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Protokół Nr 13/2019 
z XIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 7 października 2019r.  
       
Ad.1 
Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 506z 

późn. zm.) Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda otworzył obrady XIII Sesji Rady Miasta 

w Nowym Targu o godzinie 13:00.  

Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Zastępców 

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

Pana Łukasza Dłubacza. Powitał Radnego Powiatowego Pana Roberta Furcę oraz 

Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów Pana Marka Bochowicza, a także powitał 

przedstawiciela Policji Naczelnika Wydziału Prewencji Pana Roberta Stasika. W dalszej 

kolejności powitał pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników miejskich jednostek 

organizacyjnych, mieszkańców oraz przedstawicieli mass mediów. 

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 18 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 XII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miasta Nowy Targ, 

b) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu, 

c) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu, 

d) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu, 

e) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu, 

f) nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu, 

g) uznania za bezzasadną i oddalenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy 

Targ, 

h) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 

i) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 

j) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 

k) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 

l) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 

ł) powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na 

ławników, 

m) wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023, 

n) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w roku 2020, 

o) zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, 
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p) zmiany Uchwały Nr XXX/352/2009 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r.  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, 

szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ,  

q) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem), 

r) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków), 

s) przedłużenie umów najmu i umów dzierżawy, 

t) powierzenia Gminie Nowy Targ realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski projekt 

montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta 

Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż 
oraz Trzebinia”, 

u) zmiany Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019r.  

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, 

v) upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia ze Skarbem 

Państwa-Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania 

i przejęcia zarządzania drogą serwisową zlokalizowaną wzdłuż drogi krajowej nr 47 

po jej prawej stronie w km 17+270-17+600 w miejscowości Nowy Targ w trybie art. 

19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 

2068 z późn. zm.), 

w) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania pn. 

„Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową  
ul. Grel w miejscowości Nowy Targ”, 

x) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

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

2028, 

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

28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie miasta.  

 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zakończenie obrad.  

 

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

który zgłosił wniosek o wykreślenie punktu 6 Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu 

z uwagi na fakt, że nikt się nie zapisał.  

 

Rada jednogłośnie 18 głosów „za” przegłosowała powyższy wniosek. 
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 

NIEOBECNI (3) 

Michał Glonek, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 
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Rada jednogłośnie 18 głosów „za” przegłosowała porządek obrad z wprowadzona 

zmianą.  
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 

NIEOBECNI (3) 

Michał Glonek, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

 

Porządek obrad po zmianie: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miasta Nowy Targ, 

b) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu, 

c) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu, 

d) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu, 

e) przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu, 

f) nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu, 

g) uznania za bezzasadną i oddalenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Nowy 

Targ, 

h) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 

i) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 

j) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 

k) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 

l) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu, 

ł) powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na 

ławników, 

m) wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023, 

n) przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w roku 2020, 

o) zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r.  

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ, 

p) zmiany Uchwały Nr XXX/352/2009 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r.  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, 

szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ,  

q) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem), 

r) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków), 

s) przedłużenie umów najmu i umów dzierżawy, 

t) powierzenia Gminie Nowy Targ realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski projekt 

montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta 
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Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż 
oraz Trzebinia”, 

u) zmiany Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019r.  

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, 

v) upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia ze Skarbem 

Państwa-Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania 

i przejęcia zarządzania drogą serwisową zlokalizowaną wzdłuż drogi krajowej nr 47 

po jej prawej stronie w km 17+270-17+600 w miejscowości Nowy Targ w trybie art. 

19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 

2068 z późn. zm.), 

w) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania pn. 

„Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową  
ul. Grel w miejscowości Nowy Targ”, 

x) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

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

2028, 

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

28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie miasta.  

 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zakończenie obrad.  

 

Ad.3 

Rada jednogłośnie 18 głosów „za” przyjęła protokół z XII Sesji Rady Miasta. 
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 

NIEOBECNI (3) 

Michał Glonek, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 9 września 2019r. r. do 7 października 

2019r. w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Miasta Grzegorz 

Watycha. 

 

W trakcie sprawozdania doszli Radni Ewa Pawlikowska i Paweł Liszka i od tego momentu  

w Sesji uczestniczy 20 Radnych. 

W ramach pytań do sprawozdania głos zabrała Radna Ewa Pawlikowska, która pytała  

o przetarg na ul. Willową 
 

Po sprawozdaniu Burmistrz odczytał odpowiedzi na interpelacje radnych złożone podczas 

poprzedniej Sesji. Wrócił też do wcześniej składanych, bowiem Radni kilkakrotnie wracali do 

swoich zapytań. Podkreślił, że z uwagę na ilość złożonych interpelacji Urząd przez dwa 

tygodnie intensywnie pracował nad odpowiedziami na te interpelacje. Dodał, że niektórzy 

Radni wykorzystują czas składania interpelacji do przedstawiania swojej wersji wydarzeń 
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kreując nie raz nieprawdziwy obraz sytuacji. Czasem niektórzy też próbują dyskredytować 
jego lub jego zastępców i pokazać Urząd Miasta w niekorzystnym świetle. Burmistrz zwrócił 

uwagę czytając odpowiedzi na interpelacje, że kwestie kadrowe w urzędzie należą do 

kierownika urzędu czyli do Burmistrza, więc pytania Radnej Ewy Pawlikowskiej nie znajdują 
uzasadnienia w świetle obowiązującego prawa. Podkreślił, że od momentu gdy objął funkcję  
Burmistrza Miasta w urzędzie nie został zwolniony żaden pracownik podlegający ochronie 

prawnej i nie było w związku z tym żadnych postępowań przeciwko urzędowi. Nie ma też  
w urzędzie osób zatrudnionych na półtora etatu dlatego prosi o zaprzestanie 

rozpowszechniania tego typu informacji. Następnie zwrócił uwagę, że kwota którą podała 

Pani Joanna Iskrzyńska-Steg ok. 7 000 to była kwota kosztu plandeki i jej montażu, 

naciągniętej na konstrukcję dachu jednej z Kawiarni, a nie kosztów nowego pokrycia 

dachowego. 

Radny Paweł Liszka stwierdził, że taka kwota pokrycia dachowego padła na komisji i zostało 

to nagrane. Następnie prosił o przesłanie mu protokołu z kontroli RIO jaka miała miejsce  

w ostatnim czasie w urzędzie. 

Burmistrz poinformował, że skorzystał z możliwości odmowy podpisania tego protokołu  

i wysłał swoje zastrzeżenia do RIO, teraz oczekuje na protokół z ewentualnymi poprawkami.  

Radny Paweł Liszka poruszył sprawę rocznego kosztu utrzymania toalet w kwocie 100 000 

zł. Pytał skąd taka kwota, jak to zostało wyliczone? Prosił o przesłanie mu wyliczenia tych 

kosztów.   

Burmistrz poinformował, że można przecież pewne koszty przypisać do prowadzonej 

działalności i poprzez proporcję je oszacować.  
Radny Liszka prosił również o uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje w sprawie obsługi 

prawnej urzędu przez kancelarie zewnętrzne o informację ile z tych spraw miasto wygrało, 

jakiej wielkości były koszty zasądzone, które zostały zwrócone.  

Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha odnośnie interpelacji w sprawie biletomatu  

poinformował, że faktycznie błędem pracowników było postawienie tego biletomatu przed 

uzyskaniem zgody właściciela terenu czyli Spółdzielni, ale przecież chodzi tutaj o dobro  

i wygodę mieszkańców, dlatego błąd ten można było wspólnie naprawić.  
Radny Paweł Liszka stwierdził, że najpierw powinno się uzyskać zgodę właściciela terenu,  

a później montować biletomat. Dodał, że działka jest współwłasnością kilku osób więc nie 

jest to sprawa tylko spółdzielni. Prosi, aby odpowiadać konkretnie na pytania, które są 
zadawane w interpelacji, a nie pisać na inny temat.  

Po odczytaniu wszystkich odpowiedzi Burmistrz zwrócił uwagę, że niektóre interpelacje nie 

dotyczą spraw ogólnomiejskich i często wracają do spraw z przeszłości. 

Radny Paweł Liszka uznał, że dobrze że Burmistrz odczytał odpowiedzi na interpelacje   

i podkreślił, że trzeba się cieszyć, że są one składane, bo świadczy to o tym, że mieszkańcy 

mają zaufanie do radnych i zwracają się do nich ze swoimi problemami. Dodał, że być może 

radni z klubu Burmistrza nie mają takiego zaufania mieszkańców i dlatego nie składają tylu 

interpelacji. 

Radna Katarzyna Wójcik stwierdziła, że słowa te są krzywdzące dla Radnych klubu „Nasze 

Miasto”, bo to, że nie zasypują Burmistrza interpelacjami nie świadczy o tym, że nie pracują, 
bo bardzo często przychodzą do urzędu ze sprawami zgłaszanymi im przez mieszkańców.  

Radna Agata Michalska odnosząc się jeszcze do sprawozdania zwróciła się z prośbą, aby  

w każdym sprawozdaniu Burmistrz krótko informował o aktualnym etapie przygotowań do 

uruchomienia Podhalańskiego Centrum Sportów Lodowych. 

Burmistrz poinformował, że na poprzedniej sesji mówił, że Minister Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego uchylił postanowienie Konserwatora Zabytków i orzekł o uzgodnieniu planu 

zagospodarowania przestrzennego. Ta zmiana determinuje dalsze kroki, ponieważ dopiero 

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli projektantom 
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projektować budynek wyższy od tego, który ustalił konserwator. Na ten moment trwa 

opracowanie zmiany stosownego planu miejscowego oraz studium.     

Radna Ewa Pawlikowska odnosząc się do odpowiedzi na interpelacje dot. wymiany piasku  

w piaskownicy na os. Bór poinformowała, że nie został on wymieniony w maju lecz 

przywieziono go po jej interpelacji we wrześniu.  Następnie pytała czy miasto poniosło jakieś 
koszty czy też  może przychody w związku z przyjazdem Food Truck-ów  do Nowego Targu? 

Burmistrz poinformował, że odpowiedź będzie udzielona w wolnych wnioskach.  

  

Ad.5 
Interpelacje i zapytania radnych: 

1. Radna Ewa Pawlikowska złożyła interpelacje i zapytania pisemne w sprawie: 

a) zatrudnienia w Klubie Seniora mamy szefa sztabu wyborczego Burmistrza, 

b) remontu ul. Podtatrzańskiej na odcinku od. Al. Solidarności do Zakopianki, 

c) udzielenia informacji o wynikach konkursu na stanowisko w Wydziale RUiGN, 

d)rozbudowy ul. Zalewowej, 

e) wymiany piasku w piaskownicy na placu zabaw na os. Bór, 

f) złożenia oświadczenia majątkowego przez Prezesa MPEC sp. z o.o., 

g) remontów przeprowadzanych w budynku Urzędu Miasta. 

2. Radna Bożena Groń złożyła interpelacje w sprawie uruchomienia miejskiego środka 

transportu na trasie Rynek - Kowaniec - os. Robów i os. Zadział do końca. 

3. Radny Bartłomiej Garbacz złożył interpelacje w sprawie możliwości przyłączenia  

ul. Ku Studzionkom do sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

w Nowym Targu Sp. z o.o. 

4. Radni Klubu Razem Nowy Targ, Dobra Zmiana w Mieście i dwóch Radnych 
niezrzeszonych złożyli interpelacje w sprawie sposobu prowadzenia punktu Sprawozdanie  

z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  

5. Radny Leszek Pustówka złożył interpelację w sprawie wystąpienia do GDDKiA  

w sprawie zamontowania ekranów akustycznych wzdłuż Zakopianki.  

6. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje i zapytania w sprawie: 
a) kary nałożonej na Miasto w związku z brakiem realizacji kluczowego dla miasta Programu 

Ochrony Powietrza, 

b) dostosowania wejść Urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, 
c) uruchomienia w Nowym Targu ogrzewalni lub noclegowni dla osób bezdomnych  

i potrzebujących pomocy, 

d) upublicznienia służbowych numerów telefonów Burmistrza i jego zastępców, 

e) ewentualne prowadzonej obsługi miejskich jednostek, zakładów lub spółek  przez 

kancelarię prawną p. Artura Pustówki, 

f) ewentualnych zysków z kawiarenek gdyby miasto wybrało korzystniejszą cenowo ofertę 
dzierżawy jednej z kawiarenek, 

7. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelacje w sprawie: 

a) analizy bezpieczeństwa ścieżek rowerowych, 

b) dokonania przeglądu komunikacji drogowej w mieście w związku ze wzrastającym ruchem 

samochodowym.  

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

 

Przerwa  
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Ad.6a) 
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miasta 

Nowy Targ przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.  

Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  

i niektórych innych aktów prawnych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma 

obowiązek podjęcia uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego aktu prawa miejscowego nie 

rzadziej niż raz na 12 miesięcy od pierwszej jego nowelizacji. Tekst jednolity ogłasza się  
w formie obwieszczenia organu stanowiącego w dzienniku urzędowym, w którym dany akt 

normatywny ogłoszono. Załącznikiem do obwieszczenia jest tekst jednolity aktu prawa 

miejscowego.   

Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Miasta 

Nowy Targ, do którego Rada Miasta Nowy Targ wprowadziła zmiany następującymi 

uchwałami: 

1) Uchwałą Nr XVII/150/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie 

zmian w Statucie Miasta (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016r., poz. 380)  

2) Uchwałą Nr LIII/508/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 2018r.  

w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego z 2018r., 

poz. 6940)  

3) Uchwałą Nr XII/109/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 9 września 2019r. w sprawie: 

zmian w Statucie Miasta Nowy Targ (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego z 2019r., poz. 6463)  

Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Miasta, znacznie ułatwi korzystanie z niego wszystkim 

zainteresowanym.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/117/2019 w sprawie  

ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu 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.6b) 
Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego 

Targu Panu Bartłomiejowi Topie przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.  

W dniu 9 września 2019r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta wniosek Komisji 

Oświaty i Kultury Rady Miasta Nowy Targ o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi dla 

Miasta Nowego Targu Panu Bartłomiejowi Topie. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r.  

w sprawie: ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz 

powołania Kapituły Honorowej, przedmiotowy wniosek został przedłożony do zaopiniowania 

Kapitule Honorowej Miasta Nowy Targ, która na posiedzeniu w dniu 20 września 2019r. 

rozpatrzyła przedłożony wniosek i w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania podjęła 

jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku i przedstawienia Radzie Miasta 

Nowego Targu propozycji o przyznanie powyższego wyróżnienia Panu Bartłomiejowi Topie. 
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Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada poprzez aklamację podjęła uchwałę Nr XIII/118/2019 w sprawie  przyznania 

Medali za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu. 

 

Ad.6c) 
Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego 

Targu dla Zespołu Regionalnego „Śwarni” przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz 

Luberda.  

W dniu 13 września 2019r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta wniosek Burmistrza 

Miasta o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Zespołowi 

Regionalnemu „Śwarni”. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r.  

w sprawie: ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz 

powołania Kapituły Honorowej, przedmiotowy wniosek został przedłożony do zaopiniowania 

Kapitule Honorowej Miasta Nowy Targ, która na posiedzeniu w dniu 20 września 2019r. 

rozpatrzyła przedłożony wniosek i w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania podjęła 

jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku i przedstawienia Radzie Miasta 

Nowego Targu propozycji o przyznanie powyższego wyróżnienia Zespołowi Regionalnemu 

„Śwarni”. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada poprzez aklamację podjęła uchwałę Nr XIII/119/2019 w sprawie  przyznania 

Medali za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu. 

 

Ad.6d) 
Projekt uchwały w sprawie przyznania Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego 

Targu Panu Stanisławowi Snopkowi przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.  

W dniu 16 września 2019r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta wniosek Burmistrza 

Miasta o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Panu 

Stanisławowi Snopkowi. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r.  

w sprawie: ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz 

powołania Kapituły Honorowej, przedmiotowy wniosek został przedłożony do zaopiniowania 

Kapitule Honorowej Miasta Nowy Targ, która na posiedzeniu w dniu 20 września 2019r. 

rozpatrzyła przedłożony wniosek i w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania podjęła 

jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku i przedstawienia Radzie Miasta 

Nowego Targu propozycji o przyznanie powyższego wyróżnienia Panu Stanisławowi 

Snopkowi. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada poprzez aklamację podjęła uchwałę Nr XIII/120/2019 w sprawie  przyznania 

Medali za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu. 

 

Ad.6e)  
Projekt uchwały w sprawie przyznania Medali za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego 

Targu Panu Józefowi Różańskiemu przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.  
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W dniu 16 września 2019r. wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta wniosek Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Nowym Targu o przyznanie  Medalu za Szczególne Zasługi dla Miasta 

Nowego Targu Panu Józefowi Różańskiemu. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/379/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r.  

w sprawie: ustanowienia wyróżnień za szczególne zasługi dla Miasta Nowego Targu oraz 

powołania Kapituły Honorowej, przedmiotowy wniosek został przedłożony do zaopiniowania 

Kapitule Honorowej Miasta Nowy Targ, która na posiedzeniu w dniu 20 września 2019r. 

rozpatrzyła przedłożony wniosek i w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania podjęła 

jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku i przedstawienia Radzie Miasta 

Nowego Targu propozycji o przyznanie powyższego wyróżnienia Panu Józefowi 

Różańskiemu. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada poprzez aklamację podjęła uchwałę Nr XIII/121/2019 w sprawie  przyznania 

Medali za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu. Jeden Radny nieobecny na sali.  
 

Ad.6f) 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu przedstawił 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.  

W związku z zakończeniem budowy ulicy położonej w ciągu drogi o symbolu KDD.4 

przeznaczonej pod drogi publiczne klasy dojazdowej zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 23 (NIWA – GREL), proponuje się nadanie dla 

tej nowej drogi nazwy ulicy „Świętego Brata Alberta”. Nowo wybudowana ulica, przebiega od 

osiedla Niwa w kierunku południowym w stronę ulicy Grel łącząc się z ulicą Krakowską KDL.3 

jak w załączniku. Proponowana nazwa związana jest z kościołem Św. Brata Alberta 

zlokalizowanym przy przedmiotowej inwestycji. Przyjęcie proponowanej nazwy uprości 

nadawanie numerów dla licznie powstających budynków w tym rejonie osiedla Niwy. Z racji 

istnienia parafii p.w. Św. Brata Alberta naturalnym skojarzeniem dla lokalizacji adresu jest  

ul. Św. Brata Alberta. 

Przewodniczący Rady poinformował, że propozycja w/w nazwy ulicy została przedstawiona 

mieszkańcom tego rejonu i poparło ją swoimi podpisami ok. 400 mieszkańców.  

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 

przedmiotowy projekt uchwały.  

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/122/2019 w sprawie  

nadania nazwy nowej ulicy 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.6ł) 
Projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadną i oddalenia skargi na bezczynność 
Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.  

W dniu 23 sierpnia 2019r. do Przewodniczącego Rady wpłynęła skarga Pani Zofii 

Lubieńskiej, dotycząca braku podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów 

związanych z funkcjonowaniem piekarni przy ul. Rynek 25 w Nowym Targu.  

W dniu 26 sierpnia 2019r. Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda, zgodnie z § 100 Statutu 

Miasta skierował skargę do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Krzysztof Sroka w dniu 26 sierpnia 

2019r. wystąpił z pismem do Burmistrza Miasta, o zajęcie stanowiska w przedmiocie skargi  

i złożenie pisemnych wyjaśnień. Niezwłocznie po otrzymaniu tych wyjaśnień zwołał 

posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na dzień 23 września 2019r. przesyłając 

członkom Komisji dokumentację dotyczącą skargi. Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała 

wyjaśnień przedstawionych przez Naczelnika Wydziału Rozwoju, Urbanistyki i Gospodarki 

Nieruchomościami Wojciecha Watychę. W dyskusji uczestniczyli członkowie Komisji, 

Burmistrz Miasta, Naczelnik Wydziału GKiOŚ oraz wnosząca skargę Pani Zofia Lubieńska.  

Ostatecznie radni doszli do wniosku, że: 

� odpowiedzi Burmistrza były wysyłane w terminach przewidzianych w k.p.a., 

� sprawa samowoli budowlanej leży tylko i wyłącznie w kompetencji Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, który prowadzi w tej sprawie 

postępowanie już od wielu lat. Organem nadrzędnym nad PINB jest Wojewódzki 

Inspektor Nadzoru Budowlanego, a nie Burmistrz Miasta; 

� budynek piekarni Pana Piotra Żarneckiego zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum) znajduje się w terenie 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej o symbolu 8.MU1. W/w plan definiuje usługi 

komercyjne jako obiekty użyteczności publicznej służące obsłudze ludność w tym 

m.in. handlu, gastronomii, rzemiosła. Z kolei definicja działalności rzemieślniczej 

określona jest w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle. Zgodnie z art. 1 tej 

ustawy rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez 

osobę fizyczną z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej 

osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników (definicja aktualna na 

2014r.), obecnie liczba ta wzrosła do 250 pracowników. Z taką wykładnią definicji 

rzemiosła nie zgadza się skarżąca. 

Wobec tego Komisja uznała, że skarga jest bezzasadna co potwierdziła  

w głosowaniu 4 głosy „za” 1 głos wstrzymujący się, jeden radny nie brał udziału  

w głosowaniu.  

Ponadto w wyniku dyskusji Komisja postanowiła wystąpić do Przewodniczącego Komisji 

Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju o zorganizowanie posiedzenia Komisji  

z udziałem organów zaangażowanych w postępowania dotyczące funkcjonowania piekarni 

Pana Piotra Żarneckiego tj. sanepid, nadzór budowlany, straż pożarna, starostwo.   

Pani Lubieńska zasugerowała, aby zebranie to odbyło się bez jej udziału oraz bez udziału 

właściciela piekarni.  

 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 
Nr XIII/123/2019 w sprawie  uznania za bezzasadną i oddalenia skargi na bezczynność 
Burmistrza Miasta Nowy Targ. 

Jeden Radny nie brał udziału w głosowaniu.  
Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, 
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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 (3) 

Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Marek Fryźlewicz 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.6h) 
Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu przedstawiła Kierownik USCiSO Grażyna Wielkiewicz. Zgodnie z art. 162 

ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na 

ławników mogą zgłosić określone w ww. ustawie podmioty, a do zgłoszenia na karcie 

zgłoszeń dołącza się określone w ustawie dokumenty. W związku z tym, że zgłoszenie nie 

spełnia wymagań formalnych określonych w przedmiotowej ustawie pozostawia się je bez 

dalszego biegu.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/124/2019 w sprawie  

zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.  

Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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.6i) 
Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu przedstawiła Kierownik USCiSO Grażyna Wielkiewicz. Uzasadnienie 

analogiczne jak w punkcie 6h) 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/125/2019 w sprawie  

zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.  
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 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.6j) 
Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu przedstawiła Kierownik USCiSO Grażyna Wielkiewicz.  

Uzasadnienie analogiczne jak w punkcie 6h). 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/126/2019 w sprawie  

zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.  
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.6k) 
Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu przedstawiła Kierownik USCiSO Grażyna Wielkiewicz.  

Uzasadnienie analogiczne jak w punkcie 6h). 

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/127/2019 w sprawie  

zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.  
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.6l) 
Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu przedstawiła Kierownik USCiSO Grażyna Wielkiewicz.  

Uzasadnienie analogiczne jak w punkcie 6h). 
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Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie 

zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/128/2019 w sprawie  

zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.  

Wyniki głosowania 
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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.6ł) 
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń 
kandydatów na ławników przedstawiła Kierownik USCiSO Grażyna Wielkiewicz. 

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie 

sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów 

na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia kartę wraz z dokumentami, o których mowa w art. 

162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, podmiot 

zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera 

w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania 

dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Miasta Nowy 

Targ w terminie 30 dni po upływie terminu. 

Przewodniczący Grzegorz Luberda poinformował, że wcześniej ustalił z Radnymi, że w skład 

tej Komisji wejdą następujące osoby: 

1. Drąg-Iłęda Stefania 

2. Garbacz Bartłomiej 

3. Łapsa Jan 

4. Mikołajski Lesław 

 

Wymienione osoby wyraziły zgodę na pracę w tej Komisji. Więcej chętnych nie było.  
 

Przegłosowanie składu Komisji doraźnej.  

Rada jednogłośnie 20 głosów „za” przegłosowała skład Komisji doraźnej jak wyżej.   
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 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/129/2019 w sprawie  
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powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na 

ławników. 
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.6m) 
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 przedstawiła 

Kierownik USCiSO Grażyna Wielkiewicz. 

W tym roku upływa czteroletnia kadencja ławników sądowych. Zgodnie z przepisami ustawy 

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

w głosowaniu tajnym. Wybory odbywają się najpóźniej w miesiącu październiku roku 

kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. 

Art. 163§ 2 wymienionej ustawy 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. 

Powołany uchwałą nr XI/97/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku zespół dokonał przeglądu 

zgłoszonych kandydatur. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że w związku z tym,  

że głosowanie kandydatur na ławników w świetle przepisów odbywa się w trybie tajnym  

istnieje konieczność powołania Komisji Skrutacyjnej i poprosił o zgłaszanie kandydatur.  

Kandydatury do Komisji Skrutacyjnej: 

• Radny Krzysztof Sroka zgłosił kandydaturę Radnej Bożeny Groń. Radna Bożena Groń 

wyraziła zgodę.  
• Radna Katarzyna Wójcik zgłosiła swoją kandydaturę.  
• Radna Katarzyna Wójcik zgłosiła kandydaturę Radnego Andrzeja Swałtka. Radny 

Andrzej Swałtek wyraził zgodę.  
 

W wyniku braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął listę . 
 

Rada w głosowaniu 19 „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała skład 

Komisji Skrutacyjnej. 
Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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

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

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
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Przerwa w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do 

głosowania.  

 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Bożena Groń odczytała protokół 

z ukonstytuowania się Komisji (załącznik nr 3 do protokołu). Później wyjaśniła zasady 

głosowania, kandydatura przechodzi zwykłą większością głosów. 

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie. 

 

Przerwa w celu zliczenia głosów 

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Bożena Groń odczytała 

protokoły z przeprowadzonych głosowań. Na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym 

Targu zostali wybrani: Leja Janusz, Sztur Jacek (protokół Komisji Skrutacyjnej z tego 

głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Na ławników do Sądu Pracy 

w Nowym Targu  wybrani zostali Antos Krzysztof, Batkiewicz Anna, Ptaszek Maria, 

Różańska Barbara, Ruchała Kazimiera (protokół Komisji Skrutacyjnej  z tego głosowania 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). Protokoły zostały podpisane przez 

członków Komisji Skrutacyjnej.  

 

Rada w głosowaniu tajnym podjęła Uchwałę Nr XIII/130/2019 w sprawie wyboru 

ławników na kadencję od 2020 do 2023. 

 

Ad.6n) 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 przedstawił Kierownik 

Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk. Program Współpracy Miasta Nowego Targu  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został opracowany w celu 

sprecyzowania zakresu współdziałania na zasadzie partnerstwa oraz określa reguły 

współpracy i zakres zadań merytorycznych. Przyjmując Program Współpracy Miasta Nowy 

Targ z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami, Rada Miasta deklaruje 

budowanie dialogu obywatelskiego,  chęć umacniania lokalnych działań, stwarzania 

warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności 

lokalnej oraz wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Opracowany „Program Współpracy 

Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi na rok 2020” stanowi wyraz 

zaangażowania obu stron w stworzenie optymalnego planu współpracy na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji  

i jawności. Mając na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej oraz wsparcie 

mieszkańców w działalności społecznej, przekłada się „ Program Współpracy Miasta Nowego 

Targu z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”. Program był wyłożony do konsultacji  

w terminie od 9 września do 19 września 2019 r. Podczas konsultacji nie zgłoszono żadnych 

uwag merytorycznych. 

 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Ewa Pawlikowska pytała czy rozważano aby program ten miał charakter 

wieloletni co pozwoliłoby na lepsze planowanie przez organizacje swojego budżetu?  

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk poinformował, że w tym roku 

doszło do zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która 
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zmieniła zakres wniosku i wprowadziła pewne nowe elementy dlatego uważa, że 

obecny system jest bardziej sprzyjający, bo zmiany ustawy mogłyby powodować 
potrzebę stałej aktualizacji programu.    

� Radna Ewa Pawlikowska pytała jakie miejsce w tym roku Miasto zajęło w konkursie 

Małopolskie Wektory Współpracy w którym praktycznie co roku było na podium? 

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk odpowiedział, że Nowy Targ był 

zgłoszony, ale w tym roku nie otrzymał tego wyróżnienia. Po udziale w tym konkursie 

widać rotacje tych samorządów po to, aby przyznać wsparcie wielu samorządom, a nie 

tylko jednym i tym samym.   

� Radna Ewa Pawlikowska pytała na jaki adres meilowy organizacje pozarządowe mogą 
się kontaktować z urzędem celem zamieszczania informacji na stronie internetowej, 

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk podał adres: 

wpromocja@um.nowytarg.pl, 

� Radny Paweł Liszka pytał kto przyznaje punkty i kto ocenia w tym plebiscycie 

Małopolskie Wektory Współpracy, 

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk poinformował, że dokumentacje 

przekazano do MISTiA w Krakowie i tam jest gremium, które przyznaje tego typu 

wyróżnienie, 

�  Radny Paweł Liszka dodał, że z tego co wie to głosy oddają organizacje pozarządowe 

i to, że w tym roku miasto nie było wyróżnione oznaczałoby, że coś złego podziało się 
we współpracy z tymi organizacjami, 

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk poinformował, że analizowano 

wyniki plebiscytu z poprzednich lat i ewidentnie widać, że jest rotacja samorządów,  

a kontakt z organizacjami to jeden z elementów oceny oprócz ekspertów. 

� Radny Paweł Liszka pytał co to jest Gminna Rada Pożytku Publicznego, czy jest 

możliwa autopoprawka i dopisanie tego do uchwalanego programu? 

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk poinformował, że Rada ta jest 

elementem doradczym, współpracującym z Burmistrzem Miasta. Dodał, że do tego 

tematu można powrócić konstruując program na 2021r. Program ten ma służyć  
w zakresie ogłaszania otwartych konkursów ofert.  

� Radny Paweł Liszka pytał w jaki sposób jest powoływana komisja do rozpatrzenia 

złożonych projektów? 

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk osoby do tej komisji wskazuje 

Burmistrz w drodze zarządzenia, 

� Radny Paweł Liszka pytał dlaczego tak jest to robione skoro z przepisów wynika, że 

komisję taką powołuje organ administracji publicznej, który ogłasza otwarty konkurs 

ofert, 

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk poinformował, że taki sposób jest 

przyjęty od kilku lat i według ustaleń wpisuje się w zapisy ustawy.  

� Radny Paweł Liszka prosił, aby stosować się do zapisu ustawy i aby jednak był 

ogłaszany otwarty konkurs ofert. Następnie pytał czy będą ogłaszane otwarte 

konkursy ofert na zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska? 

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk poinformował, że obecnie 

opracowywane są zadania, które będą ogłaszane i ostateczna decyzja w tej sprawie 

będzie po ustaleniu z Panem Burmistrzem. 

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego, Komisja 

Oświaty i Kultury, Komisja Sportu, Turystyki i Promocji oraz Komisja Finansów, 
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Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej 

uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/131/2019 w sprawie  

przyjęcia Programu Współpracy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w roku 2020. 
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.6o) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 

grudnia 2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Nowy Targ 

przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka.  

Prawo do  finansowego wsparcia przez gminę rodziców korzystających z usług żłobków 

i  klubów dziecięcych wynika z dyspozycji art. art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.  

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2018 r. podjęta została uchwała Nr II/11/2018 

Rady Miasta Nowy Targ, która przedłużyła organizatorom usług w  zakresie opieki nad dzieci 

w wieku do lat 3 uprawnienie w zakresie wnioskowania do miasta Nowy Targ  o wsparcie ich 

działalności w formie dotacji. W 2019r z finansowego wsparcia miasta korzystają 3 żłobki. 

Uwzględniają postanowienia uchwały obowiązującej w zakresie kwoty dotacji na dziecko 

(300 zł) na przedmiotowe zadanie wydatkowanych w bieżnym roku budżetowym koniecznym 

będzie ok. 298 000,00 zł. Dotowanie działalności niepublicznych żłobków i klubów 

dziecięcych nie ma - jak w przypadku dotowania niepublicznych przedszkoli – charakteru 

obligatoryjnego. Wzrastające koszty działalności gminnych przedszkoli i  w konsekwencji 

wzrastające wydatki gminy na dotowanie niepublicznych punktów przedszkolnych  

i niepublicznych przedszkoli powodują konieczność poszukiwania źródeł finansowania  

i ograniczenia wydatków gminy w tych obszarach działalności, w których wsparcie nie jest 

obligatoryjne. Proponuje się zmniejszenie kwotowej dotacji miesięcznej do żłobków  

i klubów dziecięcych na jedno dziecko do poziomu odpowiednio 180 zł i 100 zł.  

W konsekwencji na organizatorach usług żłobkowych spocznie w większym niż  dotychczas 

zakresie obowiązek optymalizacji własnych kosztów działalności dla utrzymania 

usługobiorców. Przy aktualnej liczbie dzieci (106)w żłobkach  i nowych stawkach dotacji na 

dziecko w  2020 r. miasto partycypować będzie w kosztach działalności kwotą 228 960 zł,  

a gdyby liczba dzieci ustaliła się na poziomie optymalnym w stosunku do możliwości 

organizacyjnych (129) kwotę 278,640 zł. Tak więc kwota ogólna dotacji z budżetu miasta 

Nowy Targ na działalność żłobkową będzie  niższa od kwoty wydatków w 2019r.  

Sytuacje finansową gminy pogarszają także zmiany w zakresie podatku dochodowego od 

osób fizycznych. Dochody miasta  w 2020r. i latach następnych zostaną uszczuplone o ok. 2 - 

4 mln złotych rocznie, co powoduje, iż miasta nie będzie stać na realizację wielu, dotychczas 

realizowanych zadań (wydatków), a równocześnie nie uzyskane środki finansowe z podatku 

dochodowego od osób fizycznych pozostaną wśród młodych rodzin. 



 18 

Pytań do referującego nie było. 
 

W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Bartłomiej Garbacz podkreślił, że pod pismem złożonym do Rady Miasta przez 

właścicieli żłobków podpisało się ok. 800 osób, więc jest to spora liczba, dlatego 

prosi, aby wziąć to pod uwagę głosując nad tą uchwałą, 
� Radny Paweł Liszka stwierdził, że jest możliwość, aby poszukać oszczędności  

w innym miejscu np. w wydatkach dotyczących ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop czy też wydatków na ponowne pokrycie kawiarenek na płycie Rynku, 

� Radny Krzysztof Sroka zwrócił uwagę, że miasto wspiera rodziców, których dzieci 

chodzą do żłobka, a przecież jest dużo dzieci, które nie chodzą do żłobka, a zostają 
pod opieką jednego z rodziców lub dziadków i im miasto nie pomaga finansowo.      

 

Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 11 głosów „za” przy 5 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących 

się podjęła uchwałę Nr XIII/132/2019 w sprawie  zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na 

terenie Gminy Miasto Nowy Targ. 
Wyniki imienne: 

ZA (11) 

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

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

Szokalska-Stefaniak 

PRZECIW (5) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Marek Fryźlewicz, Lesław Mikołajski, Andrzej Swałtek, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.6p) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/352/2009 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto 

Nowy Targ przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka.   

W związku ze zmianą postanowień ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela   

wprowadzoną na podstawie art .1 pkt 12 i art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie 

ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw obowiązkiem organu stanowiącego 

gminy stało się doprecyzowanie w regulaminie wynagradzania nauczycieli wysokości 

dodatku funkcyjnego dla wychowawczy klasy, który powinien być nie niższy niż 300 zł. 

Proponuje się ustanowienie dodatku za wychowawstwo w klasie i dla nauczyciela  

opiekującego się oddziałem przedszkolnym w kwocie 300 zł. W okresie od września do 

grudnia 2019r. na wypłatę dodatku za wychowawstwo trzeba będzie zaangażować 
miesięcznie kwotę 52 200 zł. Większe zaangażowanie finansowe gminy w zakresie określenia 

poziomu dodatku za wychowawstwo ponad ustawowy standard nie jest w chwili obecnej 

możliwe z uwagi na duże obciążenia finansowe  budżetu miasta wynikając z realizacji wielu 

obowiązkowych zadań, w tym  w zakresie poprawy stanu infrastruktury technicznej  
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i komunalnej oraz ekologii. Ciągle wzrastające w wyniku zmian ustawowych zadania gminy 

powodują zwiększone wydatki w  sferze edukacji. Wydatki te nie są lub nie w pełni są 
rekompensowane z subwencji oświatowej. Rosnące wydatki na oświatę i wychowanie muszą 
być pokryte z dochodów własnych gminy, w  związku z czym podjęcie niniejszej uchwały 

musi być skorelowane z podwyżką podatków lokalnych, w tym głównie podatku od 

nieruchomości. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/133/2019 w sprawie  

zmiany Uchwały Nr XXX/352/2009 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca 2009r.  

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, 

szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto 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.6q) 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem) 

przedstawił Naczelnik Wydziału RUiGN Pan Wojciech Watycha. Z wnioskiem o zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska 

wraz z otoczeniem) wystąpił inwestor – PUK Empol sp. z o.o., który uzyskał decyzję na 

lokalizację zjazdu z drogi krajowej nr 49 Nowy Targ – Jurgów – granica państwa. Jednak  

z uwagi na zapisy planu miejscowego, które zakazują lokalizacji nowych zjazdów z drogi 

krajowej inwestor nie jest w stanie zrealizować swojej inwestycji. Zapisy zakazujące 

lokalizacji nowych zjazdów zostały w planie miejscowym zawarte na wniosek zarządcy drogi 

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Był to warunek 

pozytywnego uzgodnienia projektu planu. Niemnie jednak w związku z faktem, że inwestor 

uzyskał decyzję na lokalizację zjazdu od zarządcy drogi czyli Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Krakowie zasadnym jest przystąpienie do zmiany planu  

i dostosowanie zapisów planu do indywidualnej decyzji zarządcy drogi, zwłaszcza, że droga 

ta obsługiwać będzie głównie tereny usługowe.  

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 XIII/134/2019 w sprawie  

przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem). 
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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.6r) 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków) przedstawił 

Naczelnik Wydziału RUiGN Pan Wojciech Watycha. Z wnioskiem o zmianę planu 

miejscowego NOWY TARG 25 (Kowaniec – Kokoszków) wystąpiła grupa mieszkańców, 

których działki w zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Nowy Targ uchwalonej Uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Miasta Nowy 

Targ z dnia 29 lipca 2019 r. wskazane zostały pod zabudowę rekreacji indywidualnej. Zmiana 

planu ma dotyczyć dostosowania zapisów planu do ustaleń Studium zawartych w ww. 

uchwale. Ponadto z wnioskiem o zmianę planu wystąpił inwestor, który planuje budowę 
hotelu w rejonie Długiej Polany. Wnosi o możliwość zwiększenia wysokości budynku oraz 

zmiany kątów nachylenia dachu, które umożliwią efektywniejsze wykorzystanie terenu. Do 

Burmistrza Miasta Nowy Targ zostało złożonych też szereg wniosków o zmianę mpzp Nowy 

Targ 25 (Kowaniec – Kokoszków), z których część po zmianie ww. Studium uwarunkowań 

może zostać uwzględniona. Wobec powyższego zasadnym wydaje się przystąpienie do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec – 

Kokoszków). 

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 XIII/135/2019 w sprawie  

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 25 (Kowaniec-Kokoszków). 
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.6s) 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy przedstawił Z-ca 

Naczelnika Wydziału RUiGN Paweł Maczek. W świetle obowiązujących przepisów 

zawartych w ustawie o samorządzie gminnym uchwała Rady Gminy jest wymagana  
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w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 

umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Projekt uchwały przewiduje 

przedłużenie na okres nie dłuższy niż trzy lata umów najmu i umów dzierżawy ujętych  

w niniejszej uchwale z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, którzy są 
zainteresowani przedłużeniem umów. Projekt uchwały przewiduje przedłużenie umów 

oddanych w najem i dzierżawę przedstawionych w załączniku do niniejszej uchwały.   

Pan Maczek zgłosił autopoprawkę w uzasadnieniu polegającą na poprawie daty 

obowiązywania jednej z umów dzierżawy z 31 października 2016r. na 31 października 2019r. 

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 wraz z autopoprawką uchwałę  
Nr XIII/136/2019 w sprawie  przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. 
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.6t) 
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Targ realizacji wspólnego zadania pn. 

„Partnerski projekt montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy 

Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, 

Libiąż oraz Trzebinia” przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń. Podjęcie 

niniejszej uchwały jest konieczne w związku z udziałem Gminy Miasto Nowy Targ  

w realizacji wspólnego Projektu Partnerskiego pn. „Partnerski projekt montaż instalacji 

odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, 

Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, i powierzenia 

Gminie Nowy Targ zadań jako Liderowi Projektu. W ramach realizacji projektu Gminy 

uczestniczące pokrywają koszty Lidera Projektu w zakresie przygotowania spotkań 
organizacyjnych, stanowiska pracy, pokrycie kosztów pracowników zajmujących się obsługą 
Projektu. Koszty zostały rozdzielone na poszczególne gminy biorące udział w projekcie przez 

Lidera i dla każdej gminy kształtują się różnie w zależności od ilości instalacji OZE dla danej 

Gminy. W przypadku Gminy Miasto Nowy Targ w łącznej wysokości 53 218,00 zł 

i przekazanych w dwóch transzach w 2019 r. w kwocie 28 084,00 zł oraz w 2020 r. w kwocie 

25 134,00 zł. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/137/2019 w sprawie  

powierzenia Gminie Nowy Targ realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski projekt 

montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta 

Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż 
oraz Trzebinia”. 
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.6u) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

29 lipca 2019r. 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 zmiana uchwały przygotowana została w związku ze zmianą interpretacji 

przepisów prawa związaną między innymi z orzeczeniami sądów w tym zakresie, nadzór 

prawny zakwestionował prawidłowość niektórych wprowadzonych kilka lat temu zapisów 

uchwał w przedmiotowej sprawie. W tym celu usunięto § 3 ust. 2 dotyczący kart 

abonamentowych obowiązujących na parkingu przy Miejskiej Hali Lodowej, który 

umieszczony został głównie w celu informacyjnym. Zmieniono też zapisy § 3 ust. 3 

wskazując jako osoby uprawnione do wykupu karty abonamentowej mieszkańców, a nie jak 

poprzednio osoby zameldowane. Umożliwiono wykupienie abonamentu osobom 

posiadającym samochód również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dodatkowo po 

analizie dotychczasowego funkcjonowania strefy P7 biorąc pod uwagę wnioski mieszkańców 

wprowadza się możliwość wykupienia abonamentu dla mieszkańców strefy P7 

(ul. Kazimierza Wielkiego). 

 
Przewodniczący Komisji FGKiR Jacenty Rajski zgłosił poprawkę komisji polegającą na 

zmniejszeniu w załączniku w pkt. 2 P2-P7 czasu parkowania z 50 min do 40 min. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że zgłaszali się do niego mieszkańcy 

z prośbą, żeby jednak pozostawić te 50 min. gdyż starsze osoby potrzebują więcej czasu na 

załatwienie spraw np. w urzędzie i powrót do samochodu.  

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 7 głosów „za” przy 12 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 
odrzuciła proponowaną poprawkę.  
Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa 

Pawlikowska, Andrzej Swałtek 
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PRZECIW (12) 

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

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

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Marek Fryźlewicz 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Rada w głosowaniu 13 głosów „za” przy 7 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 
Nr XIII/138/2019 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 29 lipca 2019r. 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 (13) 

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

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) 

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

Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.6v) 
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia 

porozumienia ze Skarbem Państwa-Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad  

w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogą serwisową zlokalizowaną wzdłuż drogi 

krajowej nr 47 po jej prawej stronie w km 17+270-17+600 w miejscowości Nowy Targ  

w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych przedstawił 

Kierownik Referatu ds. DiT Marcin Dziadkowiec. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad wspólnie z tutejszym Urzędem podjęły działania w celu przejęcia na własność 
Gminy Miasta Nowy Targ drogi serwisowej zlokalizowanej wzdłuż drogi krajowej nr 47 po 

jej prawej stronie w km 17+270-17+600 w miejscowości Nowy Targ. Przedmiotowa droga 

serwisowa zlokalizowana w pasie drogi krajowej nr 47 w Nowym Targu, ma charakter 

i znaczenie wyłącznie lokalne, spełnia kryteria zaliczenia do dróg gminnych  wynikające 

z art. 7 ust. 1 o drogach publicznych, tj. szczególnie stanowi uzupełniającą sieć dróg 

służących miejscowym potrzebom. Dlatego zasadne jest w pierwszej kolejności przejęcie w/w 

drogi w zarządzanie Burmistrza Miasta Nowy Targ w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W terminie do 1 miesiąca od daty podpisania 

przedmiotowego porozumienia zostanie przeprowadzony przegląd stanu technicznego drogi 

serwisowej. Z przeglądu zostanie sporządzony protokół, w którym zostanie określony bieżący 

stan techniczny drogi serwisowej oraz zakres robót niezbędnych do wykonania celem 

usunięcia poprawy stanu technicznego drogi serwisowej. Zakres prac ustalony podczas 

przeglądu zostanie wykonany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

w Krakowie Rejon Nowy Targ w terminie do końca III kwartału 2020 r. Do czasu 

zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych, utrzymanie i zarządzanie drogą przejmie 

Gmina Miasto Nowy Targ. 

Pytań do referującego nie było. 
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Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/139/2019 w sprawie  

upoważnienia Burmistrza Miasta Nowy Targ do zawarcia porozumienia ze Skarbem 

Państwa-Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania 

i przejęcia zarządzania drogą serwisową zlokalizowaną wzdłuż drogi krajowej nr 47 po 

jej prawej stronie w km 17+270-17+600 w miejscowości Nowy Targ w trybie art. 19 ust. 

4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. 

zm.). 
Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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

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

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

NIEOBECNI (2) 

Michał Glonek, Paweł Liszka 

 

Ad.6w) 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na 

realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną 
przebudową ul. Grel w miejscowości Nowy Targ” przedstawił Skarbnik Łukasz Dłubacz.  

Podjęcie uchwały ma na celu upoważnienie Burmistrza Miasta Nowego Targu do zawarcia 

umowy ze Starostą Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Nowy 

Targ pomocy finansowej na realizację dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na 

poprawie bezpieczeństwa poprzez rozbudowę skrzyżowaniu ul. Św. Anny (droga powiatowa) 

z ul. Grel (droga miejska). Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w latach 2020 2021  na podstawie stosownej umowy. 

Szacunkowe koszty realizacji zadania wg. przedstawionego przez PZD wniosku wynoszą ok. 

150 000 zł, w tym: 

1/ W zakresie rozbudowy skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel – 100 000 zł 

2/ W zakresie przebudowy odcinka ul. Grel – 50 000 zł 

Powyższe koszty będą finansowane w następujący sposób: 

- Miasto Nowy Targ udzieli Powiatowi Nowotarskiemu dotacji celowej w wysokości do: 

   50 000 zł, co stanowi 50% planowanych kosztów zadania w zakresie rozbudowy 

   skrzyżowania ul. Św. Anny – Grel.  

  Powiat Nowotarski sfinansuje pozostałe koszty zadania w tym zakresie w kwocie: 50 000 zł, 

- Miasto Nowy Targ udzieli Powiatowi Nowotarskiemu dotacji celowej w wysokości do: 

   50 000 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów zadania w zakresie przebudowy 

   odcinka ul. Grel.  

 

Pytań do referującego nie było.  

W dyskusji głos zabrał Radny Lesław Mikołajski, który wyraził zadowolenie, że sprawa 

skrzyżowania, która ciągnie się od 12 lat od momentu wykupienia działki. Dodał, że ma 

nadzieję, że wykonanie tego zadania potoczy się pomyślnie. Zwrócił się do Burmistrza  

z prośbą, aby podczas negocjacji celem nadrzędnym był interes mieszkańców  

i użytkowników tej drogi, których jest bardzo dużo.   
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Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIII/140/2019 w sprawie  

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na realizację zadania pn. 

„Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel wraz z niezbędną przebudową ul. 

Grel w miejscowości 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.6x) 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz. Zgłosiła autopoprawkę  
w uzasadnieniu polegającą na wpisaniu poprawnej daty obwieszczenia Ministra Finansów  

tj.  zastąpieniu daty 25.07.2018r. datą 25.07.2019r.   

Określone w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek 

kwotowych, obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na 

następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, 

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister właściwy do spraw 

finansów publicznych ogłasza ich wysokość, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na każdy rok podatkowy.  

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020, maksymalne stawki 

zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych 

w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r., który wyniósł 101,8. Oznacza to,  

że nastąpił ich realny wzrost o 1,8% . 

Poniżej przedstawiono porównanie dotychczas obowiązujących stawek podatkowych  

w stosunku do proponowanych stawek, które obowiązywałyby od 2020 roku zgodnie 

z przedłożoną propozycją: 

Podatek 2020 2019 

 

Zmiana % Zmiana 

kwotowa 

- od gruntów związanych z działalnością 
gospodarczą 

0,95 zł 0,91zł 4,4% 0,04 zł 

- od gruntów pozostałych 0,50 zł 0,49 zł 2,0% 0,01zł 

- od budynków mieszkalnych 0,81 zł 0,79 zł 2,5% 0,02zł 

- od budynków związanych z działalnością 
gospodarczą 

22,00 zł 21 zł 4,8% 1,00zł 
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- od budynków zajętych na udzielanie 

świadczeń zdrowotnych 

4,87 zł 4,78 zł 1,9% 0,09 zł 

- od budynków pozostałych 8,05zł 7,90 zł 1,9% 0,15zł 

- od budowli 2% 2% 0,00%  

- od budowli związanych z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych 

1,2% 1% 20%  

Podatek od nieruchomości jest jednym z niewielu źródeł dochodów budżetowych, na który 

gmina ma bezpośredni wpływ. Zwiększenie stawek podatku od nieruchomości jest niezbędne 

w celu właściwej realizacji zadań nałożonych na gminę. Rosnące koszty realizacji zadań 
gminy muszą zostać sfinansowane z dochodów własnych, w tym z podatku od nieruchomości. 

Przyjęcie niższych od proponowanych stawek podatków spowoduje brak możliwości 

realizacji zadań gminy na właściwym poziomie i wymusi konieczność szukania oszczędności, 

które przełożą się na spadek jakości i zakresu realizowanych przez gminę zadań. 
Pytań do referującego nie było.  

W ramach dyskusji głos zabrał Radny Lesław Mikołajski, który zgłosił poprawkę, aby stawkę 
podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ustalić 
proporcjonalnie względem tego co ustalił Minister Finansów co daje stawkę 21,40 zł.  
 

Rada w głosowaniu 6 głosów „za” przy 11 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących 

się odrzuciła  zgłoszoną poprawkę. 
Wyniki imienne: 

ZA (6) 

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

Pawlikowska 

PRZECIW (11) 

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

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

Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Lesław Mikołajski, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 
 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 5 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących 

się podjęła uchwałę Nr XIII/141/2019 w sprawie  określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości.  
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 (5) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Marek Fryźlewicz, Lesław Mikołajski, Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (1) 
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Michał Glonek 
 

Ad.6y) 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 

Targ na lata 2019-2028 przedstawił jak w uzasadnieniu Skarbnik Łukasz Dłubacz. Zgłosił 

następujące autopoprawki: 

1. W załączniku Nr 1 projektu uchwały zawierającym „Wykaz przedsięwzięć do WPF” 

dokonuje się następujących zmian: 

a) w zakresie wydatków bieżących dodaje się przedsięwzięcie pn. „Partnerski projekt montaż 
instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, 

Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”  

z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 53 300 zł, w tym ustala się limit zobowiązań dla 

roku 2019 w kwocie 28 100 zł oraz ustala się limit zobowiązań dla roku 2020 w kwocie 

25 200 zł. W związku z zamiarem podjęcia uchwały dot. powierzenia Gminie Nowy Targ 

realizacji wspólnego zadania pn. jak wyżej należy w WPF zabezpieczyć środki na realizację 
tego przedsięwzięcia.  

b) w zakresie wydatków majątkowych dodaje się przedsięwzięcie pn. „odwodnienie  

ul. Willowej” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 150 000 zł. w tym ustala się limit 

zobowiązań dla roku 2020 w kwocie 150 000 zł. W związku  z zamiarem ogłoszenia 

przetargu na wykonanie zadania na przełomie roku z terminem realizacji przedsięwzięcia  

w roku 2020, należy w WPF zabezpieczyć środki na realizację tego przedsięwzięcia.  
 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 
Nr XIII/142/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2019-2028.   
Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, 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) 

Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.6z) 
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 dochodów budżetowych: 

a) zwiększa się plan dochodów w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 60 000 zł z tytułu 

opłat parkingowych pobieranych przez ZGZiR, 

b) zwiększa się dodatkowo plan dochodów w rozdziale  Gospodarka gruntami  

i nieruchomościami o kwotę 103 500 zł z tytułu dzierżawy miejskiego majątku. 

2. W zakresie wydatków budżetowych: 
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a) zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 20 000 

zł z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia pracowników do obsługi miejskich parkingów  

i SPP, 

b) zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Wspólna obsługa j.s.t. o kwotę 
43 500zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej  

w MCUW,  

c) zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 100 000 zł 

z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli,    

d) zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale Przedszkola o kwotę 220 000 zł  

z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania przedszkoli miejskich i prywatnych. Wydatki  

w tym rozdziale są wyższe niż pierwotnie zakładano, 

e) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 28 100 zł w rozdziale Ochrona powietrza 

atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Nowy Targ na wydatki 

bieżące związane z pełnieniem funkcji lidera przy realizacji projektu dofinansowanego z Unii 

Europejskiej pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy: Nowy 

Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, 

Libiąż oraz Trzebinia”, 

f) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 37 000 zł w rozdziale Biblioteki  

z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów 

związanych z przeniesieniem zbiorów bibliotecznych i wyposażenia do nowej siedziby  

w budynku PZU przy ul. Kolejowej, koszt malowania pomieszczeń oraz koszty czynszu.  

 
W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Ewa Pawlikowska prosiła o dokładniejsze informacje odnośnie zwiększenie  

w rozdziale  Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 103 500 zł z tytułu 

dzierżawy miejskiego majątku. 

� Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że chodzi tutaj o dzierżawę majątku na rzecz 

MZWiK Sp z o.o. 

� Radna Ewa Pawlikowska pytała czemu to nie zastało dopisane do wcześniejszej 

autopoprawki, o której była mowa na komisji. Pytała również czy jest jeszcze jakiś 
inny majątek miejski z dzierżawy którego miasto będzie miało dochód?  

� Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że po dokładnych analizach stwierdził, że na 

oświatę braknie środków stąd proponowana zmiana. Skarbnik dodał, że umowy 

dzierżawy są na bieżąco, nie przewiduje on jakichś szczególnych przedmiotów  

dzierżaw. Środki, które wpłynęły z MZWiK do budżetu miasta (rocznie jest to ok. 3 

mln. zł) będą przeznaczone na zmniejszenie planowanego w tym roku długu. Po 

przekazaniu ostatecznie całego majątku do MZWiK-u ten dochód dla miasta zniknie.  

� Radny Paweł Liszka mówił, że na komisji Skarbnik informował, że nie wie czy będzie 

ta dzierżawa czy jej nie będzie. Pytał ile jest jeszcze majątku miejskiego za który 

należy się dzierżawa, a miasto jej nie ma? 

� Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że jest tylko ta jedna umowa 

dzierżawy, z której dochody nie były planowane z budżecie, bo w tym przypadku nie 

było wiadomo czy ta dzierżawa będzie przedłużana.  

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że takie postępowanie nie jest fair wobec radnych, bo 

nie pokazuje się im wszystkich dochodów dopiero jak się okaże, że są potrzebne to się 
je wykazuje.  

� Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że nie było to wykazane z budżecie 

ponieważ myślał że uda się zakończyć sprawy związane z przekazaniem majątku do 

spółki MZWiK ponieważ to się nie udało te dochody się pojawiły.  
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Komisja Oświaty i Kultury oraz Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju 

pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz  

z autopoprawką uchwałę Nr XIII/142/2019 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, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 

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

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

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Paweł Liszka 

NIEOBECNI (1) 

Michał Glonek 

 

Ad.7 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 
� Radny Paweł Liszka przeprosił Radnych Klubu Nasze Miasto za wcześniejsze 

stwierdzenie, że mieszkańcy nie mają do nich zaufania, bo przecież też składają  
w imieniu mieszkańców interpelacje.  

� Z-ca Burmistrza Pani Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała, że miasto w związku  

z imprezą Food Truck nie poniosło kosztów, udostępniło tylko bezpłatnie płytę 
Rynku, a za sprzątanie płaciła firma organizująca tą imprezę. Miasto nie pobiera 

żadnych opłat traktuje tą imprezę jako ubogacenie oferty gastronomicznej miasta, 

� Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że na tę imprezę przyjeżdżają samochodami  

w różnym stanie i może się okazać, że trzeba będzie pokryć koszty czyszczenia płyty 

Rynku.  

� Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że po każdej imprezie Food 

Truck płyta Rynku jest sprawdzana i jeśli pojawiłby się jakiś wyciek to byłby 

usuwany na koszt firmy organizującej imprezę. Dodał, że dzięki tego typu imprezom 

centrum miasta nadal „żyje”. Trzeba się cieszyć z imprez bez większych kosztów dla 

miasta, bo pod tą imprezę miasto tylko udostępniło bezpłatnie płytę Rynku.    

 

Na koniec Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował o: 

� prawomocnym wyroku sądu w sprawie ze skargi p. Michała Glonka, który 

wpłynął do Rady w dniu 7.10.2019r. Zostanie on przesłany niezwłocznie do 

Komisarza Wyborczego i na Sesji listopadowej będzie składał ślubowanie nowy 

Radny. W związku z tym Przewodniczący poinformował, że do końca 

października można składać do Biura Rady pisma o ewentualną zmianę komisji 

lub rezygnację z którejś komisji. 

� akademii w dniu 10.11.2019r.  z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się 
w Szkole Muzycznej i podczas, której wręczone zostaną medale przyznane w dniu 

dzisiejszym przez Radę Miasta.  

� informacji o złożonych na początek kadencji 2018-2023 i za rok 2018  

oświadczeniach majątkowych, która została Radnym rozdana przy podpisywaniu 

listy obecności.  

� planowanej na 18 listopada 2019r. XIV Sesji Rady Miasta.  
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Ad.8 
O godzinie 18:20 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął XIII Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 


