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Protokół Nr 14/2019 
z XIV Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 18 listopada 2019r.  
       
Ad.1 
Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 506  

z późn. zm.) Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda otworzył obrady XIV Sesji Rady 

Miasta w Nowym Targu o godzinie 13:00.  
Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Zastępcę 

Burmistrza Panią Joannę Iskrzyńską-Steg i Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza. Powitał 

Radnego Powiatowego Pana Roberta Furcę oraz Przewodniczącego Nowotarskiej Rady 

Seniorów Pana Marka Bochowicza, Komendanta Powiatowego Policji Pana Grzegorza 

Wyskiel oraz Dyrektora Sanepidu w Nowym Targu Panią Jolantę Bakalarz. Powitał również 

uczniów SP Nr 1 i SP Nr 4 wraz z opiekunami. W dalszej kolejności powitał pracowników 

Urzędu, Dyrektorów i Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańców oraz 

przedstawicieli mass mediów. 

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 21 Radnych, zgodnie  

z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, w związku z tym obrady są 

prawomocne. 

Wprowadzenie Sztandaru Miasta.  

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez nowego Radnego.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta. 

5. Wręczenie certyfikatów szkoły promującej bezpieczeństwo przez Komendanta 

Powiatowego Policji w Nowym Targu.  

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

7. Odpowiedzi na interpelacje.  

8. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

9. Prezentacja raportu za lata 2017-2018 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2017-2020.   

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.  

11. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r.  

w sprawie powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta i 

wyboru Przewodniczącego Komisji,  

b) zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r.  

w sprawie powołania składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji, 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 24 (Dział),  

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska),  

e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 

(Centrum),  

f) przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ”,  
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g) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy,  

h) wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejski Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za 

nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością,  

i) zmiany Uchwały Nr XX/183/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016 

roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Nowy 

Targ, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ oraz 

ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów,  

j) zmiany Uchwały Nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 października 

2018r. w sprawie: uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Nowym Targu, 

k) utworzenia na terenie Gminy Miasta Nowy Targ Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub 

Seniora+,  

l) zmiany uchwały Nr XLVII/441/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 

roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych,  

m) wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta 

Nowy Targ,  

n) wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.  

w Nowym Targu w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym,  

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

2028,  

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

28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie miasta. 

 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Luberda odczytał postanowienie Komisarza 

Wyborczego w Nowym Sączu Nr 593/2019 z dnia 10 października 2019r. w sprawie 

obsadzenia mandatu Radnego Rady Miasta Nowy Targ w okręgu Nr 2. Zgodnie z tym 

postanowieniem mandat obejmuje Pan Artur Piotr Kret. W związku z tym Przewodniczący 

Rady poprosił go o złożenie ślubowania.  

Radny Artur Kret złożył ślubowanie odczytując rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji  

i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 

rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, a następnie 

odpowiedział: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.  

Po  złożeniu ślubowania przez Radnego Sztandar Miasta wyprowadzono. 

Ad.3 

W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 

1. Radny Paweł Liszka zgłosił następujące wnioski: 

 o zdjęcie z porządku obrad pkt 11k) w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Miasta 

Nowy Targ Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub Seniora+ - ostatecznie ustalono, że 
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radca prawny w międzyczasie sprawdzi czy statut OPS zawiera zapisy zezwalające na 

utworzenie takiego ośrodka. 

 o zdjęcie z porządku obrad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje, 

 o ograniczenie czasu sprawozdania Burmistrza Miasta do 45 min.  

2. Radny Szymon Fatla zgłosił wniosek o przesunięcie pkt 12 Interpelacje i zapytania do 

pierwszej części porządku obrad do pkt 8.  

 

Głosowania: 

1. Zdjęcie z porządku obrad  pkt 7  Odpowiedzi na interpelacje. 

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

odrzuciła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu :Odpowiedzi na interpelacje. 
Wyniki imienne: 

ZA (6) 

Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, 

Andrzej Swałtek 

PRZECIW (13) 

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

Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof 

Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Szymon Fatla, Artur Kret 

 

2. Przeniesienie pkt 12 Interpelacje i zapytania na początek sesji  do pkt 8.   

Rada w głosowaniu 9 głosów za przy 12 głosach przeciw odrzuciła wniosek  

o przesunięcie pkt 12 Interpelacje i zapytania Radnych do pkt 8.  
Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Paweł Liszka, Agata 

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (12) 

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

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

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

 

3. Ograniczenie czasu sprawozdania Burmistrza Miasta do 45 min.  

Rada w głosowaniu 9 głosów za przy 12 głosach przeciw odrzuciła wniosek o 

ograniczenie czasu sprawozdania Burmistrza Miasta do 45 min.  
Wyniki imienne: 

ZA (9) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Paweł Liszka, Agata 

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (12) 

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

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

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

 

 

 

Rada w głosowaniu 12 głosów za przy 3 głosach przeciw i 6 głosach wstrzymujących się 

przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego. 
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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 (3) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski 

 

Ad.4 

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

przyjęła protokół z XIII Sesji Rady Miasta. 

Wyniki imienne: 

za- (18) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, 

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

Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

przeciw- (1) 

Andrzej Swałtek 

wstrzym.się (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.5 

Wręczenia certyfikatów szkoły promującej bezpieczeństwo dla SP Nr 1 i SP Nr 4 dokonał 

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu Grzegorz Wyskiel.  

 

Ad.6 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 8 października 2019r. r. do 18 listopada 

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

Watycha. 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Lesław Mikołajski stwierdził ze Miasto ani z programu Czyste powietrze ani  

z RPO nie otrzymało dofinansowania na wymianę kotłów, a jeszcze zostało ukarane 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska za opieszałość w realizacji tych 

obowiązków. W związku z tym pytał czy nie czas zmienić strategię działania w tym 

zakresie, a nie polegać na tych iluzorycznych obietnicach.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha podkreślił, że sprawa ta jest bardzo złożona nawet jeśli 

kilku właścicieli wymieni kotły to inni nadal maja stare. Dodatkowym utrudnieniem 

jest położenie Nowego Targu w kotlinie. Następnie poinformował, że  

w Nowym Targu jest stacja pomiarowa zanieczyszczenia powietrza, bo chcąc walczyć 

ze zjawiskiem zanieczyszczenia trzeba wiedzieć jakiej skali jest to zanieczyszczenie. 

Miasta, które nie mają stacji nie borykają się z karami i są poza wszelkimi rankingami. 

Podkreślił, że rolą samorządu jest wspierać właścicieli  w wymianie kotłów. Każdy 

kto ma dom powinien się liczyć z tym że raz na kilkanaście lat będzie trzeba wymienić 

piec i ważne, aby wymieniać go na ekologiczny niestety państwo w tym nie pomaga, 

gdyż nadal do niedawna były dostępne kotły gorszej jakości, a opał  na składach 

opałowych pozostaje poza zainteresowaniem odpowiednich służb. W tej sprawie 
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miasto występowało  do Państwowej Inspekcji Handlu, w związku ze zgłoszeniami 

mieszkańców że węgiel, który kupili źle się spala i zostaje dużo popiołu czy nawet 

wydobywa się dziwny gryzący dym. Przeprowadzona kontrola była tylko kontrolą na 

papierze, gdyż pobranie i badanie próbek jest bardzo kosztowne. Dodał, że w roku 

2023 zacznie obowiązywać ustawa antysmogowa, do tej pory skoro Urząd 

Marszałkowski dostrzega taki problem to powinien na to znaleźć i przeznaczyć środki.  

Działania kontrolne urzędu to są przede wszystkim działania zapobiegające spalaniu 

odpadów i na tym trzeba się skupić. Ważna w tym wszystkim jest mentalność ludzi, 

bo np. teraz chętnie przyłączają się do gazu, a dawniej tego nie robili, mieli dziwne 

obawy i uprzedzenia w stosunku do gazu ziemnego. Co do podjęcia uchwały 

antysmogowej dla Miasta stwierdził, że temat jest otwarty do dyskusji, ale już  

w 2023r. zacznie obowiązywać ogólna ustawa antysmogowa.  

 Radna Ewa Pawlikowska podziękowała za inwestycję jaką jest boisko na os. Bór. 

Następnie pytała czy będzie tam możliwość przejścia poza ogrodzeniem na skróty jak 

to było dawniej? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha odpowiedział, że takie przejście będzie możliwe po 

zakończeniu prac z przekładką kabla. Przejście będzie możliwe, ale trzeba pamiętać, 

że teren tam jest własnością właścicieli garaży, ale wyrażają oni zgodę na przejście 

piesze. 

 Radna Ewa Pawlikowska pytała kiedy zostanie tam posprzątany teren po tej 

inwestycji? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że wykonawca nie ma jeszcze 

odebranego zagospodarowania i uprzątnięcia terenu forma ze względu na pogodę 

przeszła na inną inwestycję, ale wróci i posprząta teren, 

 Radna Ewa Pawlikowska zwróciła się również z prośba o interwencję w sprawie 

tablicy z niefortunnym napisem mieszczącej się na budynku na nowatorskim lotnisku, 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że budynek nie jest własnością miasta, 

lecz Aeroklubu dlatego zwróci uwagę władzom Aeroklubu na niestosowność takiej 

informacji, 

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że program Czyste powietrze to nie udany 

program dlatego Burmistrz nie powinien zachęcać mieszkańców do udziału w nim, 

ponieważ ludzie się zniechęcają. Dodał, że konieczne będzie wprowadzenie programu 

osłonowego przynajmniej na 3 lata skoro inne samorządy go wprowadziły i sobie  

z tym poradziły.  Na koniec dodał, że najlepiej liczyć na siebie, a nie oczekiwać, że się 

otrzyma środki.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że zachęca mieszkańców do udziału  

w tym programie, ponieważ są to środki z budżetu Państwa.  

 

Ad.7 

Odpowiedzi na interpelacje. 

Burmistrz odczytał wszystkie odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej 

Sesji oraz w okresie międzysesyjnym.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka przypomniał, że rolą Radnego jest pytać, a rolą Burmistrza 

udzielać odpowiedzi. Stwierdził, że gdyby odpowiedzi były pełne i konkretne to 

byłoby mniej interpelacji i zapytań, bo nie trzeba byłoby ich ponawiać. Dodał, że 

zawsze był za budową kawiarenek na płycie Rynku, ale w sposób rozsądny, a nie tak 

jak teraz gdzie traci się dużo pieniędzy.  
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 Radna Ewa Pawlikowska  zwróciła uwagę, że w interpelacji mówiła o wymianę 

piasku w piaskownicy a nie dowiezienie tego piasku. Odnośnie remontów 

wykonywanych w urzędzie i zakup mebli stwierdziła, że są pokoje, które były rok po 

roku remontowane i zakupywany był sprzęt co według niej jest niegospodarnym 

działaniem. Prosiła również o poinformowanie jej w sprawie odwołania złożonego 

przez projektanta prac projektowych inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Zalewowej  

w Nowym Targu”.   

 

Ad.8 

Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu):  

1. Panie Lidia Kołodziej i Magdalena Cygan reprezentujące Nowotarski Alarm Smogowy 

przedstawiły w formie prezentacji stan powietrza w Nowym Targu. 

2. Pan Marek Domański przedstawił swoje stanowisko w sprawie smogu w Nowym Targu  

i uznał, że miasto za mało działań podejmuje w walce ze smogiem, który jest bardzo 

szkodliwy dla zdrowia.  

3. Pani Grażyna Burdyn odniosła się do interpelacji radnej Ewy Palikowskiej w sprawie m.in. 

jej zatrudnienia w Klubie seniora zaznaczając że jest jej przykro, że jej osoba została 

wykorzystana do ataku na Burmistrza, a fakt, że jej syn był szefem sztabu wyborczego 

Burmistrza nie może powodować, aby była ona wykluczona z działalności społecznej  

w mieście.  

 

Ad.9 

Raport za lata 2017-2018 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto 

Nowy Targ w latach 2017-2020 przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń.  

Raport stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Pan Konrad Paweł Turzański z Małopolskiego Biura Konsultingowo-Marketingowego 

Ochrona Środowiska s.c. podkreślił, że w kwestii zanieczyszczenia powietrza nikt nie mówi  

o samochodach, które również są przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Jeden tzw. 

„kopciuch samochodowy” to jak  innych 100 samochodów. Dzisiaj nikt nie kontroluje 

samochodów jeżdżących po drogach. Odnośnie umiejscowienia stacji pomiarowej przy 

parkingu koło MHL stwierdził, że jej położenie jest niedogodne, ponieważ samochody 

ruszając wyrzucają masę zanieczyszczeń i ta stacja to wyłapuje. Zaproponował, aby stacje 

taką ulokować jeszcze w innym miejscu Nowego Targu, bo pomiary powinny być rzetelne. 

Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń podkreślił, że wnioski programu Czyste 

Powietrze są trudne do wypełnienia szczególnie dla starszych dlatego urząd wyszedł na 

przeciwko mieszkańcom i pracownicy Wydziału GKiOŚ  w dniu po godzinach pracy byli do 

dyspozycji mieszkańców i pomagali wypełniać te wnioski. Podkreślił, że udało się również 

uruchomić tryb sms-wy informowania o stanie powietrza.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że bardzo dobrze, że kontynuowana jest 

współpraca z Panem dr Konradem Pawłem Turzańskim i warto posłuchać głosu 

rozsądku i wyciągnąć wnioski z jego wypowiedzi, 

 Radny Szymon Fatla stwierdził, że jest mu miło słyszeć, że działania które sugerował 

nie będąc jeszcze radnym, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie środowiska, udało 

się wprowadzić i kontroli mogą dokonywać pracownicy  urzędu. Podziękował za to  

i za ciężką pracę ekopatrolu.  

 Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń stwierdził, że jednak brakuje uprawnienia 

dla pracowników, aby mogli nakładać mandaty; 
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 Radny Artur Kret stwierdził, że w sytuacji tej nie chodzi o to, aby się wzajemnie na 

siebie złościć, bo są mieszkańcy którzy twierdzą że się nic nie robi w walce ze 

smogiem, a to wywołuje oburzenie urzędników. Stwierdził, że najlepiej spotkać się  

w połowie drogi i uświadomić ludziom, że podejmowane są liczne działa w tej 

sprawie. Natomiast strony występujące powinny raczej wskazywać co jest źle robione 

lub co jeszcze można zrobić niż tylko zarzucać, że się nic nie robi.  Sprawa ta jest 

ważna dla każdej ze stron, bo dotyczy wszystkich.  

 

 

Ad.10 

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019  przedstawił 

Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Janusz Stopka. Informacja ta stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

 

Ad.11a) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 

grudnia 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady 

Miasta i wyboru Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz 

Luberda. W dniu 14 października 2019r. do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło 

Postanowienie  Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 10 października 2019r.  

w sprawie obsadzenia mandatu Radnego. Zgodnie z tym postanowieniem  wakujący mandat 

w okręgu wyborczym nr 1 obejmuje Pan Artur Kret, który pismem z dnia 25 października 

2019r. wyraził chęć pracy m.in. w Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta Nowy 

Targ. Ponadto do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły na piśmie rezygnacje Radnych 

Szymona Fatli, Marka Fryźlewicza, Lesława Mikołajskiego, Leszka Pustówki i Krzysztofa 

Sroki z członkostwa w tej Komisji. W związku z powyższym istnieje potrzeba 

zaktualizowania dotychczasowego składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIV/144/2019 w sprawie  zmiany 

Uchwały Nr II/5/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r.  

w sprawie powołania składu Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta  

i wyboru Przewodniczącego Komisji.  

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, 

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

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

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11b) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 

grudnia 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta i wyboru 

Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda. W dniu 14 

października 2019r. do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęło Postanowienie  Komisarza 

Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 10 października 2019r. w sprawie obsadzenia mandatu 
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Radnego. Zgodnie z tym postanowieniem  wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 1 

obejmuje Pan Artur Kret, który pismem z dnia 25 października 2019r. wyraził chęć pracy 

m.in. w Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Nowy Targ.  Ponadto do Przewodniczącego 

Rady Miasta wpłynęły pisemne oświadczenia Radnych Lesława Mikołajskiego i Krzysztofa 

Sroki, którzy również zgłosili chęć pracy w tej Komisji. W związku z powyższym istnieje 

potrzeba zaktualizowania dotychczasowego składu Komisji Oświaty i Kultury.   

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XIV/145/2019 w sprawie  zmiany 

Uchwały Nr II/6/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie 

powołania składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta i wyboru Przewodniczącego 

Komisji. 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, 

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

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

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11c) 

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) wystąpił Dyrektor Podhalańskiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Dyrekcja szpitala planuje poszerzyć 

usługi medyczne i do tego celu potrzebuje wykorzystać teren objęty obecnie symbolem U.4 – 

tereny zabudowy usługowej (usługi komercyjne). Dyrekcja wnosi o zmianę przeznaczenia 

ww. fragmentu działki na teren UP.1/PE – tereny zabudowy usługowej oraz urządzeń 

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100kW wraz ze 

strefą ochronną, który obowiązuje na większej części działki nr ewid. 19634/3.  

 

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 XIV/146/2019 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, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, 

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

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

NIEOBECNI (1) 
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Agata Michalska 

 

Ad.11d) 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) przedstawił Naczelnik 

Wydziału RUiGN Wojciech Watycha. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

NOWY TARG 26 Równia Szaflarska został uchwalony przez Radę Miasta Nowy Targ  

w dniu 29 sierpnia 2013 r. Plan był już czterokrotnie zmieniany na wnioski inwestorów. 

Obecnie trwa procedura zmiany planu dla terenu o symbolu 8U. O kolejną zmianę wystąpił 

inwestor dla terenów o symbolach: 3MW i 4MW – tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej. Zmiana planu ma dotyczyć zmiany parametrów zabudowy w tym wysokości 

budynków oraz dopuszczenia lokalizacji usług w budynkach w zabudowie szeregowej, które 

umożliwią realizację nieuciążliwych usług w tym publicznych również na wyższych 

kondygnacjach budynków. 

W ramach pytań głos zabrał: 

 Radny Andrzej Swałtek pytał kto jest inwestorem? 

 Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha poinformował, że wniosek złożył 

inwestor firma J.S. Construction Sp. z o.o. 

 Radny Andrzej Swałtek pytał w imieniu mieszkańców czy jest możliwe dopuszczenie 

usytuowania na I piętrze lokalu typu np. restauracja czy przedszkole prywatne? 

 Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha odpowiedział, że na dzień dzisiejszy 

nie ma takiej możliwości.  

 

W tym punkcie do głosu zapisał się dziennikarz jednego z portali internetowych Pan 

Mirosław Haładyja, który oświadczył, że otrzymał od jednego z współwykonawców 

inwestycji na Polanie Szaflarsiej informację, że prezes i właściciel spółki prowadzącej 

inwestycję posiada prawomocne wyroki za przestępstwa gospodarcze. Poinformował, że cała 

ta inwestycja jest nie do końca przejrzysta i inwestor próbuje teraz tym projektem przepchnąć 

zmiany, których nie zgłosił w projekcie zmian. W projekcie miały być mieszkania, które 

zostały już ludziom sprzedane, a w budynku tym nie ma mieszkań lecz pomieszczenia 

dostosowane do użytku komercyjnego.  

Burmistrz Grzegorz Watycha stwierdził, że podnoszone przez Pana Haładyja kwestie to 

sprawa dla nadzoru budowlanego. Dodał, że obecne działania to tylko przygotowanie do 

zmian planu Nowy Targ 26, a nie jego zmiana. Ewentualne zatwierdzenie planu nastąpiłoby 

dopiero po zakończeniu procedury planistycznej. Burmistrz poinformował, że to, że ktoś 

składa wniosek nie znaczy, że zostanie on uwzględniony. Ponieważ padały tutaj ze strony 

dziennikarza zarzuty wobec inwestora Burmistrz wycofał wniosek o podjęcie przedmiotowej 

uchwały. Dodał, że Rada Miasta tym planem nie zalegalizuje odstępstwa od zezwoleń  

i planów, bo jest to sprawa nadzoru budowlanego.  

Radny Bartłomiej Garbacz zwrócił uwagę, że jeśli roboty budowlane zostały wykonane 

niezgodnie z pozwoleniem na budowę to, aby taki obiekt mógł być zalegalizowany 

wymagane jest, aby był on zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Informacje, które tutaj przedstawił dziennikarz powinny zostać sprawdzone, bo jeśli 

faktycznie by tak było to wszczyna to procedurę naprawczą  o wycofanie udzielonego 

pozwolenia na budowę. W kwestii samej procedury planistycznej to czy Rada uchwaliłaby 

dziś ta uchwałę czy nie ma znaczenia dla ważności pozwolenia na budowę, bo pozwolenie na 

budowę zostało wydane na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego.   
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Ostatecznie Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poddał pod głosowanie  wniosek  

o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia 

Szaflarska).  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów za przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała 

wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 

26 (Równia Szaflarska).  

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Lesław Mikołajski, Marek 

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

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Jan Łapsa 

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11e)  

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 22 (Centrum) przedstawił autor planu Pan Bartłomiej Stawarz. Celem planu 

miejscowego jest wprowadzenie zmian do obowiązującego planu miejscowego w zakresie 

ustaleń dotyczących zaopatrzenia w ciepło co umożliwi rozwój sieci ciepłowniczej w centrum 

miasta. Ponadto zmianą planu miejscowego zostanie zaktualizowany wykaz obiektów 

wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, ponieważ niektóre z budynków objęte ochroną 

zostały, za zgodą konserwatora zabytków, rozebrane. 

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 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę  

Nr XIV/147/2019 w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum). 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, 

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

Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 
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Ad.11f) 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ” przedstawił  Naczelnik 

Wydziału RUiGN Wojciech Watycha. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 

r. " Prawo Energetyczne" do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenie w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe należy m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie oświetlenia miejsc 

publicznych i dróg znajdujących na terenie Miasta.  Art. 19 ww. ustawy nakłada na gminę 

obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe oraz ich aktualizację. Zakres projektu założeń jak i jego aktualizacji wynika  

z ww. ustawy i obejmuje: - ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; - przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie 

ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; - możliwości wykorzystania istniejących 

nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania 

ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych; - zakres współpracy z innymi gminami.  

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 16 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr XIV/148/2019 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Nowy Targ”.   

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Artur 

Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, 

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

Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Marek Fryźlewicz, Lesław Mikołajski 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Liszka, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.11g) 

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  

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. Zgłosił autopoprawkę do uzasadnienia polegającą na 

zmianie terminu obowiązywania umowy wymienionej w pkt. 4 z 31.12.2019r. na 

31.03.2020r.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
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Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

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

Nr XIV/1149/2019 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, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, 

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

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

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11h) 

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Miejski 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Miejski Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń. Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem  

o pozytywne zaopiniowanie kierunków rozwoju Spółki, a w konsekwencji podniesienie jej 

kapitału. Podstawowym motywem i uzasadnieniem zaprezentowanego modelu rozwoju 

Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału jest dokapitalizowanie Spółki przez jej jedynego 

Wspólnika (tj. Gminę Miasto Nowy Targ) poprzez wniesienie do Spółki dodatkowego wkładu 

niepieniężnego w postaci szeroko pojętej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, (obejmującej 

określone środki trwałe oraz nieruchomości, potrzebne do prowadzenia podstawowej 

działalności Spółki, w tym inwestycyjnej), która nie została w pełni przeniesiona na Spółkę 

podczas procesu przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym 

Targu w Spółkę. Od tego czasu prowadzone są działania zmierzające do uregulowania stanu 

prawnego wszystkich wykorzystywanych przez Spółkę nieruchomości oraz inwentaryzacja 

pozostałej infrastruktury. Obecnie przedmiotowa infrastruktura (należąca do Gminy Miasto 

Nowy Targ) użytkowana jest przez Spółkę na podstawie Umowy Dzierżawy co wywołuje 

konieczność dodatkowych przepływów finansowych.  

Naczelnik zgłosił autopoprawkę polegającą na sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej,  

a mianowicie skreśleniu jednego zera w kwocie 54 500 0000zł co daje poprawny zapis 

54 500 000 zł.  

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 XIV/150/2019 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym 

spółki Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  
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Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, 

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

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

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11i) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/183/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

21 marca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta 

Nowy Targ, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ oraz 

ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów przedstawił Dyrektor MZK Robert 

Chowaniec.   

W Nowym Targu wiele obiektów bądź instytucji, z którymi związane były nazwy 

przystanków zmieniło nazwę lub siedzibę. Ponieważ z transportu zbiorowego korzystają nie 

tylko mieszkańcy, ale także osoby przyjezdne, dlatego jest szczególnie ważne, aby nazwa 

przystanku kojarzyła się z konkretnym miejscem. W projekcie uchwały zmienia się poniższe 

nazwy przystanków: 

lp. Dotychczasowa nazwa Proponowana nazwa 

1. ul. Jana Pawła II Poziomka  Rondo Ofiar Katynia  

2.  Jana Pawła II cmentarz  Jana Pawła II cmentarz  żydowski 

3. Kokoszków Uczelnia  

4. Kilkuszówka szkoła  Klikuszówka  

 

Dodatkowo w związku z planowaną zmianą trasy przejazdu autobusów MZK wyznaczono nowe 

przystanki: 

- Kokoszków I, 

- Kokoszków Boczna, 

- Zielona, 

i nadano im numery. 

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 XIV/151/2019 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XX/183/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 21 marca 2016 roku  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Nowy Targ, 

których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Miasto Nowy Targ oraz ustalenia 

warunków i zasad korzystania z tych obiektów.  

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, 

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

Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 
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NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11j) 

Projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 8 października 2018r. w sprawie: uchwalenia cennika usług przewozowych Miejskiego 

Zakładu Komunikacji w Nowym Targu przedstawił Dyrektor MZK Robert Chowaniec.  

W związku ze wzrostem kosztów ogólnych funkcjonowania Miejskiego Zakładu Komunikacji 

w Nowym Targu, do planu finansowego na 2020 rok założono wzrost przychodów ze 

sprzedaży biletów okresowych w trzech grupach taryfowych tj. bilet okresowy na 1 linię  

w strefie gminnej i miejsko/ gminnej oraz sieciowy w strefie gminnej. Zaplanowano z tego 

tytułu zwiększenie  przychodu o 10 %. Środki te planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia 

i pochodne, co jest konieczne ze względu na rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

o podniesieniu najniższego średniego krajowego wynagrodzenia do kwoty (2600 zł brutto) 

oraz na zakup części zamiennych do eksploatowanego taboru autobusowego.  

Dyrektor zgłosił autopoprawkę w rozdziale 3 w tabeli nr 1 polegającą na dodaniu w wierszu  

3 pozycji „karnet 10-cio przejazdowy”.  

karnet 10 – cio 

przejazdowy 

normalny 27,00 zł 36,00 zł 

ulgowy ustawowy – 50% 13,50 zł 18,00 zł 

ulgowy gminny – 40% 16,20 zł 21,60 zł 

 

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 XIV/152/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/517/2018 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 8 października 2018r. w sprawie: uchwalenia cennika usług przewozowych 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu.  

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, 

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

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

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11k) 

Przed przystąpieniem do omawiania projektu uchwały w sprawie utworzenia na terenie 

Gminy Miasta Nowy Targ Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub Seniora+ głos zabrał Adwokat 

Artur Pustówka, który poinformował, że wątpliwości zgłoszone na początku sesji przez 

radnego Pawła Liszkę zostały sprawdzone i zgodnie ze statutem OPS może tworzyć w swojej 

strukturze ośrodki wsparcia. Ośrodki te będą funkcjonować na podstawie regulaminu 

uchwalonego w oparciu o statut OPS.  

Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Nowy Targ Ośrodka 

Wsparcia pod nazwą Klub Seniora+ przedstawiła Dyrektor OPS Pani Agnieszka Zmarzlińska. 

Celem niniejszej uchwały jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom, osobom 
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nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, będących mieszkańcami Gminy Miasto Nowy Targ 

poprzez umożliwienie korzystania z oferty aktywizującej, w tym oferty prozdrowotnej, 

obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, 

rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.  

Utworzenie Klubu Senior+ jako ośrodka wsparcia, jest uzasadnione względami społecznymi. 

Na podstawie art. 111 a ustawy o pomocy społecznej gmina może połączyć ośrodek pomocy 

społecznej z ośrodkiem wsparcia. Klub Senior+ będzie działał w strukturach Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowym Targu, a jego funkcjonowanie regulować będzie Regulamin Klubu 

Senior+, który ustalony będzie stosownym zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowym Targu.   

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 XIV/153/2019 w sprawie 

utworzenia na terenie Gminy Miasta Nowy Targ Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub 

Seniora+.   

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, 

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

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

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11l) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/441/2018 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych  przedstawiła Dyrektor OPS Pani 

Agnieszka Zmarzlińska. Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy  

w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W związku  

z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej 

oraz ustawy o ochronie zdrowie psychicznego, koniecznym jest dokonanie zmiany uchwały 

Nr XLVII/441/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych. Nowelizacja ustawy wprowadziła nowy zapis art. 97 ust. 1a stanowiący,  

że "jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu 

osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do 

schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu".  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
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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 XIV/154/2019 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLVII/441/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 26 marca 2018 roku  

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych.  

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, 

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

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

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11m) 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad 

pobierania na terenie miasta Nowy Targ przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Pani Barbara 

Kryj-Mozdyniewicz.  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%. Stawka maksymalne opłaty targowej  

w 2020 roku wynosi 792,21 zł dziennie, ( w bieżącym roku była to kwota 778,20 zł ), jedynie 

w tym zakresie zmienia się uchwałę w sprawie opłaty targowej.  

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 16 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr XIV/155/2019 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad 

pobierania na terenie miasta Nowy Targ.  

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Stefania Drąg-Iłęda, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, 

Artur Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek 

Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Szymon Fatla, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11n) 

Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowym Targu w zamian za nowe udziały w podwyższonym 
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kapitale zakładowym przedstawił Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz.  W budżecie miasta na 

2019r. zaplanowane zostały środki na wniesienie aportu w postaci wkładu pieniężnego do 

ZGM w Nowym Targu sp. z o.o. Środki pieniężne  wniesione do spółki pozwolą na 

sfinansowanie dokumentacji projektowej budowy komunalnego budynku 

wielomieszkaniowego przy ul. Sikorskiego. Opracowanie dokumentacji projektowej jest 

niezbędne w celu rozpoczęcia inwestycji oraz składania wniosków o dofinansowanie  

w ramach programów rządowych.  

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 17 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr XIV/156/2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowym Targu w zamian za nowe udziały  

w podwyższonym kapitale zakładowym.  

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Stefania Drąg-Iłęda, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, 

Artur Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek 

Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Szymon Fatla, Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11o) 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 

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

Przedmiotowym projektem uchwały wprowadza się do WPF następujące przedsięwzięcia: 

 „Partycypacja w kosztach zarządzania i promocji Historyczno-kulturowo- 

przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 

50 200 zł, w tym w roku 2019 w kwocie 25 100 zł oraz ustala się limit zobowiązań dla 

roku 2020 w kwocie 25 100 zł., 

 „Sieć ciepłownicza magistralna od Ciepłowni geotermalnej w Szaflarach - Bańskiej 

Niżnej przez Szaflary do kotłowni przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu - prace 

projektowe” limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 1 512 900 zł w tym ustala się 

limit zobowiązań na 2020r. w kwocie 1 512 900 zł. W związku z zakończeniem prac 

projektowych należy zabezpieczyć w WPF środki na realizację tego zadania w roku 

2020,  

 Rozwój infrastruktury turystycznej Miasta Nowy Targ poprzez zakup 

specjalistycznego sprzętu do przygotowania tras biegowych oraz budowę wież 

widokowych - zakup ciągnika” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 300 000 zł 

w tym ustala się limit zobowiązań na 2020r. w kwocie 300 000 zł. W wyniku 

unieważnienia ogłoszonego przetargu na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, 

należy w 2020 roku zabezpieczyć środki na realizację tego zadania. Zadanie jest 

dofinansowywane ze środków z Unii Europejskiej, 

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć pn.: 
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 „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta 

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

oraz Trzebinia” poprzez aktualizację harmonogramu realizacji projektu, w tym: 

zmniejszenia się wydatki w roku 2019 o kwotę 1 000 000 zł oraz zwiększa się wydatki 

w roku 2020 o kwotę 1 000 000 zł. 

 „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto 

Nowy Targ” poprzez aktualizację harmonogramu realizacji projektu, w tym: 

zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 420 000 zł oraz zwiększa się wydatki  

w roku 2020 o kwotę 420 000 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem 

pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.  

Skarbnik zgłosił autopoprawkę polegająca na wprowadzeniu zadania „Dokumentacja 

przyszłych inwestycji” z limitem nakładów w roku 2020 w kwocie 200 000 zł.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła wraz  

z autopoprawką uchwałę Nr XIV/157/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2019-2028.  

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, Marek 

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

Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.11p) 

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. W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetowy 

ulega zmniejszeniu o kwotę 8 842 018 zł.  

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka pytał za jaki czas naliczono odsetki od lokat w kwocie 300 000 

zł? 

 Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że są to odsetki od lokat od stycznia br. do 

chwili obecnej,  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że w takim razie Radni zostali po raz kolejny oszukani 

i wprowadzeni w błąd gdyż Skarbnik wiedział, że są odsetki od lokat więc Rada miała 

te dodatkowe 300 000 zł do zadysponowania. Tymczasem, gdy padały różne 

propozycje o zwiększenie środków na jakiś cel to mówiono, że nie ma pieniędzy,  

a teraz okazuje się, że jednak są,  

 Skarbnik  Łukasz Dłubacz stanowczo zaprotestował przeciwko oskarżeniu o oszustwo 

dodając, że Radny Liszka chyba nie rozumie do końca zasad planowania budżetu. 
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Podkreślił, że gdyby na prawdę zaplanował, że te środki zostaną to w trakcie roku 

należałoby wykreślić część inwestycji. Trudno przewidzieć wszystko co się w ciągu 

roku wydarzy. Część inwestycji w ciągu roku nie zostało zrealizowane stąd te wolne 

środki, gdyby inwestycje te zostały zrealizowane trudno byłoby o wolne środki.  

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że odsetki w kwocie 300 000 zł nie biorą się z dnia na 

dzień. Równie dobrze radni mogli zostać poinformowani o odsetkach w połowie roku 

przy składaniu sprawozdania z budżetu za I półrocze br. Zwrócił się z prośbą, aby 

odsetki uwzględnić w planowanym na kolejny rok budżecie, żeby nie wprowadzać 

więcej Rady w błąd. 

 Skarbnik  Łukasz Dłubacz poinformował, że to co proponuje radny Liszka to rzecz 

nierealna, bo nie da się wszystkich sytuacji przewidzieć dokładnie. Dodał, że stara się 

planować budżet w sposób realny i bezpieczny. Z uwagi na duży kredyt do 

zaciągnięcia nie spieszy się z oddawaniem wolnych środków do budżetu, bo dzięki 

takim środkom może zmniejszyć zadłużenie miasta, 

  Radny Paweł Liszka stwierdził, że on prosi tylko o to, aby w przyszłości na bieżąco 

aktualizowano odsetki.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę  

Nr XIV/158/2019 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 (16) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Artur 

Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek 

Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, 

Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) 

Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Andrzej Swałtek 

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.12 

Interpelacje i zapytania Radnych: 

1. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelacje w sprawach:  
a) rankingu miast w zakresie zanieczyszczenia powietrza, 

b) planu restrukturyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 

2. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawach: 

a) inwestycji na działce przy ul. Ustronie zrealizowanej z publicznych pieniędzy w ramach 

Budżetu Obywatelskiego w 2017r., 

b) uruchomienia ogrzewalni w mieście dla osób potrzebujących, 

oraz zapytania w sprawach: 

c) biletomatu przy ul. Szaflarskiej, 

d) udostępnienia protokołu z kontroli RIO, 

e) korzyści jakie zyskałoby miasto wybierając lepszą ofertę dzierżawy kawiarenek, 

f) zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych i potrzebujących - zasad zlecania tego 

zadania organizacjom pozarządowym. 



 20 

3. Radni Bożena Groń i Jan Łapsa złożyli interpelację w sprawie montażu dwóch lamp 

oświetleniowych przy nowopowstałych przystankach tj. przy ul. Kokoszków i ul. Zielonej.  

4. Radna Ewa Garbacz złożyła interpelacje w sprawach: 

a) braku rozstrzygnięcia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i ewentualnej zmiany  

w Statucie tej Rady umożliwiającej przeprowadzenie takich wyborów,  

b) zamontowania lustra drogowego na ul. Waksmundzkiej, naprzeciwko wyjazdu z ul. Nad 

Czerwonką, 

oraz zapytanie w sprawie: 

c) terminu wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej sal gimnastycznych przy SP  

nr 2 i SP nr 11, 

5. Radna Ewa Pawlikowska złożyła zapytania w sprawach:  

a) tabliczki z niefortunnym napisem na budynku znajdującym się na lotnisku oraz sposobu 

uregulowania użytkowania przez Aeroklub terenów należących do miasta, 

b) odkupienia przez miasto terenu byłego basenu, 

oraz interpelacje w sprawach: 

c) właściwego oznakowania odpowiednią farbą lub folią odblaskową poręczy oddzielającej 

przejazd kolejowy przy Borze Kombinackim od ścieżki rowerowej, 

d) solidnego wykonania remontu fragmentu ścieżki rowerowej przy ul. Krakowskiej - obecny 

remont nie spełnia oczekiwań użytkowników tej ścieżki, 

e) zdemontowania resztek separatorów oddzielających ścieżkę rowerową od drogi na  

Al. Solidarności, 

f) wykonania chodnika dla pieszych za ogrodzeniem nowego boiska na os. Bór, 

g) zaktualizowania map usytuowanych w Borze Kombinackim na masywnych drewnianych 

tablicach. 

6. Radna Danuta Szokalska-Stefaniak złożyła interpelację w sprawie przypomnienia, aby  

w 2020r. dokończone zostały inwestycje mające zapewnić bezpieczeństwo użytkowników  

ul. Grel.  

7. Radny Bartłomiej Garbacz złożył interpelacje w sprawie:  

a) zainstalowania czujników mierzących poziom zanieczyszczenia w poszczególnych 

częściach miasta, 

b) komunikacji miejskiej - wyjaśnienia zdarzenia jakie miało miejsce w dniu 12.11.2019r., 

c) spotkania z właścicielami nieruchomości planowanych do zajęcia w ramach przebudowy 

skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel. 

8. Radny Jacenty Rajski złożył interpelacje w sprawach: 

a) budowy ul. Stawiska, 

b) montażu lustra na skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Orkana. 

9. Radny Artur Kret złożył interpelację w sprawie organizacji spotkań osiedlowych 

Burmistrza  z mieszkańcami.  

10. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelacje w sprawach:  

a) MPEC - inwestycje przed sezonem grzewczym 2019/2020, 

b) likwidacji barier architektonicznych i innych utrudnień w poruszaniu się po Nowym Targu 

osób niewidomych, niedowidzących i innych ze środowisk osób niepełnosprawnych czy 

starszych, 

c) sytuacji do jakich dochodzi na terenie Rynku - zgłoszenia od osób przychodzących na 

dyżur Radnego, 

oraz zapytanie w sprawie: 

d) braku uczczenia przez Miasto Dnia papieskiego na nowotarskim lotnisku.  

11. Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie możliwości 

technicznych i ekonomicznych wykonania parkingu przy SP nr 4.  
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Pełna treść interpelacji i zapytań pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl 

 

Ad.13 

W wolnych wnioskach głos zabrali:  

 Radny Paweł Liszka zachęcił zebranych do wzięcia udziału w akcji „Szlachetna 

Paczka”, 

 Radny Andrzej Swałtek pytał czy faktycznie nie będzie zatoczki przystankowej na  

ul. Szaflarskiej po jej remoncie? Brak zatoczki będzie znacznie utrudniał ruch,  

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że inwestorem tej drogi jest 

Powiatowy Zarząd Dróg miasto tylko współfinansowało tą inwestycję. Dodał, że 

miasto wnioskowało o wykonanie takiej zatoczki, ale według otrzymanych informacji 

były problemy z uzyskaniem zgód na poszerzenie drogi, 

 Radny Andrzej Swałtek przyznał, że to nie miasto jest inwestorem, ale według niego 

można było tą zatoczkę tam wykonać, 

 Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa złożył podziękowanie dla Dyrektora ZGZiR 

Wojciecha Wielkiewicza za dopilnowanie, aby cmentarz został odpowiednio 

przygotowany na dzień 1 listopada 2019r., 

 Radna Ewa Garbacz w związku z nie przeprowadzeniem wyborów do Młodzieżowej 

Rady Miasta zaproponowała, aby dokonać zmian w Statucie Młodzieżowej Rady 

Miasta umożliwiających jej powołanie.  

 

Na koniec Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował o przesunięciu sesji 

planowanej na 30 grudnia br. na dzień 27 grudnia 2019r.  

 

Ad.14 

O godzinie 19:45 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął XIV Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 

 

 

  

 

 

 

 


