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Protokół Nr 11/2019 
z XI Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 29 lipca 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 XI Sesji Rady Miasta w Nowym 

Targu o godzinie 14:00.  
Powitał serdecznie Radnych, Zastępców Burmistrza Pana Waldemara Wojtaszka i Panią 

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

Łukasza Dłubacza. W dalszej kolejności powitał Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego 

Pana Karola Skrzypca oraz Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów Pana Marka 

Bochowicza.  Powitał także pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników miejskich 

jednostek organizacyjnych, mieszkańców oraz przedstawicieli mass mediów. 

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 20 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 IX Sesji Rady Miasta. 

4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania doraźnej komisji do spraw zmian w Statucie Miasta Nowy Targ, 

b) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 

powszechnych na kadencję 2020-2023,  

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

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum),  

d) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ”,  

e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 34 

(Spółdzielnie mieszkaniowe),  

f) ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, 

wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu 

ich pobierania,  

g) oddania w najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat,  

h) zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nowym Targu,  

i) ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,  

j) sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  

k) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzanych przez Gminę 

Miasto Nowy Targ oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych, od dnia 1 września 2019r.,  

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

2028, 
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m) 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 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

pkt. 7 Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu w związku z faktem, że na dzisiejszą 

sesję nikt się nie zapisał do głosu. 

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

pkt. 7 Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  
Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

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

NIEOBECNI (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 
 
W związku z powyższym kolejne punkty uległy przeszeregowaniu. 
 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przegłosowała porządek obrad z wprowadzonymi 

zmianami. 
 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

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

NIEOBECNI (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

 
Porządek obrad po zmianie: 
1.  Otwarcie Sesji. 

2.  Przyjęcie porządku obrad.  

3.  Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miasta. 

4.  Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miasta. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) powołania doraźnej komisji do spraw zmian w Statucie Miasta Nowy Targ, 

b) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

na kadencję 2020-2023,  

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

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum),  



 3 

d) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ”,  

e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 34 

(Spółdzielnie mieszkaniowe),  

f) ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, 

wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich 

pobierania,  

g) oddania w najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat,  

h) zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nowym Targu,  

i) ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,  

j) sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  

k) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzanych przez Gminę 

Miasto Nowy Targ oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, 

od dnia 1 września 2019r.,  

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

2028, 

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

grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie miasta.  

 

8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad.  

 
Ad.3 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przyjęła protokół z IX Sesji Rady Miasta. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

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

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Paweł Liszka 
 

Ad.4 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przyjęła protokół z X Sesji Rady Miasta. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Michał Glonek, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

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

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Paweł Liszka 
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Doszedł Radny Paweł Liszka i od tego momentu w Sesji udział bierze 21 Radnych.   

 

Ad.5 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 25 czerwca 2019r. r. do 29 lipca 2019r. 

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

Watycha. 

 

Pytania do sprawozdania: 

 Radny Paweł Liszka prosił o informację czego dotyczyło konkretnie spotkanie  

w ministerstwie w sprawie lotniska w Nowym Targu? 

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że chodzi o to, aby Nowy Targ 

pod względem lotniskowym się rozwinął. Od wielu lat Aeroklub posiada plany 

rozwojowe lotniska i temat ten był już poruszany, ale z pewnych względów do 

rozbudowy lotniska nie doszło. Potrzebne jest wsparcie i zdobycie środków na 

realizację tej koncepcji.  

 Radny Paweł Liszka pytał ile kosztował Piknik Jeździecki oraz Przywitanie lata  

i z jakich rozdziałów zostały na do środki przeznaczone? 

 Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała, że przygotowane zostanie 

rozliczenie tych dwóch imprez. Dodała, że piknik jeździecki był częściowo 

pokrywany ze środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz ze środków miasta  

i z dotacji.   

 Radny Bartłomiej Garbacz pytał czy na targach ELRO w Kieżmarku byli jacyś 

nowotarscy przedsiębiorcy i jakim zainteresowaniem cieszył się ich towar? 

 Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała, że co roku jest tam Pan 

Guziak - rękodzieło. Jego towar cieszy się ogromnym powodzeniem.  

 Radny Michał Glonek pytał na jakich zasadach została zatrudniona w Urzędzie Miasta 

Pani Ewa Mozdyniewicz? 

 Sekretarz Miasta Stanisława Szołtysek poinformowała, że została ona zatrudniona na 

zastępstwo za pracownicę przebywająca na urlopie macierzyńskim. W tym przypadku 

nie obowiązuje tryb konkursowy. 

 Radny Szymon Fatla pytał o ustalenia z spotkania w zarządzie dróg w sprawie 

obwodnicy Miasta? 

 Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha poinformował, że ustalono, że wraca 

temat budowy skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z drogą wojewódzką  

i ma zostać przygotowane studium techniczne dla tego terenu, aby określić możliwość 

budowy takiego skrzyżowania.  

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek uzupełnił, że jest też w trakcie opracowywania 

dokumentacja chodnika przy ul. Jana Pawła II. Odnośnie łącznika ul. Krakowskiej  

z ul. Ludźmierską poinformował, że była propozycja Zarządu Dróg Wojewódzkich  

i Marszałka na współfinansowanie koncepcji wykonania tego łącznika, ale niestety 

starostwo poinformowało, że nie dofinansuje 1/3 kosztów  tej koncepcji co też w jakiś 

sposób ciąży na podjęciu ostatecznej decyzji przez zarządcę i władze województwa  

co do zlecenia tego zadania. Ze strony Miasta wyszła decyzja, że Miasto chce tą 

inwestycję dofinansować. W tej sprawie będą się jeszcze odbywały spotkania. 

 Radna Ewa Pawlikowska pytała dlaczego w sprawozdaniu nie było informacji na 

temat kanalizacji i drogi na Kowańcu o co pytała w interpelacji? 

  Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że część inwestycji jest 

realizowanych przez spółki lub jednostki miejskie i tą inwestycje realizował właśnie 

MZWiK. 
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 Radny Marek Fryźlewicz pytał dlaczego nie ma już w Nowym Targu Małopolskiego 

Festiwalu Smaku, a za to pojawiła się impreza polegająca na zjeździe Food Truck-ów? 

  Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że w zeszłym roku Festiwal 

Smaków był w Nowym Targu, a w tym roku został w tym roku przeniesiony do 

Krościenka. Odnośnie Food Truck poinformował, że to impreza, która podoba się 

młodzieży i powoduje, że spędzają czas na Rynku, a nie przed komputerem czy 

telefonem.  

 Radny Jacenty Rajski pytał o wyniki przetargu na wykonanie remontu ul. Ogrodowej 

od ul. Orkana do os. Bereki. 

  Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że w ramach drugiego 

przetargu wpłynęły oferty, które są analizowane, ale kwotowo przewyższają kwotę 

zabezpieczonych środków. Dodał, że jest możliwość pozyskania dofinansowania na 

przebudowę tej drogi, w ramach funduszu przebudowy dróg samorządowych, ale są 

rozbieżne informacje tzn. ostatnio poinformowano, że można te środki wykorzystać 

od momentu podpisania umowy przez okres 12 miesięcy. Obecnie trzeba zaczekać na 

ostateczną informację o dofinansowaniu.  

 Radny Michał Glonek pytał w imieniu mieszkańców ul. Grel i ul. Klikuszówka kiedy 

będzie przejezdny wiadukt od dołu, bo jest duży paraliż ruchu na skrzyżowaniu  

z ul. Krakowską? 

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że inwestycję tą realizuje 

GDDKiA mieli ja oni zakończyć we wrześniu, ale jest duża szansa, że zakończą to  

w sierpniu. Miasto już w tej sprawie interweniowało dwukrotnie.  

 

Po sprawozdaniu zebrani obejrzeli krótkie filmy na temat Pikniku Lotniczego i Pikniku 

Jeździeckiego następnie władze Aeroklubu na czele z Prezesem Pawłem Kosem wręczyły 

podziękowania dla sponsorów, partnerów strategicznych  w tym szczególnie dla Burmistrza 

Miasta i Starosty Nowotarskiego wraz z zarządem oraz ZGZiR w Nowym Targu i Policji.  

 

Ad.6 
Interpelacje i zapytania radnych: 

1. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawie: 

a) kosztów związanych z organizacją imprez Powitanie Lata i Piknik Jeździecki i z jakich 

środków została sfinansowana każda z imprez. 

b)  uzupełnienia do odp. na interpelację dotyczącą wypłat ekwiwalentów poprzez podanie 

kwoty brutto wypłaconego ekwiwalentu za lata 2017-2018 Burmistrzowi Miasta. Pytał też 

czy zastępcy Burmistrza otrzymali ekwiwalenty za nie wykorzystane urlopy na koniec 

poprzedniej kadencji? 

2. Radna Ewa Pawlikowska złożyła interpelacje w sprawach: 

a) ) regulacji własności działek przy ul. Po Wale i przy ul. Zalewowej zgodnie z Miejscowym 

 Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

b) udzielenia odpowiedzi na interpelacje sprawach zatrudnienia w Urzędzie Miasta  p. Ewy 

 Mozdyniewicz i p. Arkadiusza Szymczyka, 

c) budowy kanalizacji i nowej nawierzchni drogi przy ul. Kowaniec (za kościołem), 

3. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelacje w sprawach: 

a) remontu drogi przy ul. Ustronie na odcinku 250 m od strony ul. Św. Anny, 

b) namalowania pasów przejścia dla pieszych w bezpiecznym miejscu przy ul. Grel (na 

wprost schodów). 

4. Członkowie klubu „Nasze Miasto” oraz Radny Jan Łapsa złożyli interpelację  

w sprawie wystąpienia do Starosty Powiatu Nowotarskiego o uzyskanie informacji na 
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temat prowadzonych postępowaniach sądowych w sprawie dawnego Prewentorium 

Kolejowego. 

5. Radna Katarzyna Wójcik złożyła interpelacje w sprawach: 

a) zamontowania lustra w miejscu łączenia się ul. Krzystyniaka z Al. Tysiąclecia. 

b) składania do Rady Miasta kwartalnych informacji dotyczących sytuacji finansowych Klubu 

 KH Podhale i Klubu MMKS, 

6. Radna Agata Michalska złożyła interpelacje w sprawach: 

a) drogi dojazdowej do os. Szuflów o wymaganych parametrach wraz z chodnikiem dla 

 pieszych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

b) odbioru segregowanych śmieci z terenu Miasta Nowy Targ - warunków aktualnej umowy. 

7. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelacje w sprawach: 

a) XI Nowotarskiego Pikniku Lotniczego i potrzeby zabezpieczenia w budżecie na rok 2020 

większej kwoty na realizację tego pikniku; 

b) wymiany starych pieców węglowych na ekologiczne gazowe, 

8. Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelacje w sprawie rozeznania 

 możliwości zamontowania progu zwalniającego przy nieruchomości Klikuszówka 27. 

 

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

 

Ad.7a) 
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmian w Statucie Miasta 

Nowy Targ przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda. Na podstawie art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  oraz § 14, § 66 ust. 1 i § 69 Statutu 

Miasta Nowy Targ, Rada gminy może ze swojego grona powoływać stałe i doraźne komisje, 

ustalając ich skład osobowy oraz przedmiot działania. W związku z potrzebą dokonania 

zmian w Statucie Miasta celowym jest powołanie Komisji doraźnej do spraw zmian  

w Statucie Miasta.  

Po wcześniejszym ustaleniu proponuje się następujący skład Komisji ds. zmian  

w Statucie Miasta:  

1. Drąg-Iłęda Stefania 

2. Fatla Szymon 

3. Fryźlewicz Marek 

4. Garbacz Bartłomiej 

5. Garbacz Ewa 

6. Luberda Grzegorz 

7. Mozdyniewicz Marek  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr XI/96/2019 w sprawie: doraźnej 

komisji do spraw zmian w Statucie Miasta Nowy Targ. 
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 
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Ad.7b) 
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 przedstawiła Kierownik USCiSO Grażyna 

Wielkiewicz. Na wstępie zgłosiła autopoprawkę: 

§ 1 pkt 1  podpunkt 2 projektu uchwały umieścić dane Sędziego Sądu Rejonowego Pani 

Moniki Młynarczyk-Mościckiej, ponieważ w dniu 22 lipca do Urzędu wpłynęło pismo 

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu informujące o wyznaczeniu wymienionego 

sędziego do prac w zespole, a projekt uchwały Radni otrzymali wcześniej.  

W bieżącym roku upływa czteroletnia kadencja ławników sądowych. Zgodnie z zapisami 

ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonują Rady Gmin. 

Wybory przeprowadza się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa 

kadencja dotychczasowych ławników. Art. 163 § 2 ustawy – prawo o ustroju sądów 

powszechnych-  stanowi, że przed przystąpieniem do wyboru Rada Gminy powołuje zespół, 

który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności  

w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie.  

 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XI/97/2019 w sprawie: 

powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 

na kadencję 2020-2023.  
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.7c) 
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) 

przedstawił Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha. Przyjęcie tekstu jednolitego 

ułatwi posługiwanie się tym aktem po jego wcześniejszej nowelizacji.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XI/98/2019 w sprawie: 

ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum).  
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Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Michał Glonek, Bożena Groń, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Agata Michalska, Lesław 

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

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Jan Łapsa 
 

Ad.7d) 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ” przedstawiła projektantka Pani 

Katarzyna Salabura. Celem zmiany Studium było stworzenie nowego dokumentu 

uwzględniającego aktualny stan zagospodarowania miasta. Poprzednie Studium było 

sporządzone w 2010r., a później były wykonywane jego częściowe zmiany, ale nie 

uwzględniały one wszystkich uwarunkowań. Celem nowego studium było uwzględnienie 

wniosków o poszerzenie terenów budowlanych oraz uwzględnienie dokumentu, który 

konsumuje zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest to 

analiza, która służy określeniu potrzeb rozwojowych miasta, uwzględnia się w niej analizy   

ekonomiczno-społeczne, prognozy demograficzne, możliwości finansowania przez miasto 

zadań własnych z zakresu infrastruktury społecznej, technicznej i komunikacyjnej i bilans 

terenów przeznaczonych pod zabudowę. Dokument Studium zawiera część ogólna w której są 

określone uwarunkowania i cele zagospodarowania przestrzennego miasta i część 

szczegółową, w której określone są kierunki zagospodarowania przestrzennego.    

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 18 głosów „za” i 3 głosach wstrzymujących się przegłosowała 

rozpatrzenie uwag zgodnie z załącznikiem nr 3 do przedmiotowej uchwały. 
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 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Michał Glonek, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” i 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę 

Nr XI/99/2019 w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”. 
Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 
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Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna 

Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Michał Glonek 
 

 

 

Ad.7e) 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe) przedstawiła projektantka Pani Justyna 

Posiadacz. Wcześniej  Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha zgłosił autopoprawki: 

jedną polegającą na wpisaniu w tekście na stronie 1 w miejsce wykropkowane numeru 

Uchwały podjętej w punkcie poprzednim w sprawie Studium tj. Nr XI/99/2019 z dnia 29 lipca 

2019r. i również na rysunku Studium, planu miejscowego będzie wklejony fragment 

aktualnego rysunku uchwalonego Studium.  

Dla obszaru objętego przedmiotowym projektem planu nie obowiązuje aktualnie żaden 

plan miejscowy. Na obszarze obowiązywał miejscowy planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ, wprowadzony Uchwałą Nr XLIV716/93 Rady Miejskiej 

w Nowym Targu z dnia 26 marca 1993 r., oraz Uchwałą Nr 28/VII/94 z dnia 9 listopada  

1994r. 31 grudnia 2002 r. wygasła ważność planów miejscowych, uchwalonych na podstawie 

ustawy o planowaniu przestrzennym z 12 lipca 1984 r., obowiązujących dotychczas na 

terenach, dla których nie uchwalono miejscowego planu sporządzonego po 1 stycznia 1995 r. 

lub nie przystąpiono do jego sporządzenia. 

Z wszystkich stron, w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania obowiązują 

następujące plany: 

 od północy – mpzp Nowy Targ 22 (Centrum), 

 od wchodu – mpzp Nowy Targ 16 oraz mpzp Nowy Targ 21 (Lotnisko wraz z 

otoczeniem), 

 od południa – mpzp Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska), 

 od wschodu – mpzp Nowy Targ 27 (Gliniki) oraz mpzp Nowy Targ 12. 

Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

wskazanego wyżej obszaru jest dostosowanie zapisów do aktualnych potrzeb inwestycyjnych 

właścicieli nieruchomości oraz uporządkowanie zapisów dotyczących istniejącej zabudowy, 

a także uczytelnienie i ustalenie hierarchii istniejącego układu komunikacyjnego. Plan określa 

zasady i warunki zagospodarowania, których realizacja przyczyni się do zachowania ładu 

przestrzennego. 
Opracowany projekt planu jest odzwierciedleniem realizacji polityki przestrzennej Miasta 
dla przedmiotowego obszaru, w szczególności odzwierciedleniem docelowej struktury 
funkcjonalno-przestrzennej i sieci powiązań komunikacyjnych, tym samym rozwiązania 
przyjęte w projekcie planu są zgodne z kierunkami zagospodarowania przestrzennego 
określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Nowy Targ przy uwzględnieniu zapisów tekstowych tego dokumentu. 
Opracowanie wyczerpuje zakres merytoryczny wynikający z obowiązujących przepisów, 
a także spełnia cel, jakiemu ma służyć – określa przeznaczenie terenów objętych jego 
granicami oraz wskazuje sposoby ich możliwego zagospodarowania. Przedstawiony projekt 
planu zapewnia możliwość kształtowania ładu przestrzennego i pozwoli na prawidłowe 
funkcjonowanie i rozwój tej części miasta, dla której został opracowany. 

W ramach pytań głos zabrał radny Krzysztof Sroka, który pytał gdzie w planie została 

uwzględniona lokalizacja biblioteki.  
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Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha poinformował, że lokalizację biblioteki 

uwzględniono przy ul. Kopernika obok budynku administracyjnego Nowotarskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” i 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała 

rozpatrzenie uwag zgodnie z załącznikiem nr 2 do przedmiotowej uchwały. 
Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 
 

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

Nr XI/100/2019 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 34 (Spółdzielnie mieszkaniowe).  
Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Stefania Drąg-Iłęda, 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 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Szymon Fatla 
 

Przerwa  

 

Wznowienie obrad  

Ad.7f) 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na 

drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych 

oraz sposobu ich pobierania przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Marcin Dziadkowiec.  

Przedmiotowa uchwała przygotowana została w związku z wnioskiem mieszkańców oraz 

osób prowadzących działalność gospodarczą na ul. Kazimierza Wielkiego w sprawie 

rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o przedmiotową ulicę. W tym celu wprowadza się 

strefę P7, która będzie obowiązywała na ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Rynek do  

ul. Królowej Jadwigi na wyznaczonych miejscach postojowych. Natomiast wysokość stawek 

opłat za parkowanie na obszarze strefy P7 będzie obowiązywała jak dla stref P2-P6. 

Dodatkowo w związku z uwagą Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 

dotyczącą zapisu o możliwości okresowego wyłączenia stref z użytkowania przez Burmistrza 

Miasta Nowy Targ, likwiduje się przedmiotowy zapis. Natomiast wyłączenie z pobierania 

opłat na miejscach postojowych przy organizacji imprez takich jak Jarmark Podhalański, 

będzie realizowane poprzez wprowadzenie zmiany czasowej organizacji ruchu. 



 11 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w wyniku reasumpcji głosowania 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XI/101/2019 

w sprawie: ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach 

publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz 

sposobu ich pobierania. 
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.7g) 
Projekt uchwały w sprawie oddania w najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat 

przedstawił Z-ca Naczelnika Wydziału RUiGN Paweł Maczek.  

Projekt uchwały przewiduje oddanie w najem na okres powyżej trzech lat lokalu użytkowego 

o pow. 586,52 m
2
 usytuowanego na piętrze, parterze i w piwnicach gminnego budynku 

użytkowego Rynek 6 w Nowym Targu „Klub ADHD”. Umowa najmu obowiązuje do dnia 31 

sierpnia 2019 r. Najemca wystąpił z wnioskiem o zawarcie umowy na okres powyżej 3 lat  

z uwagi na poniesione ponadmilionowe nakłady obejmujące prace rozbiórkowe, gruntowny 

remont, wymianę instalacji i adaptację pomieszczeń, by uzyskać amortyzację wydatków.  

Z uwagi na fakt, że o wieloletni najem występuje aktualny najemca, który własnymi środkami 

podniósł znacznie standard techniczny gminnego budynku wnosi się zgodnie z art. 37 ust. 4 

ustawy o gospodarce nieruchomościami o odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy, proponując 5-letni okres najmu.  

W ramach pytań głos zabrał Radny Jacenty Rajski, który pytał jaki jest obecnie czynsz 

pobierany za ten lokal?  

Z-ca Naczelnika Wydziału RUiGN Paweł Maczek poinformował, że jest to ok. 11 600 zł 

miesięcznie. 

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 21 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr XI/102/2019 w sprawie: oddania 

w najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat.   
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 
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Ad.7h) 
Projekt uchwały w sprawie  zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej  

w Nowym Targu przedstawił  Z-ca Naczelnika Wydziału RUiGN Paweł Maczek. Projekt 

uchwały dotyczy bezprzetargowej sprzedaży zabudowanej budynkami warsztatowo-

magazynowymi nieruchomości usytuowanej przy ul. Składowej 3 w Nowym Targu 

składającej się z działek o nr ewid. 10233/4 i 10232/51 o łącznej pow. 690 m
2
. Z wnioskiem  

o sprzedaż dzierżawionej nieruchomości zwrócił się jej dzierżawca prowadzący  

w przedmiocie dzierżawy warsztat samochodowy od 1995 r. Jak wynika z operatu 

szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w marcu 2019 r. aktualna 

wartość rynkowa gruntu wynosi 127.090,00 zł, natomiast wartość nieruchomości gruntowej 

zabudowanej budynkiem usługowym z uwzględnieniem nakładów na modernizację i remont 

budynku poniesionych przez dzierżawcę wynosi 160.890,00 zł, w tym wartość 

remontowanych budynków przez dzierżawcę wynosi 33.800,00 zł . 

Użytkownik za zgodą Burmistrza Miasta Nowy Targ wykonał na własny koszt szereg prac 

remontowych, między innymi w ostatnim okresie na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany wraz z udzieleniem pozwolenia na 

budowę (decyzja nr 209/18 znak: BA.6740.1.1572.2017.BB z dnia 08.03.2018 r.): - 

rozbudowę (o część usługową) i przebudowę istniejącego budynku warsztatowego, 
nadbudowę budynku poprzez wykonanie nowej konstrukcji i poszycia dachu. Łączna wartość 

odtworzeniowa poniesionych nakładów przez dzierżawcę wyniosła 59.677,00 zł. Jak wynika 

z powyższego dzierżawca spełnia ustawowy warunek użytkowania nieruchomości na 

podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres co najmniej 10 lat oraz wykonania remontu  

i modernizacji budynku na podstawie pozwolenia 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 18 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się 

podjęła uchwałę Nr XI/103/2019 w sprawie: zbycia 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, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Andrzej 

Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (1) 

Paweł Liszka 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Michał Glonek, Krzysztof Sroka 
 
Ad.7i) 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

przedstawiła Dyrektor OPS Agnieszka Zmarzlińska.   
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Obowiązek określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przez gminy został 

wprowadzony na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw  

w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Dodatek energetyczny wypłaca się z góry do dnia 10 każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, 

w którym dodatek wypłaca się do dnia 30 stycznia.  

Zasady przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego wynikają z ustawy prawo 

energetyczne. Realizacją zadania w gminie zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.  

W 2018 r. wypłacono 496 dodatków energetycznych na łączną kwotę 7.485 zł. Z dodatku 

skorzystały 52 gospodarstwa domowe.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego  

pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały 

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XI/104/2019 w sprawie: 

ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.   
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.7j) 
Projekt uchwały w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przedstawił Naczelnik 

Wydziału Oświaty Janusz Stopka. 

Obowiązek ustalenia sieci prowadzonych przez miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wynika z dyspozycji art. 32 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Tekst jednolity z 2018 poz. 996 z późn. 

zm.). Uchwała organu stanowiącego gminy w przedmiotowym zakresie podlega publikacji w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

W Nowym Targu funkcjonują dwa przedszkola publiczne i siedem szkół podstawowych, 

które tworzą sieć publicznych placówek wychowania przedszkolnego. Ponadto, na podstawie 

odrębnego porozumienia, prowadzone jest także publiczne przedszkole specjalne  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Nowym Targu przez Powiat 

Nowotarski. Projekcja sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z uwagi na 

lokalizację szkół w różnych rejonach miasta zapewnia wymóg ustawowy bliskości tych 

oddziałów w odniesieniu do miejsca zamieszkania zdecydowanej większości dzieci w wieku 

przedszkolnym, bowiem szkoły są tak zlokalizowane, by odległość ich siedziby do miejsca 

zamieszkania uczniów nie była większa niż 3 km. Uwzględniając warunki organizacyjne  

i normy liczby dzieci w oddziale przedszkolnym wskazana sieć przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnym zapewnia miejsce dla 525 – 550 dzieci. Faktyczna liczba oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych wynikać będzie z zapotrzebowania, w danym roku 

szkolnym. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 

w Krakowie. 



 14 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XI/105/2019 w sprawie: sieci 

prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych.  
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.7k) 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzanych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r. przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty 

Janusz Stopka.   

Przedstawiony projekt uchwały Rady Miasta Nowy Targ w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz 

określenia granic odwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019r. 

kończy długi proces przekształceń nowotarskich placówek oświatowych, podejmowanych  

w związku z wdrażaną reformą oświaty, w  trakcie którego podejmowane już były m.in. 

uchwały w sprawie: 

1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Nowym Targu do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 

2017 r. do dnia 31  sierpnia 2019 r; 

2. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Nowym Targu; 

3. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 5 i Nr 11 w Nowym Targu; 

4. przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2, Nr 5 i Nr 11 w Nowym Targu. 

Ostatnim etapem dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, jest wykonanie 

postanowień art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, zgodnie  

z którym  Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych. W uchwale 

wskazuje także adresy siedzib szkół oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych.  

Zaproponowane w projekcie uchwały granice obwodów szkół, są tożsame z obwodami 

wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXIII/305/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 6 lutego 

2017r. w  sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. Aktualne granice obwodów 

zostały tylko poszerzone o nowe ulice, które powstały w 2019r. (Grel Boczna, Św. Kingi, 

Majora Stanisława Mroszczaka, Widok). 

Projekt, zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe, uzyskał w dniu 30 

czerwca 2019r. pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie. 

Pytań do referującego nie było. 
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W dyskusji głos zabrał Radny Jacenty Rajski, który stwierdził, że z wykazu ulic należałoby 

wykreślić ul. Św. Kingi, bo jest to ulica prowadząca do cmentarza i przy tej ulicy nie ma 

budynków mieszkalnych. 

Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka poinformował, że w wykazie ujęto wszystkie 

ulice w Nowym Tagu, które faktycznie istnieją.  

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda pytał czy w planie jest uwzględniona budowa 

domów jednorodzinnych przy tej ulicy? 

Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha poinformował, że na razie nie, ale jeśli 

spływnie jakiś wniosek to będzie można zrobić zmianę do planu.   

Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek stwierdził, że według niego ulicę św. Kingi należy 

pozostawić w wykazie do uchwały, gdyż taka ulica w przestrzeni miasta funkcjonuje.  

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.   

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XI/106/2019 w sprawie: 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzanych przez Gminę 

Miasto Nowy Targ oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, 

od dnia 1 września 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.7l) 
Projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2019-2028 przedstawił, Skarbnik Łukasz Dłubacz. W przedmiotowym 

projekcie uchwały proponuje się zmiany w załączniku nr 2 do WPF na lata 2019-2028: 

1) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja  

i modernizacja budynku poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz  

z zagospodarowaniem otoczenia” zwiększa się limit nakładów i zobowiązań do kwoty 

35 300 000 zł, w tym ustala się limit zobowiązań na rok 2019 w kwocie 7 060 000 zł, na rok 

2020 - 17 650 000 zł, a na rok 2021 - 10 590 000 zł. 

2) w zakresie przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego 

transportu miejskiego na terenie Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” 

zwiększa się limit nakładów i zobowiązań do kwoty 9 778 000 zł, w tym ustal się limit 

zobowiązań na 2019r. w kwocie 3 500 000 zł, na 2020r. - 3 300 000 zł, a na 2021r. - 

2 978 000 zł.  

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Bartłomiej Garbacz stwierdził, że w przeanalizowanym projekcie zauważył 

dobre strony jak profesjonalnie przygotowany projekt akustyczny oraz zastosowanie 

uproszczeń, które obniżyły koszty np. rezygnację z zastosowania drewna 

egzotycznego na stolarkę wewnętrzną. Dodał również, że zauważył też wątpliwości co 

do całości inwestycji, ale jest za remontem sali widowiskowej. Zwrócił uwagę, na  

zbyt małą ilość miejsc postojowych tylko 28. projekt ten nie zwiększa powierzchni 

zabudowy więc tak na prawdę otrzyma się ten sam obiekt tylko na nowo wykończony. 
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Dodał, że poza kosztami związanymi ze zmianami trzeba pamiętać, że obiekt ten 

wygeneruje koszty związane ze wzrostem zatrudnienia. Stwierdził też, że stan 

techniczny obecnego budynku MOK został oceniony przez fachowca jako dobry. 

Zwrócił uwagę, że w kosztach zaplanowanych nie uwzględniono zmian zieleni czy też 

innych elementów związanych z bezpośrednim wejściem do MOK-u. Według 

projektu główną funkcją tego budynku ma być funkcja koncertowa, a funkcja 

drugorzędna to przedstawienia teatralne czy tez projekcie kinowe. Dodał, że 

planowana jest budowa wielofunkcyjnej hali Centrum Sportów Lodowych i nasuwa 

się pytanie czy te sale nie będą zdublowane oraz czy inwestując tak duże środki  

w MOK miasto nie zablokuje sobie możliwości budowy tego Centrum Sportów 

Lodowych. W ogóle nasuwa się pytanie czy miasto stać, aby na taką inwestycję wydać 

34 680 000 zł.   

 Radny Krzysztof Sroka stwierdził, że budowa MOK-u to wydarzenie historyczne 

dlatego apeluje, aby Radni jednogłośnie zagłosowali  nad tą inwestycją. Dodał, że 

każdy kto przychodzi do MOK-u zdaje sobie sprawę, że sala widowiskowa  

w szczególności wymaga remontu.  

 Radny Michał Glonek stwierdził, że Radni wiedzą, że jest potrzeba remontu sali 

widowiskowej i właśnie tej sali, a nie całego budynku. Stwierdził, że przygotowany 

został „bubel projektowy”. Kosztorys oferenta, który złożył najniższą ofertę zawiera  

i tak elementy, na które miasta po prostu nie stać np. fontanna za 1 000 000 zł , roboty 

elewacyjne za 2 500 000 zł, a przecież była ona robiona kilka lat temu i jest dobra. 

Podkreślił, że dofinansowanie na tą inwestycję jest nie wielkie, bo wynosi 17%. 

Dodał, że kwota tych prawie 35 000 000 zł to najprawdopodobniej nie ostateczna 

kwota, bo w trakcie robót może się okazać niewystarczająca i ciekawe czy radni, 

którzy dzisiaj będą głosować „za” wyciągną pieniądze z własnej kieszeni, aby 

dołożyć. Stwierdził, że ktoś nie pomyślał o tym, że biblioteka zostanie wyprowadzona 

z MOK-u i trzeba będzie dla niej budować nowy budynek. Jeśli będzie potrzeba 

dokładania pieniędzy do tej inwestycji to wszyscy mogą zapomnieć o budowie Hali 

Lodowej, bo budżet miasta tego nie udźwignie. Uznał, że celowym działaniem jest 

robienie obecnej atmosfery wokół klubu K.H. Podhale, że z finansami jest coś nie tak 

to sposób na to, aby zmniejszyć dofinansowanie  dla klubu po to, aby obniżyć poziom 

sportowy. Wtedy pojawi się argument, że skoro zainteresowanie zmalało to po co 

budować Halę Lodową. Na chwilę obecną nie ma przesłanek, aby udało się to zrobić 

w tej kadencji. Rada powinna zrezygnować z tej zmiany i wrócić do pomysłu 

modernizacji samej sali widowiskowej, aby nie trzeba było budować biblioteki. Ta 

inwestycja spełni oczekiwania części mieszkańców, ale zablokuje inne działania.  

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że ma podobne wątpliwości jak jego 

przedmówca. Rada odpowiedzialna jest za pieniądze publiczne dlatego dobrze, że 

pojawiają się tego typu głosy. Odnośnie dalszych losów biblioteki i proponowanej jej 

lokalizacji na działce przy al. Kopernika stwierdził, że jest tam bardzo mało miejsc 

parkingowych.  Działania dot. biblioteki należy podejmować już w tej kadencji. 

Następnie pytał czy skończyła się już trwałość projektu unijnego dot. biblioteki? 

 Skarbnik Łukasz Dłubacz podkreślił, że nie był to projekt unijny tylko dotacja  

z budżetu Państwa. Zgodnie z umową chodziło tam o dofinansowanie. Raczej nie ma 

ryzyka, że trzeba byłoby zwracać dotację, gdyż chodziło głównie o zachowanie 

obecnej funkcji.  

 Radna Katarzyna Wójcik stwierdziła, że oskarżenia Radnego Glonka są bardzo 

odważne, ale są to jego własne interpretacje. Odnośnie stwierdzenia radnego, że 

miasto rzekomo działa na niekorzyść sportu poinformowała, że dwukrotnie wzrosła 

dotacja na hokej. Dodała, że ponad 3 000 000 zł w latach 2015-2019 przekazano na 
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hokej. Odnośnie MOK-u stwierdziła, że po remoncie zwiększą się możliwości  

organizowania zajęć dla dzieci. Dodała, że co kilkadziesiąt lat niestety tak jest, że 

budynki trzeba remontować i teraz padło na obecną Radę Miasta, aby zmierzyła się 

z tym tematem. Jeśli chodzi o koszty to trzeba mieć na uwadze ile w ostatnim czasie 

wzrosły koszty pracy, ale jeśli zabieramy się za coś to trzeba byłoby to zrobić dobrze, 

aby służyło przez kolejne kilkadziesiąt lat.  

 Radna Stefania Drąg-Iłęda poinformowała, że budynek MOK-u jest w złym stanie  

i tak naprawdę nie nadaje się do użytku, a z dyskusji wynika jakby ktoś miał 

zachciankę i chciał wyburzyć dobrze prosperujący MOK w celu wybudowania 

nowego. Przypomniała, że w 2013r. wycena remontu sali widowiskowej opiewała na 

13 000 000, a w tej chwili będzie to kosztowało ok. 20 000 000 zł. Stwierdziła, że nie 

można podejmować takiej prowizorki, bo po remoncie sali jak będzie kiedyś wyglądał 

dalszy remont? Od góry czy od dołu? Stan sal  w „piwnicach” gdzie odbywa się masa 

zajęć dla dzieci jest bardzo zły i to wstyd, aby w dzisiejszych czasach w Nowym 

Targu nie było porządnego Ośrodka Kultury.  

 Radny Bartłomiej Garbacz przeczytał fragment ekspertyzy stanu technicznego 

budynku, z której wynika, że pod względem konstrukcyjnym obiekt nie budzi obaw, 

nadal utrzymane są parametry statyczne budynku. Czyli kompleksowa przebudowa 

nie jest konieczna.  

 Radny Leszek Pustówka przypomniał, że oddany w 1974r. budynek MOK był 

wówczas jednym z najnowocześniejszych w ówczesnym województwie krakowskim. 

Stwierdził, że teraz należałoby oddać do użytku obiekt, który byłby obiektem 

reprezentacyjnym i na marię XXI wieku. Remont samej sali widowiskowej nie jest 

możliwy, bo co wówczas z instalacją elektryczną czy wodno-kanalizacyjną, która też 

jest przestarzała i należy ją wymienić. 

 Radna Ewa Pawlikowska pytała czy zasadne jest przeniesienie biblioteki w nowe 

miejsce, co będzie wiązało się z kosztami budowy nowego lokalu, czy nie lepiej ją 

pozostawić w MOK-u?  

 Radna Agata Michalska miała również wątpliwości co do wysokości kwoty 

przeznaczonej na tą inwestycję, a wyrażane zdania to nie atak tylko wątpliwości 

niektórych radnych. Tą kwotę można przeznaczyć także na jakieś atrakcje, dzięki 

którym będzie się mogła rozwijać w mieście działalność gospodarcza czy stworzyć 

kilka stref gospodarczych. Stwierdziła, że za 50 000 000 zł można wybudować nowy 

obiekt, a nie ponosić ryzyko przebudowy starego. Zaapelowała, by przeglądnąć 

jeszcze raz ten projekt czy nie ma tam jakichś błędów.  

 Radny Leszek Pustówka podkreślił, że trzeba mieć zaufanie do projektanta, a autor 

jest bardzo dobrym architektem. Odnośnie biblioteki poinformował, że biblioteka 

zostanie przeniesiona na pewien czas, a być może wróci później do MOK-u, co nie 

zmienia faktu, że Nowy Targ powinien mieć odrębną bibliotekę nie zależną od 

 MOK-u.  

 Radny Michał Glonek stwierdził, że z zaufaniem do projektanta byłby ostrożny bo 

przeglądając dokumentację zauważył kilka „katastrof projektowych” jak np. miejsca 

dla osób niepełnosprawnych na balkonie co wiąże się z kosztami wykonania windy. 

Dodał, że nie wyobraża sobie takiego wydatku finansowego, gdy jest potrzeba 

dokonania skoku gospodarczego w mieście. MOK, Biblioteka czy Muzeum muszą być 

utrzymywane i z czego miasto będzie te obiekty utrzymywać?  

 Radny Paweł Liszka przypomniał, że Radni nie mieli wpływu na to co było  

w warunkach konkursowych, bo o tym decyduje Burmistrz. Projektant natomiast 

projektuje to co zleci mu zleceniodawca. Dodał, że jest za remontem sali 

widowiskowej, ale uważa że marnotrawieniem pieniędzy jest niszczenie czytelni, 
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biblioteki, elewacji czy stolarki okiennej, które w ostatnich latach były remontowane. 

Uznał, że taniej jest budować nowy obiekt niż remontować stary, a miasto ma miejsce 

pod taki obiekt na os. Bereki. Jest tam sporo miejsca parkingowego czego obecnie 

przy MOK-u brakuje.   

 Radny Szymon Fatla stwierdził, że piękna, kolorowa i trochę nierealna wizja 

przysłania kilka faktów. Po pierwsze to nie jest inwestycja lecz wydatek, a koszt 

35 000 000 zł to dopiero początek wydatków, bo rozbudowa i przebudowa starego 

budynku przyniesie na pewno wiele niespodzianek wymagających zwiększenia 

zakresu robót.  Kolejnym problemem jest wyprowadzenie biblioteki, bo budowa 

lokum dla biblioteki to kolejne miliony złotych. Piękna wizualizacja przesłania 

również to co mogłoby być, a nie będzie zrobione w najbliższych latach np. 

kilkanaście kilometrów nowych nawierzchni ulic, ok. 5 km nowych dróg, które 

mogłyby rozwiązać problemy komunikacyjne miasta, to także inwestycje w rozwój 

turystyki na które nie będzie miasta stać. Stwierdził, że wydawanie tak olbrzymich 

pieniędzy spowoduje zatrzymanie rozwoju Miasta. Uznał, że taka wizja to wizja życia 

tu i teraz, nastawionego na wydawanie i zadłużanie się nie w imię lepszego życia  

i rozwoju lecz w imię rozrywki i zabawy.  

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że jeśli ten wniosek o zmianę w WPF przejdzie 

to trzeba pomyśleć o miejscach parkingowych i wrócić do tego co było już kiedyś 

uchwalone. Po drugiej stronie gdzie zostało rozorane pod sieć MPEC-u jest plan 

zagospodarowania uwzględniający parking więc wnioskuje o to, aby w przyszłym 

budżecie uwzględnić budowę takiego parkingu.  

 Dyrektor MOK Bolesław Bara stwierdził, że to co dzieje się w MOK-u to nie tylko 

rozrywka, ale w MOK-u tworzona jest kultura przez duże „K”. Wyjaśnił, że to co 

czytał Radny Garbacz z ekspertyzy to prawda, a dotyczy tego, że fundamenty 

utrzymają to co ma być wykonane, gdyby trzeba było nadbudować w górę to 

fundamenty musiałyby być nowe. Odnośnie prowadzonej działalności MOK-u dodał, 

że jest ona prowadzona warunkowo. Dodał, że nie tylko sala wymaga remontu lecz 

cały obiekt i robiono wszystko, aby te wydatki były jak najniższe.  Z MOK-u korzysta 

bardzo wiele osób od najmłodszych dzieci w wieku 2 lat do osób starszych.  

 Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg stwierdziła, że kultura jest tak samo ważna,  

a czasem i ważniejsza od dróg, mostów, chodników. To budowa marki Nowego 

Targu. Stwierdziła, że nie ma sensu budować prowizorki, która za 10 lat nie będzie 

atrakcyjna dla nikogo.  

 Radny Michał Glonek dopytywał w jaki sposób kulturze pomoże fontanna za 

1 000 000 zł? 

 Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała, że to mieszkańcy chcieli, 

aby była fontanna dlatego wniosek został poszerzony o renowacje fontanny. Cały 

mechanizm fontanny jest do wymiany stąd ta kwota 1 000 000 zł. Dodał, że 

przebudowa samej sali widowiskowej nie ma uzasadnienia, ani merytorycznego ani 

ekonomicznego. Projekt przygotowany za poprzedniego Burmistrza obejmował tylko 

remont sali, a jego koszt szacowano na ok. 13 000 000 zł, teraz gdy koszty robót 

wzrosły o 100% byłaby to kwota 26 000 000 zł. Rewitalizacja sali widowiskowej jest 

droga, bo jest tam specjalistyczne nagłośnienie, akustyka i będzie to też sala kinowa. 

W obrysie przygotowanym trzeba zmniejszyć miejsca o 50 dlatego chcąc uzyskać 500  

miejsc co jest min. opłacalności, trzeba zrobić balkon, co z kolei wymaga zerwania 

dachu. Stwierdziła, że etapowanie remontu MOK-u nie jest możliwe.   

 Radny Michał Glonek pytał czy jest jakiś ślad wniosku mieszkańców? 
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 Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała, że mieszkańcy o to 

wnioskowali, ale nie ma pisemnego wniosku lecz w mediach na pewno można znaleźć 

artykuły na ten temat.  

 Radny Andrzej Swałtek przypomniał, że zmiany w WPF dotyczą też drugiego 

projektu czyli zakupu autobusów i przebudowy zajezdni MZK. Glosując przeciw temu 

projektowi ta zmiana też by nie przeszła, a nie wyobraża sobie nie realizowania tego 

projektu przy dofinansowaniu w 85% dlatego będzie głosował „za”.  

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że zmian w WPF dotyczy 

dwóch projektów unijnych czyli projektu dot. MOK-u i zakupu autobusów wraz  

z przebudową zajezdni. Odnośnie MOK-u poinformował, że miasto już wykonało 

dużą pracę  gdyż miejski projekt na przebudowę MOK-u jest na I miejscu  wniosków, 

które otrzymały dofinansowanie w ramach MRPO na rewitalizację. Spośród 6 

obiektów w Małopolsce projekt nowotarski jest na I miejscu z maksymalnym 

dofinansowaniem czyli 8 000 000zł wydatków kwalifikowanych i 6 000 000zł 

środków. Miasto jest beneficjentem tych środków unijnych. Jest to istotny i ważny 

wkład. Odwlekanie tej inwestycji spowoduje, że nawet te 35 000 000 zł będzie za 

mało. Podkreślił, że nie wyobraża sobie Nowego Targu bez takiego nowoczesnego 

„serca” kultury. Apelował o głosowanie za tym projektem uchwały.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 13 głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących 

się podjęła uchwałę Nr XI/107/2019 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2019-2028.  

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

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

Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

PRZECIW (2) 

Szymon Fatla, Michał Glonek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) 

Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, 

Ewa Pawlikowska 
 
Ad.7m) 
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 autopoprawkę polegającą na 

zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł są to środki na zakup 

parkomatów do obsługi rozszerzonej strefy płatnego parkowania. Wydatki te zostaną pokryte 

ze środków uzyskanych z poboru opłat parkingowych.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się 

podjęła uchwałę Nr XI/108/2019 w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej na 2019r.  
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Nr III/28/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie 

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 

PRZECIW (1) 

Michał Glonek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Szymon Fatla, Paweł Liszka 
 

Ad.8 
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje: 

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

piśmie.  

 

Ad.9 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Radny Marek Fryźlewicz zwrócił się z prośbą o publikację na stronie miasta wyników 

testów w gimnazjach na takiej samej zasadzie jak było to do tej pory.   

 Radny Michał Glonek poinformował, że w związku z sytuacją jaka miała miejsce na 

ostatnim posiedzeniu Komisji FGKiR czuje się po raz kolejny obrażany przez Z-cę 

Burmistrza Joannę Iskrzyńską-Steg dlatego złoży w najbliższych dniach skargę do 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie bezczynności Burmistrza, ponieważ 

składał już skargę do Burmistrza w tej sprawie. 

 Radna Stefania Drąg-Iłęda podziękowała Burmistrzowi i jego Z-com za przebudowę 

chodnika przy ul. Podhalańskiej.  

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował o szkoleniach „Publiczny dostęp 

do AED” oraz „Pierwsza pomoc” organizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 

na rok 2019r. Prowadzi je Grupa Podhalańska GOPR oraz OSP. Będą się one 

odbywać w każdy czwartek o godz. 18:00 - 21:00 w remizie OSP Nowy Targ od 8 

sierpnia do 17 października br. Regulamin i informacja o zasadach i zgłoszeniach 

będzie podana na stronie internetowej miasta.  

Na koniec Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował o: 

 planowanym pod koniec sierpnia posiedzeniu Komisji ds. zmian w Statucie 

Miasta. Zwrócił się z prośbą do radnych o przesłanie ewentualnych wniosków do 

20 sierpnia br., aby radca prawny mógł je przeanalizować.  

 terminie najbliższej Sesji planowanej na 9 września 2019r.  

 

Ad.10 
O godzinie 18:30 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął XI Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 

 


