęp do programu i po środki mogły sięgać tylko 

uprzywilejowane podmioty samorządowe, stowarzyszenia i szkoły. Następnie Radny 

przypomniał, że zgłoszony przez niego projekt dotyczył Kowańca i polegał na 

budowie stacji narciarskiej. Podkreślił, że jest związany z turystyką i zawsze będzie  

o niej mówił.  Stwierdził, że turystyka jest bardzo ciekawym zadaniem, że nie rozumie 

dlaczego władze miasta nie dostrzegają potencjału w jej budowaniu. Uznał, że  

w raporcie kwestie turystyki są przemilczane co go dziwi, bo podczas kampanii 

wyborczej Burmistrz mówił o „otwarciu na Gorce”. Na dzień dzisiejszy nic się w  tym 

temacie nie robi. Dodał również, że większość radnych krytycznie się wypowiada  

o promocji miasta, bo nie ma w urzędzie ludzi, którzy mieliby jakąkolwiek praktykę  

w tej branży i robili to zawodowo; 

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że brakuje mu w raporcie informacji na temat 

Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych. Taka informacja powinna być, aby 

wiadome było na jakim etapie jest ta sprawa i żeby w przyszłym roku można było 

zobaczyć, czy jest coś robione czy raczej się cofamy w tym temacie. Mówił, że jest to 
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duża inwestycja za kilkadziesiąt milionów złotych, a nie ma o niej informacji  

w raporcie.  

 Radny Szymon Fatla stwierdził, że raport jest obszerny, ale nie ma ani jednego 

rozdziału poświęconego przedsiębiorczości, turystyce, a temat rynku pracy, według 

radnego, został potraktowany bardzo pobieżnie. Zauważył, że w raporcie jest mowa  

o Strefie Aktywności Gospodarczej, a ona powstała już w 2014r. więc jest to pewnego 

rodzaju nadużycie. Odnośnie informacji dotyczącej tego, że zmniejsza się liczba 

mieszkańców stwierdził, że brakuje mu informacji na temat co miasto zamierza 

zrobić, aby ten problem rozwiązać.  

 Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz podkreślił, że raport o stanie miasta 

ma zawierać główne informacje, a nie szczegółowe. Gdyby chciano w nim wszystko 

przedstawić to byłby jeszcze obszerniejszy.  

 Radny Krzysztof Sroka stwierdził, że uwagi dotyczące przyszłości i trendów powinny 

zostać zawarte raczej w strategii rozwoju, a nie w raporcie o stanie miasta.  

 

b) głosy mieszkańców -  brak zgłoszeń mieszkańców do debaty. 

 

Ad.8a) 

 

Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.   

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 7 głosach wstrzymujących się 

podjęła uchwałę Nr X/91/2019 w sprawie: wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy 

Targ.  
Wyniki imienne: 

ZA (12) 

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

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

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (1) 

Michał Glonek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa 

Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (1) 

Bartłomiej Garbacz 
 

Przerwa 

 

Ad.8b) 
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Miasto Nowy Targ za rok 2018 rozpoczęło się od przedstawienia przez Skarbnika Pana 

Łukasza Dłubacza przedmiotowego sprawozdania w formie prezentacji. Prezentacja ta 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda 

przedstawił przedmiotowy projekt uchwały.  
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Pytań do referujących nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt 

przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 15 głosów „za”  przy 1 głosie przeciw i 4 głosach wstrzymujących się 

podjęła uchwałę Nr X/92/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2018.   
Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz 

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

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

PRZECIW (1) 

Andrzej Swałtek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Michał Glonek, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (1) 

Bartłomiej Garbacz 
 

Ad.8c) 
Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2018 

przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda. Następnie poinformował, że w dniu  

30 maja 2019r. Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta za rok 2018 wraz z opinią. Wniosek i opinia zostały przesłane do RIO, 

które wydało pozytywną opinię  o przedmiotowym wniosku. Wniosek Komisji Rewizyjnej 

wraz z opinią odczytała Przewodnicząca tej Komisji Danuta Sokół. Następnie 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda odczytał opinię RIO o sprawozdaniu z budżetu 

miasta za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.   

 

Pytań do referujących nie było. 

W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: 

 Radny Leszek Pustówka jako Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury stwierdził, 

że mimo zawirowań w oświacie szkoły osiągnęły dobre wyniki. Działania Miejskiego 

Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Wydziału Kultury, Sportu  

i Promocji określił jako efektywne i merytoryczne. Podkreślił, że w minionym roku 

miało miejsce wiele udanych przedsięwzięć kulturalnych. Zachęcił wszystkich do 

udziału w organizowanych imprezach, wydarzeniach.  

 Radna Stefania Drąg-Iłeda jako Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, Opieki 

Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego podkreśliła dobre działania miasta  

w zakresie pomocy społecznej. Podkreśliła fakt, że ważnym zadaniem jest utworzenia 

ośrodka wsparcia dla osób starszych oraz utworzenia ogrzewalni, aby w okresie 

jesienno-zimowym osoby bezdomne nie marzły. Stwierdziła, że ubiegłoroczny budżet 

został wykonany bardzo dobrze. 

 Radny Jacenty Rajski jako Przewodniczący Komisji FGKiR podkreślił, że wskaźnik 

zadłużenia miasta na koniec 2018r. spadł i obecnie wynosi 19,3%, kwotowo jest to 

spadek zadłużenia o 3 mln. zł. Podkreślił, że ważne jest to, że kontynuowane były 

inwestycje planowane w poprzedniej kadencji jak np. wschodnia obwodnica miasta,  

ul. Grel, budynek przy ul. Sobieskiego (Muzeum Drukarstwa), modernizacja budynku 
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dworca kolejowego, wieży wodnej, nowy cmentarz, budowa parkingu oraz prace 

związane z przygotowaniem do podłączenia Miasta do geotermii.  

 Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz zaapelował do radnych, aby 

oceniając wykonanie budżetu za 2018r. nie patrzyli tylko przez pryzmat tych 

inwestycji, które nie zostały zrealizowane, bo zazwyczaj jest to spowodowane 

przyczynami niezależnymi od Burmistrza Miasta. Na koniec zaznaczył, że Burmistrz 

bardzo dobrze zarządza miastem, o czym świadczą ostatnie głosy mieszkańców 

podczas wyborów samorządowych. Stwierdził, że absolutorium jak najbardziej się 

Burmistrzowi należy.  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że jego przedmówcy odegrali już swoje role, ale on 

się nie zgadza z ich stanowiskiem. Dodał, że skoro do zarządzania referatem sportu 

wystarczy być kibicem sportu to według niego nie jest to dobry sposób dobierania 

kadry i zarządzania. Odnośnie zapowiedzi z kampanii o „Otwarciu na Gorce” 

stwierdził, że były to tylko slogany i nic się w tym kierunku nie robi. Nie są 

podejmowane rozmowy z przedsiębiorcami i zamiast ich przyciągać do Nowego 

Targu to się im utrudnia działanie, a to według radnego nie jest dobre zarządzanie.  

 

Rada w głosowaniu 15 głosów „za”  przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr X/93/2019 w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2018. 
Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan 

Łapsa, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta 

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) 

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

NIEOBECNI (1) 

Bartłomiej Garbacz 

  

Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha podziękował za udzielone wotum zaufania oraz 

absolutorium. Dodał, że wierzy, że praca, którą wykonuje wspólnie z pracownikami urzędu 

jest przez mieszkańców doceniana, a cyfry mówią same za siebie. Każdy kto przyjeżdża do 

Nowego Targu i patrzy obiektywnie to widzi i docenia tempo i sposób zmian w mieście. 

Następnie skierował podziękowania do zastępców, skarbnika, pani sekretarz, naczelników, 

kierowników oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych i prezesów spółek miejskich,  

a także wszystkich pracowników za współpracę.  

 

Ad.8d) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków) przedstawił Naczelnik Wydziału RiU Wojciech 

Watycha oraz projektant Pani Katarzyna Salabura. Na wstępie Naczelnik zgłosił 

autopoprawki polegające na poprawie błędów literowych dokładnie kątów nachylenia 

dachów. Następnie Pani projektant poinformowała, że zmiana planu została wywołana 

zmianą obowiązującego studium, która dotyczyła wskazania w studium nowego kompleksu 

do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na os. Kokoszków. Ta zmiana planu dotyczyła 

głównie skonsumowania zmiany studium czyli wyznaczenia nowych terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej na os. Kokoszków wraz z układem komunikacyjnym, który 

obsługuje nowe tereny mieszkaniowe. Równocześnie w zmianie planu uwzględniono wnioski, 

które wpłynęły do projektu na etapie zawiadomienia o przystąpieniu do tej zmiany. Dokonano 

także m.in. aktualizacji planu w zakresie terenów zagrożonych powodzią. Pozostałe zmiany 
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wynikały z uwzględniania uwag i wniosków, które wpływały do tego planu. Projekt był 

wyłożony 3-krotnie do wglądu publicznego. Wpłynęło 68 uwag, 46 nie zostało 

uwzględnionych, 6 częściowo uwzględniono. W międzyczasie wpłynęła skarga na 

przedmiotowy plan dotycząca terenów na os. Willowym - tereny zieleni urządzonej. 

Wyrokiem WSA ten teren został wyłączony z ustaleń planu, ponieważ sąd uchylił ustalenia 

planu obowiązującego dla tego terenu. Uwagi nie zostały uwzględnione głównie ze względu 

na ich sprzeczność z ustaleniami studium.  

 

W ramach pytań głos zabrał Radny Lesław Mikołajski, który pytał jakie elementy ustawy 

antysmogowej zostały wprowadzone w omawianym regionie? 

Pani Katarzyna Salabura poinformowała, że jest to odniesienie do przepisu odrębnego tej 

uchwały, ponieważ ona określa jakie rodzaje paliw mogą być spalane w piecach. Ustalenia  

w zakresie ogrzewania w budynku w dalszym stopniu utrzymują indywidualne kotłownie 

tylko źródła ciepła muszą odpowiadać uchwale antysmogowej.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja FGKiR pozytywnie zaopiniowała rozpatrzenie nieuwzględnionych i częściowo 

uwzględnionych uwag zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.  

Komisja FGKiR pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 14 głosów „za” przy 6 głosach wstrzymujących się przegłosowała 

rozpatrzenie nieuwzględnionych i częściowo uwzględnionych uwag zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały. 
Wyniki imienne: 

za- (14) 

Stefania Drąg-Iłęda, 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 (6) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Michał Glonek, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska, Andrzej 

Swałtek 

NIEOBECNI (1) 

Bartłomiej Garbacz 
 

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

z autopoprawkami uchwałę Nr X/94/2019 w sprawie: zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków). 
Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, 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 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Michał Glonek, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (1) 

Bartłomiej Garbacz 
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Ad.8e) 
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  jak  

w uzasadnieniu Skarbnik Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił następujące autopoprawki: 

1. W zakresie wydatków budżetowych: 

1) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł w rozdziale 63003 

Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowaną na wkład 

własny przy realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Rozwój 

infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup specjalistycznego 

sprzętu do przygotowywania narciarskich tras biegowych oraz budowę wież 

widokowych”. W ramach projektu planowana była budowa wieży widokowej na 

Długiej Polanie oraz tarasu widokowego na os. Zadział. Oferty na wykonanie tych 

obiektów znacznie przekraczały kwotę planowanych środków. Mając na uwadze 

stosunkowo niski poziom dofinansowania ze środków z UE postanowiono 

zrezygnować z realizacji tego projektu, czynione będą starania o pozyskanie 

dofinansowania z innych programów na wyższym poziomie. 

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł w rozdziale 92601 

Obiekty sportowe, w tym kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni boiska sportowego na os. Bór w Nowym 

Targu poprzez wymianę asfaltu na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową”  

w związku z tym, że najtańsza oferta na wykonanie tego zadania przekracza kwotę 

zabezpieczoną w budżecie oraz kwota 270.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie 

dodatkowego zakresu prac związanych z modernizacją części hotelowej Miejskiej 

Hali Sportowej „Gorce”, w trakcie prac modernizacyjnych okazało się, że konieczne 

jest dokonanie wymiany większej liczby okien niż pierwotnie planowano, wymiana 

sieci elektrycznej oraz przebudowa wejścia. 

2. W tekście projektu uchwały oraz załącznikach wprowadza się odpowiednio zmiany 

wynikające z niniejszej autopoprawki. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Andrzej Swałtek pytał co z budową wieży widokowej oraz tarasu jeśli miasto 

nie uzyska dofinansowania? Co wówczas z tymi zadaniami? 

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz podkreślił, że będą zabiegać o pozyskanie 

dofinansowania, na chwilę obecną nie jest w stanie odpowiedzieć co w przypadku gdy 

go nie uzyskają.  

 Radny Lesław Mikołajski pytał o kwotę 400 000 na walkę ze smogiem. Przypomniał, 

że gdy wnioskował o zabezpieczenie w budżecie środków na ten cel to mówiono, że 

środki będą z MRPO i nie ma potrzeby robić tego z budżetu. Pytał czy wniosek z tego 

programu na 189 piecy nie będzie finansowany? 

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz przypomniał, że szereg programów już jest w trakcie 

realizacji, ale w ubiegłym roku składany był jeszcze jeden wniosek na sfinansowanie 

kolejnej partii wymiany pieców i okazuje się, że na chwilę obecną tych pieniędzy już 

nie ma.  

 Radny Lesław Mikołajski przypomniał, że w marcu został obcięty budżet obywatelski 

o 500 000 zł z przeznaczeniem na wymianę kotłów gazowych.  

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz stwierdził, że był to budżet na 2020r. bo na ten rok 

zadania już są wybrane do budżetu obywatelskiego.  

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że miasto złożyło drugi wniosek 

na wymianę kotów i wymienniki przyłącza do sieci ciepłowniczej MPEC, jest on 

złożony, ale dla subregionu Podhalańskiego nie ma przyznanych środków. Obecnie 
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niewykorzystane środki z MRPO czy też nadwyżki są przesuwane właśnie na walkę  

o czyste powietrze. Dla kilku gmin z terenu Małopolski rozstrzygnięto te wnioski  

i jeśli będą jeszcze oszczędności to jest szansa, że te środki miasto otrzyma. Oprócz 

tego co miasto pilotażowo dofinansowało MPEC też finansuje przyłącza  

i wymienniki. Nowy Targ jest wyróżniony w grupie 11 miast z Polski w programie  

z NFOŚiGW  „Ciepłownictwo powiatowe”. Daje to możliwości o ubieganie się  

o środki z tego funduszu na rozwój sieci ciepłowniczej i na kogenerację. W ramach 

rozwoju sieci ciepłowniczej liczy na to, że będzie możliwość zaaplikowania  

i przyłączenia wymiennika ciepła. Jeśli nie to trzeba będzie się zwrócić do Rady 

Miasta, aby znaleźć środki, na realizację tego projektu.  

 Radny Lesław Mikołajski poinformował, że otrzymał informację z WFOŚiGW  

w Krakowie, że oni nie będą finansować tych przedsięwzięć (doprowadzenie sieci do 

parku i na ul. Podtatrzańską).  

 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że to dofinansowanie nie 

będzie z WFOŚiGW lecz z NFOŚiGW. 

 Radny Marek Fryźlewicz pytał czy skończyły się już pieniądze z dotacji dla MPEC  

i dlatego daje się im 200 000 zł na wymienniki? Czy nie można było zostawić im 

dywidendy? Bo tu się spółce zabiera, a tu znów daje środki. 

 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że dla klarowności 

przepływu środków i dla możliwości dodania domów mieszkalnych właściwym jest 

wpłacenie dywidendy do budżetu miasta i dopiero wówczas z budżetu uruchomienie 

tych środków. Program pilotażowy to było zachęcenie  mieszkańców  i MPEC 

finansuje przyłącza na wymienniki ciepła i jest to dotacja dla mieszkańca domu 

indywidualnego.  

 Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń przypomniał, że oprócz środków  

z budżetu są jeszcze programy rządowe i każdy mieszkaniec może skorzystać z tej 

pomocy do wymiany starych palenisk węglowych.  

 Radny Michał Glonek pytał czy punkty widokowe nie będą realizowane z tego 

programu i co oprócz armatki śnieżnej i freza ma być jeszcze zakupione? 

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz odpowiedział, że będzie to ciągnik do tyczenia tras.  

 Radny Michał Glonek stwierdził, że w tegorocznym sezonie nie sprawdzał się układ 

ciągnik i frez i czy nie należałoby się wycofać z tego pomysłu? 

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz stwierdził, że widział iż takie urządzenia 

funkcjonują, a ratrak jest znacznie droższy i do użytku tylko w sezonie zimowym,  

a ten sprzęt można wykorzystać również w sezonie letnim.  

 Radny Michał Glonek stwierdził, że może by się sprawdzało to należałoby zakupić 

gąsienice.  

 Z-ca Burmistrza Pan Waldemar Wojtaszek poinformował, że w tym projekcie 

wzorowano się na rozwiązaniu w Zakopanem gdzie też kupiono ciągnik i frez. Do 

tego dodano taras widokowy i wieżę widokową. Trwały procedury i pozwolenia na 

budowę. Na wieżę widokową w przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta, a na taras 

oferta jedna, która znacznie przewyższała środki przeznaczone na ten cel. Trzeba się 

będzie zastanowić czy zrobić to ze środków z budżetu miasta. Na chwilę obecną 

proponuje się zostawić pozostałe trzy elementy w projekcie. Odnośnie ciągnika 

poinformował, że i tak jest on potrzebny w ZGZiR do utrzymania również tras 

rowerowych w okresie letnim czy też placów na terenie miasta. Odnośnie frezu 

poinformował, że ciągnik do którego w ostatnim sezonie zimowym frez był podpinany 

był za słaby.   

 

Komisja FGKiR pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się  podjęła wraz  

z autopoprawkami uchwałę Nr X/95/2019 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 (19) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Paweł 

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

Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Michał Glonek 

NIEOBECNI (1) 

Bartłomiej Garbacz 
 

Ad.9 

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

piśmie.  

Ad.4.1 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że tak jak inne parkingi i ten na 

Oleksówkach będzie utrzymywany przez ZGZiR.  Służby tego zakładu również i tam dotrą, 

aby ten parking uporządkować. 

Radny Michał Glonek stwierdził, że chodzi mu o przygotowanie tego parkingu na sezon letni. 

Naczelnik Wydziału FPiI Wilhelmina Schab poinformowała, że odbywały się spotkania  

w sprawie budżetu obywatelskiego, na których ustalono zakres realizacji prac. Najpierw 

trzeba pewne rzeczy uporządkować, aby można było potem dobrze to zadanie wykonać. Jest 

przygotowywana dokumentacja i w najbliższym czasie powinien być już widoczny efekt prac.   

Odnośnie pytania do sprawozdania dotyczącego Muzeum Drukarstwa Z-ca Burmistrza 

Waldemar Wojtaszek poinformował, że w poniedziałki Muzeum jest zamknięte. Dodał,  

że zaczął się czas urlopowy i mają być osoby w zastępstwie i od jutra powinno ono być 

otwarte.  

Radny Szymon Fatla poinformował, że w czasie przerwy uzyskał informację, że naprawa  

ul. Józefczaka, o którą wnioskował w interpelacji, została w dniu dzisiejszym wykonana za co 

bardzo dziękuje.  

 

Ad.10 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
 Radny Andrzej Swałtek poinformował, że na ostatniej Komisji STiP omawiano 

sprawę nadania placom, skwerom nazwy miast partnerskich. Stwierdził, że nadanie 

nazw miast partnerskich zobowiązuje do należytego utrzymania tych terenów, a nie 

tak jak jest w przypadku pl. Evry, który jest zarośnięty.  Dodał, że mimo że są tam 

problemy z własnością gruntu to trzeba podjąć stosowne działania, bo to nie może tak 

wyglądać.  

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha zaznaczył, że teren wskazany przez radnego oraz 

ta nieskoszona trawa ma swojego właściciela prywatnego. Teren ten należy do trzech 

właścicieli. Na ten teren była wydana WZ w ubiegłym roku na zagospodarowanie 

terenu poprzez użytkowanie terenu, było to równocześnie procedowane z WZ na 

remont „Biedronki” jednak dwaj współużytkownicy wieczyści nie zgodzili się. 

Burmistrz z kolei nie dał zgody na całkowite wybrukowanie tego terenu lecz tylko na 
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80 miejsc postojowych, aby pozostawić trochę zieleni, a oni chcieli 98 miejsc. WZ jest 

prawomocna i nic nie stoi na przeszkodzie, aby Ci współwłaściciele przystąpili do 

zagospodarowania tego placu.  

 Radny Andrzej Swałtek stwierdził, że nie ma pretensji do Burmistrza, ale przedstawia 

jak wygląda ten plac Evry, bo to nie przystoi.   

 Radny Jan Łapsa podziękował za wykonanie inwestycji, o którą wnioskował. 

 Radna Ewa Garbacz pytała Naczelnika Oświaty czy jest możliwość, aby przy raporcie 

końcowym przy egzaminach ósmoklasisty ująć dane ile dzieci miało opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej? 

 Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka poinformował, że według niego  

w raporcie zostały zawarte odpowiednie dane dotyczące oświaty. Gdyby chciano  

w nim zamieszczać wszystkie szczegóły z każdego wydziału to byłby jeszcze dużo 

obszerniejszym dokumentem. Dodał, że jest otwarty na sugestie radnych, ale 

szczegóły radni otrzymują w corocznej informacji oświatowej.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady poinformował o: 

 składaniu przez niego jako Przewodniczącego Rady, zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym, swojego oświadczenia majątkowego Wojewodzie, który po sprawdzeniu 

odeśle go do Przewodniczącego i wówczas zostanie ono zamieszczone w BIP.  

 kolejnej sesji planowanej na 29 lipca 2019r.  

 zaproszeniu z Aeroklubu na XI piknik lotniczy w dniach 6-7 lipca 2019r. 

 

Naczelnik Wydziału KSiP Katarzyna Put odnosząc się do wypowiedzi w punkcie 

„Wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu” dotyczącej uchybień w organizacji rocznicy 

40-lecia wizyty Ojca Św. Jana Pawła II w Nowym Targu poinformowała, że była 

odpowiedzialna za organizację tych obchodów pod kontem artystycznym, logistycznym, 

technicznym, a także bezpieczeństwa. Stwierdziła, że przykre jest to, że te obchody nie są 

doceniane lecz wytyka się błahostki jak np. nie wręczenie kwiatów. Dodała, że czasem 

wystarczy słowo dziękuję, nie muszą zawsze być kwiaty. Natomiast w dniu 8 czerwca 2019r. 

była osobiście na lotnisku złożyć kwiaty pod pomnikiem Ojca Św. Jana Pawła II co zostało 

udokumentowane na zdjęciu. Odnośnie nie wręczenia dyplomu dla Pani Ludmiły Figiel 

autorki książki Nowotarski krajobraz z Janem Paweł II  poinformowała, że dyplomy 

otrzymywały osoby, które składały fotografie na konkurs, a ona razem z Panią Ludmiłą te 

fotografie wybierała. Największym dyplomem dla Pani Ludmiły jest album o czym świadczy 

fakt, że do wydziału przychodzi bardzo wiele osób po ten album. 

Następnie powiedziała, że czuje się urażona słowami Radnego Michała Glonka, że nikt  

z wydziału KSiP nie zna branży turystycznej. Poinformował, że ona osobiście ukończyła 

technikum hotelarsko-turystyczne w Zakopanem. Skończyła na UJ kierunek zarządzanie  

w turystyce. Ma także kompetencje do nauczania przedmiotów ekonomicznych turystyki  

i hotelarstwa. Dodała, że Radny Michał Glonek nie był nigdy u niej w wydziale więc go 

zaprasza.  

Radny Michał Glonek stwierdził, że Komisje są właśnie po to, aby dyskutować. Na nich 

zadaje wiele pytań, ale nie uzyskuje odpowiedzi. 

Naczelnik Wydziału KSiP Katarzyna Put stwierdziła, że nie zgadza się z tym ponieważ 

zawsze się stara odpowiedzieć na każde pytanie. 
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Ad.11 
O godzinie 20:15 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął X Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 

 

 


