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Protokół Nr 12/2019 
z XII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 9 września 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 XII Sesji Rady Miasta w Nowym 

Targu o godzinie 14:00.  
Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Zastępców 

Burmistrza Panią Joannę Iskrzyńską-Steg i Pana Waldemara Wojtaszka, Sekretarz Miasta 

Panią Stanisławę Szołtysek. W dalszej kolejności powitał Członka Zarządu Powiatu 

Nowotarskiego Pana Karola Skrzypca, Radnego Powiatowego Roberta Furcę oraz 

Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów Pana Marka Bochowicza.  Następnie 

powitał przedstawiciela Policji nadkomisarza Pana Michała Janerko Naczelnika Wydziału 

Prewencji. W dalszej kolejności powitał 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 XI Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w Statucie Miasta Nowy Targ,  

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział), 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, 

d) przedłużenia umowy najmu, 

e) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasta Nowy Targ na lata 2019-2025;  

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

2028,  

g) 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.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda, 

który w związku z pismem Burmistrza Miasta z dnia 5 września 2019r. zgłosił wniosek o 

wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 

VIII/81/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
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zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” 

Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. 

 

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała wprowadzenie dodatkowego punktu 

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 

2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków 

finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą 

w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla 

Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. 

 

Wyniki imienne: 

za- (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, 

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
 

Projekt ten wprowadzono w punkcie 7b), w związku z tym kolejne punkty ulegają 

przeszeregowaniu.  
 

Porządek obrad po zmianach: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmian w Statucie Miasta Nowy Targ,  

b) zmiany uchwały Nr VIII/81/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. 

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków 

 finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z 

 siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego 

 radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

 przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział), 

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

 zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ, 

e) przedłużenia umowy najmu, 

f) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

 Miasta Nowy Targ na lata 2019-2025, 

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

2028,  

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

 dnia 28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie miasta.  
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8. Odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przegłosowała porządek obrad z wprowadzonymi 

zmianami. 
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, 

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół z XI 

Sesji Rady Miasta. 
Wyniki imienne: 

za- (19) 

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

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

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

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

wstrzym.się (1) 

Paweł Liszka 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
 
Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 30 lipca 2019r. r. do 9 września 2019r. 

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

Watycha. 

 

Pytania do sprawozdania: 

 Radna Ewa Pawlikowska pytała czy Burmistrz konsultował z PKP ich plany co do 

jazdy pociągów co 15 min. co wpłynie na jeszcze większe zakorkowanie  

ul. Ludźmierskiej? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, ze od lat prowadzi już rozmowy  

i korespondencje w tej sprawie ponieważ ul. Ludźmierska w zarządzie dróg 

wojewódzkich. Teraz planowana jest modernizacja tej ulicy, ale widząc opór  

w rozwiązaniu tego węzła komunikacyjnego czy to ma być inicjatywa zarządu dróg 

czy PKP zaproponował rozwiązanie alternatywne i zostało ono przyjęte przez zarząd 

dróg do realizacji. Natomiast teraz kiedy zmieniło się podejście PKP również zarząd 

dróg wojewódzkich i Marszałek zaczęli rozważać, aby jednak przebudować to 

skrzyżowanie drogi z linia kolejową poprzez budowę tunelu czy też wiaduktu nad 

torami. Dodał, że w ostatnim czasie rozmawiał również z radnym wojewódzkim w tej 

sprawie, aby pilotować tą inwestycję. Jak z tego wynika wrócił temat przebudowy 
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tego skrzyżowania. Kluczowym jest aby doszło do porozumienia zarządu dróg  

i Marszałka z PKP. 

 Radna Ewa Pawlikowska prosiła, aby Burmistrz odniósł się do pisma Starosty w tej 

sprawie, które radni otrzymali. 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że była propozycja zarządu dróg 

wojewódzkich, aby opracować wielowariantową koncepcję. Zarząd dróg proponował, 

ze pokryje 50% kosztów tej koncepcji, a drugie 50% aby pokryło wspólnie Miasto 

Nowy Targ i Powiat Nowotarski. Ze strony starostwa była decyzja odmowna więc 

Burmistrz zadeklarował, że miasto przystąpi do tej koncepcji wspólnie z zarządem 

dróg. W między czasie zarząd dróg zaproponował, aby miasto realizowało obwodnicę 

jako drogę zbiorczą, niższej klasy co wiąże się z  niższymi kosztami, a oni powrócą do 

opracowania koncepcji przebudowy tego skrzyżowania.  

 

Ad.5 

Interpelacje i zapytania Radnych: 

1. Radna Bożena Groń złożyła interpelację w sprawie montażu lustra przy drodze 

powiatowej ul. Św. Anny przy wylocie drogi z ul. Grel.  

2. Radna Ewa Pawlikowska złożyła: 

a) zapytanie w sprawie zwolnienia w dniu 6.09.2019r. jednej z pracownic Urzędu Miasta, 

oraz interpelacje w sprawie: 

b) problemów związanych z realizacją inwestycji pn „Rozbudowa ulicy Zalewowej  

w Nowym Targu”, 

c) natychmiastowej naprawy lub demontażu separatorów na ścieżce rowerowej przy  

ul. Solidarności, 

d) podjęcia działań dających poprawę komunikacji na ul. Ludźmierskiej tj. podjecie rozmów  

z PKP na temat przebudowy skrzyżowania ul. Ludźmierskiej i przejazdu kolejowego, 

e) usunięcia usterek ścieżki rowerowej na ul. Krakowskiej, na przedłużeniu w kierunku 

południowym, 

f) wymiany piasku w piaskownicy na os. Bór na początku maja 2020r. oraz naprawę płotu 

oddzielającego plac zabaw od Przedszkola Nr 4 na os. Bór. 

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

zorganizowania spotkania zarządców dróg zlokalizowanych na terenie Miasta Nowy Targ  

w celu omówienia problemu i poszukania możliwości rozwiązania w zakresie organizacji 

ruchu i funkcjonowania istniejącego układu komunikacyjnego.  

4. Radny Szymon Fatla złożył interpelacje w sprawie: 

a) braku kamer monitoringu na siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Wojska Polskiego, 

b) remontów ulic: Józefczaka i Podtatrzańskiej (na odcinku od ul. Szaflarskiej do Alei 

Solidarności), 

c) możliwości i planów gazyfikacji górnego odcinka Kowańca, 

d) interwencji do operatorów sieci komórkowej w związku z brakiem dostępu do sieci na  

os. Robów. 

5. Radny Paweł Liszka złożył zapytanie w sprawie: 

a) zatrudnionych w Urzędzie Miasta radców prawnych i ilości spraw przez nich 

prowadzonych oraz spraw zlecanych prawnikom z zewnątrz, 

b) ostatecznego kosztu ponownego pokrycia dachów na kawiarenkach zlokalizowanych na 

nowotarskim Rynku, 

c) podania informacji o przeprowadzonych w Urzędzie Miasta kontrolach w roku 2019, 

d) nieczynnego biletomatu zamontowanego przez służby miejskie rok temu na nieswoim 

terenie przy ul. Szaflarskiej, 

6. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelacje w sprawie: 
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a) przedyskutowania na merytorycznych komisjach spraw związanych z nowelizacja  

tzw. „ustawy śmieciowej”, 

b) budowy parkingu piętrowego przy ul. Kościuszki i przewidywanego terminu pojawienia 

się pierwszych efektów tej inwestycji, 

c) przekazywania spraw od mieszkańców miasta zgłaszanych podczas dyżurów Radnych. 

7. Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa złożył interpelacje w sprawie: 

a) wyczyszczenia studzienek deszczowych w rejonie Kowańca oraz przed mostem na  

ul. Kościuszki i przy ul. Bulwarowej, 

b) zamontowania lustra na skrzyżowaniu os. Robów z ul. Kowaniec. 

8. Radny Andrzej Swałtek złożył interpelację w sprawie rozwiązania problemu nocowania 

bezdomnych pod Galerią Jatki jak również w jej obrębie.  

9. Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelacje w sprawie: 

a)  przystąpienia do sporządzenia rozbudowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Miasta 

tj. os. Niwa Wschodnia po prawej stronie Zakopianki wraz z os. Nowym i zorganizowaniem 

spotkania  MZWIK Sp. z o.o. z Gazownią w celu omówienia i przygotowania przetargu na 

realizację sieci kanalizacyjnej i gazociągowej w 2020 roku na Niwie Zachodniej, 

b) utwardzenia drogi dojazdowej na os. Nowym.  

 

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

 

Ad.6 
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. Lista zapisanych stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.  

1. Pani Bogusława Korwin poruszyła następujące tematy: 

a) plac zabaw przy ul. Suskiego - jego nienależyte utrzymanie w tym czyszczenie 

nawierzchni, 

b) monitoring miejski - jego nieodpowiednie wykorzystywanie do celów na które jest 

przeznaczony i nieprawidłową obsługę,  

c) sposób odpowiedzi Burmistrza na interpelacje niektórych Radnych. 

2. Pan Roman Adamczyk w imieniu mieszkańców ul. Kokoszków Boczna złożył 

podziękowania Burmistrzowi Grzegorzowi Watycha, Z-cy Burmistrza Waldemarowi 

Wojtaszkowi, Naczelnikowi Wydziału FPiI Wilhelminie Schab za utwardzenie drogi 

dojazdowej do domów zlokalizowanych przy tej ulicy. Podziękował, także radnym, którzy 

się w to angażowali.  

  

Ad.7a) 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowy Targ przedstawił Przewodniczący 

Rady Grzegorz Luberda. 

Poinformował, że w dniu 29 lipca  2019 uchwałą Rady Miasta Nr XI/69/2019 została 

powołana doraźna komisja do spraw zmian w statucie Miasta Nowy Targ. W wyniku 

przeprowadzonych prac przez członków w/w komisji przy współpracy z pracownikami 

Urzędu Miasta został zaktualizowany Statut Miasta Nowego Targu poprzez wykreślenie 

nieaktualnych zapisów, modyfikację ich części oraz uporządkowanie.  

Zmiany przedstawione w omawianym projekcie uchwały zostały opracowane zgodnie ze 

stosowanymi praktykami w samorządzie oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki 

prawodawczej.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
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Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XII/109/2019 w sprawie zmian  

w Statucie 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, 

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
 

Ad. 7b) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

20 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu 

środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego 

radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu przedstawiła Kierownik 

USCiSO Grażyna Wielkiewicz. W dniu 02.09.2019 r. Komendant Powiatowy Policji  

w Nowym Targu zwrócił się do Burmistrza Miasta Nowego Targu o zwiększenie o kwotę 

6000 zł środków finansowych na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla 

Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, w celu realizacji zadań prewencyjnych na 

terenie miasta Nowy Targ. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa 

obywateli Nowego Targu oraz odwiedzających miasto turystów. 

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 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XII/110/2019 w sprawie  zmiany 

uchwały Nr VIII/81/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

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

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy 

Powiatowej Policji w Nowym Targu. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (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, 

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
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Ad.7c) 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział) przedstawił Naczelnik Wydziału 

RUiGN Wojciech Watycha. Z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział) wystąpili właściciele działek przy ul. Ustronie, po 

których przebiega linia energetyczna SN. Z uwagi na błędy na mapie zasadniczej 

przedmiotowa linia energetyczna na rysunku planu została pokazana w innym miejscu niż 

przebiega w rzeczywistości. Właściciele wnoszą o przeprojektowanie drogi wewnętrznej 

wzdłuż linii SN zgodnie ze zaktualizowaną mapą zasadniczą. Problem przebiegu linii 

energetycznej jak i drogi wewnętrznej poruszony został już w petycji mieszkańców z dnia 

29.01.2018 r. Wówczas ustalono, że po zaktualizowaniu mapy zasadniczej i zatwierdzeniu 

przez Radę Miasta Nowy Targ zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ Burmistrz skieruje na sesję projekt uchwały w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział). 

Ponadto do tut. Urzędu wpłynęły 34 wnioski indywidualne o zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział). Dodatkowo przystąpienie do 

zmiany planu będzie realizacją Uchwały Nr LIII/516/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 

października 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, w której stwierdzono brak aktualności mpzp NOWY 

TARG 24 (Dział).  

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 XII/111/2019 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział). 
 

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, 

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
 

Ad.7d) 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ przedstawił Naczelnik 

Wydziału RUiGN Wojciech Watycha. Projekt uchwały został przygotowany w ślad za 

postanowieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.08.2019r. w sprawie 

pozytywnego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 16-30. Projekt planu NOWY TARG 16-30 obejmuje teren, gdzie planowane 

jest do realizacji Centrum Sportów Lodowych. Projekt planu przewiduje maksymalną 

wysokość hali do 30 m.  
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W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Nowy Targ przyjętym Uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

29.07.2019 r., maksymalna wysokość budynków w terenie U/US, w obrębie którego ma 

zostać zlokalizowane Centrum Sportów Lodowych wynosi 20 m. Zgodnie z art. 9 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium są wiążące przy 

sporządzaniu planów miejscowych, w związku z czym, aby zachować spójność ww. projektu 

planu ze studium konieczna jest jego zmiana.  

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 XII/112/2019 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia 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, 

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
 
Przerwa 10 min. 

 
Ad.7e) 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu przedstawił Z-ca Naczelnika 

Wydziału Paweł Maczek.  

Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na okres nie dłuższy niż trzy lata umowy najmu z 

dotychczasowym najemcą, który jest zainteresowany przedłużeniem umowy na okres 3 lat. 

Umowa najmu dotyczy pomieszczeń – kuchnia z zapleczem i jadalnia z korytarzem, 

o łącznej pow. 230,50 m
2
 usytuowanych w budynku Miejskiej Hali Sportowej „Gorce” przy 

al. Tysiąclecia 74 w Nowym Targu. Najemca w przedmiocie najmu prowadzi działalność 

gastronomiczną. Aktualna umowa najmu zawarta jest na okres od 1 lipca 2017 r. do dnia 

31 grudnia 2019 r. Projekt uchwały dotyczy umowy najmu zawartej przez Miejskie Centrum 

Sportu i Rekreacji w Nowym Targu z wykorzystaniem gminnego obiektu oddanego MCSiR 

w administrowanie. 

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 XII/113/2019 w sprawie 

przedłużenia umowy najmu. 
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 
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Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
 

 

Ad.7f) 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Nowy Targ na lata 2019-2025 przedstawił autor 

programu Pan Marian Kowalik. W oparciu o art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

rady gminy posiadające mieszkaniowy zasób zobowiązane są do uchwalenia wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Program ten zawierać ma dane 

dotyczące wielkości i stanu technicznego zasobu gminy, określać potrzeby remontowe  

i modernizację zasobu, przewidywać środki finansowe na utrzymanie tego zasobu, a także 

określić politykę gminy w zakresie polityki czynszowej i sprzedaży lokali. 

Ustalenia zawarte w wieloletnim programie stanowić mają podstawę do działania dla władz 

miasta w zakresie utrzymania i dalszego rozwoju zasobu mieszkaniowego. Mając na uwadze 

zapisy ustawy zasadne jest podjęcie uchwały określającej wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Nowy Targ. 

Mieszkaniowy zasób gminy był i jest obszarem deficytowym i niedoinwestowanym, zarówno 

w gospodarce poprzedniego systemu ekonomicznego, jak i obecnego. Biorąc pod uwagę fakt, 

że ustawowy obowiązek zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych należy do zadań własnych 

gminy, realizacja założeń Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy, stanowi bardzo ważny cel jej działania, a tym samym przeciwdziałania bezdomności 

mieszkańców.  

Pan Marian Kowalik zgłosił drobne autopoprawki polegające na doprecyzowaniu tekstu 

(rozdział 2 tabela nr 7, rozdział 4 § 7, rozdział 6 § 12 podział na dwa ustępy, tabela nr 13) 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego  oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.  

Rada w głosowaniu 20 głosów „za”  podjęła uchwałę Nr XII/114/2019 w sprawie 

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasta Nowy Targ na lata 2019-2025.  
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, 

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
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Ad.7g) 
Projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2019-2028 przedstawił Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz.  

W przedmiotowym projekcie uchwały wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2019-2028 następujące przedsięwzięcia: 

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa na odcinku od ul. Orkana do os. Bereki”  

z limitem nakładów i zobowiązań w roku 2020 w kwocie 1.800.000 zł.  - w ostatnich dniach 

uzyskano dofinansowanie i został zatwierdzony plan dotacji na drogi samorządowe. 

- „Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku” z limitem nakładów i zobowiązań  

w roku 2020 w kwocie 4.200.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Funduszu dróg 

samorządowych w kwocie 2.052.286 zł, 

- „Budowa Parkingu Park&Ride przy ul. Kolejowej” z limitem nakładów i zobowiązań  

w roku 2020 w kwocie 600.000 zł. Pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w kwocie 

447 049 zł na realizację przedsięwzięcia. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

Rada w głosowaniu 20 głosów „za”  podjęła wraz z autopoprawką uchwałę  

Nr XII/115/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2019-2028.  
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, 

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
 

Ad.7h) 
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 Miasta Łukasz Dłubacz.  Zgłosił 3 autopoprawki polegające na: 

 dodaniu nowej pozycji polegającej na zwiększeniu wydatków o 6 000 zł 

przeznaczonych zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji  w Nowym Targu. 

Kwota ta zostanie pokryta ze zmniejszenia planu wydatków na przebudowę  

ul. Ogrodowej w 2020r.   

 zmianie zapisu w § 1 ust. 2 polegającego na wpisaniu zwiększenia wydatków 

majątkowych o kwotę 35 000 zł, a nie jak było pierwotnie o 65 000 zł.  

 wykreśleniu z uzasadnienia zdania: „Planuje się uzyskać dofinansowanie z Funduszu 

dróg samorządowych w kwocie 810.437 zł” - w międzyczasie dofinansowanie to 

uzyskano i zadanie to będzie realizowane w 2020r.   

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami uchwałę  

Nr XII/116/2019 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.  



 11  

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, 

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
 

Ad.8 

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

piśmie.  

 

Ad.9 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

 Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa podziękował za wykonanie odwodnienia  

i położenie nawierzchni chodnika w rejonie Kościoła na Kowańcu.  

 Radna Ewa Garbacz zaoferowała wszelką pomoc przy powoływaniu kolejnej kadencji 

Młodzieżowej Rady Miasta. Odnośnie zamontowania monitoringu przy  

ul. Podhalańskiej 20, o którym wspominała mieszkanka miasta  w punkcie 

wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu, poinformowała, że jest to zadanie  

w budżecie obywatelskim, które dopiero zostanie poddane głosowaniu. Dodała, że  

w czerwcu mieszkanka ta pochwaliła jej interpelacje w tej sprawie, a teraz zmieniła 

zdanie, 

 Radna Bożena Groń podziękowała za zamontowanie lustra z ul. Kotlina 1  

w ul. Kowaniec.   

 

Na koniec Przewodniczący Rady poinformował o : 

 planowanej według harmonogramu kolejnej Sesji na dzień 7 października 2019r., 

 sprawie dotyczącej wygaśnięcia mandatu Radnego Michała Glonka - przedstawił po 

kolei przebieg zdarzeń informując na koniec, że chwili obecnej nie ma jeszcze 

prawomocnego wyroku, a dopiero po jego uprawomocnieniu będzie można go 

przesłać do Komisarza Wyborczego, który podejmie działania związane  

z obsadzeniem wolnego mandatu w Radzie Miasta.   

 zmianach w harmonogramie sesji polegających na przesunięciu Sesji planowanej na  

4 listopada 2019r. na 18 listopada 2019r. i w związku z tym wykreśleniu Sesji 

planowanej na 2 grudnia 2019r.  

 

 

Na koniec Sesji złożono podziękowania dla Pani Sekretarz Stanisławy Szołtysek, która po 14 

latach pracy w Urzędzie Miasta na Stanowisku Sekretarza, a po 44 latach pracy  

w administracji przechodzi na emeryturę.  

Pani Sekretarz również podziękowała wszystkim, z którymi miała okazje współpracować.  
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Ad.10 
O godzinie 17:10 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął XII Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 

 

 


