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Protokół Nr 15/2019 
z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 6 grudnia 2019r.  
       
Ad.1 
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 

506 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda otworzył obrady XV 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w Nowym Targu o godzinie 16:00.  
Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Zastępcę 

Burmistrza Pana Waldemara Wojtaszka i Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza.  

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. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty, 

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

2028,  

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

28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie miasta. 

4. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 

Rada jednogłośnie 21 głosów za przegłosowała proponowany porządek obrad.  

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

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

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

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.3a) 

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty przedstawiła Naczelnik Wydziału 

PiO Pani Barbara Kryj-Mozdyniewicz. 

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za 

gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym do zbilansowania systemu 

funkcjonowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów z terenu Miasta Nowego 

Targu jest podwyżka opłat. 

Koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami to ok. 11 mln. zł. W wyniku 

ogłoszonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ została złożona 1 oferta przez Konsorcjum 
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firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o. lider konsorcjum, FCC 

Podhale Sp. z o. o.  - partner Konsorcjum - cena oferty: 10 911 112,41 zł.   

Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wpływy z opłat nie finansują kosztów funkcjonowania systemu. 

 Ponadto zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 

2019r. o zmianie tejże ustawy wprowadzają obowiązek segregacji. W myśl znowelizowanych 

przepisów osoby, które nie segregują, zapłacą za wywóz śmieci od dwóch do czterech razy 

więcej niż osoby segregujące jako stawka podwyższona. art. 6k ust.3 W celu wykonania 

powyższych zadań konieczne staje się zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych. 

Przedkłada się to bezpośrednio na mieszkańców, od których  Gmina musi pobrać opłaty  

w  takiej wysokości.  

Na terenie Miasta Nowy Targ proponuje się stawki: 

 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - stawka dotyczy pierwszych sześciu 

osób zamieszkujących nieruchomość, 

 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - stawka dotyczy siódmej i każdej 

kolejnej osoby zamieszkującej nieruchomość, 

 50,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku jeśli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny - stawka opłaty podwyższonej.  

Na posesjach niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne, to jeśli 

śmieci są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to miesięczna opłata wynosić będzie  

w zależności od pojemności worka: 8,25 zł, 11 zł, 16,50 zł i 33 zł. Za worek lub pojemnik 

ustalono cenę - 1,1m
3
 - 54, 18zł; 2,2 m

3
-108,36 zł; 5m

3
-246,27 zł ; 7m

3
-344,78 zł i za 10m

3
- 

492,54 zł . 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka, stwierdził, że sprawa opłat za śmieci to bardzo ważna sprawa, bo 

dotyczy każdego mieszkańca. Zaproponował, by powołać zespół roboczy, który 

przeanalizuje inny sposób naliczania opłaty - w oparciu o pobór wody lub metodę 

mieszana. Zaproponował, aby zaczekać na taką kalkulację i odłożyć podjęcie tej 

uchwały na styczeń.  

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że nie widzi możliwości odkładania 

podjęcia tej uchwały na styczeń, bo w styczniu mieszkańcy zapłacą jeszcze niższe 

stawki i miasto musi do tego dołożyć. Dlatego nie wyobraża sobie, że jeszcze kolejny 

miesiąc będzie dokładało. Stwierdził, że zastanawiano się nad tym czy nie unieważnić 

przetargu, ale ostatecznie to nie ma sensu, bo mamy do czynienia z monopolem,  

a przy kolejnym przetargu cena mogłaby być jeszcze wyższa. Obecna oferta 

konsorcjum jest ważna do 14 grudnia br. Dodał, że nie wyobraża sobie zwlekania  

z decyzją, bo na kolejne dopłaty nie będzie w budżecie pieniędzy. Odnosząc się do 

propozycji liczenia stawki za śmieci od ilości pobranej wody stwierdził, że ten system 

też ma swoje wady, bo wynika z niego, że kto bardziej dba o higienę ten będzie 

karany większymi opłatami za śmieci.  

 Radny Paweł Liszka podkreślił, że chodzi mu o budownictwo wielomieszkaniowe, 

spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe. Stwierdził, że spółdzielnia rozlicza wodę za 

pomocą wodomierzy i może to samo robić ze śmieciami.  Zachęcał, aby spróbować 

wyliczyć kalkulacje inną metodą.  

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że jakiś czas 

temu wydział podjął próbę dokonania kalkulacji według zużycia wody, ale dane były 

rozbieżne, bo np. mieszkanie mogą zamieszkiwać 2 osoby, które zużywają tyle wody 
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co pięcioosobowa rodzina, a śmieci mają znacznie mniej. Stwierdziła, że każda 

metoda ma wady i zalety. Dodała również, że sprawa byłaby łatwiejsza gdyby nie był 

to podatek lecz opłata, bo przepisy i procedury podatkowe są rygorystyczne  

i restrykcyjne.   

 Skarbnik Łukasz Dłubacz podkreślił, że przepisy mówią, iż system ma się bilansować.  

Gminy pobierają opłaty, ponoszą wydatki i tak to funkcjonuje. Mając na uwadze 

sytuację finansową miasta na przyszły rok stwierdził, że nie widzi takiej możliwości 

bez uszczerbku na realizacji zadań. Dodał, że trudna sytuacja będzie też  

z miejskimi jednostkami. Trzeba będzie rozmawiać z dyrektorami co dalej, czy nie 

trzeba będzie zwalniać ludzi. Jest ubytek 1 mln zł na samych subwencjach. Wpływy  

z podatku dochodowego są na tym samym poziomie co w tym roku, ale rośnie płaca 

minimalna, będzie podwyżka prądu i innych usług. Już ograniczono wydatki na 

remonty z 2 mln. zł na 1 mln. zł., ale jest to rozwiązanie doraźne, bo drogi zaczną się 

sypać i od remontów się nie uniknie. Dodał także, że zbudowane zostały nowe drogi  

i za chwilę ruszą odszkodowania dla mieszkańców, którym zajęto nieruchomości pod 

drogę. Dlatego nie wyobraża sobie jeszcze dodatkowych wydatków.  

 Radny Paweł Liszka proponował, aby zrezygnować przynajmniej z jednej imprezy 

plenerowej i ograniczyć nakłady na MOK co byłoby jakąś oszczędnością,  

i pozwoliłoby na wprowadzenie dopłat z budżetu do odpadów komunalnych, czyli 

pośrednie odciążenie mieszkańców.  

 Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz podkreślił, że w połowie roku trzeba będzie na 

pewno się zastanawiać skąd wziąć pieniądze. Dodał, że na promocję też zaplanowano 

niższe środki niż w tym roku były. 

 Radna Stefania Drąg-Iłęda stwierdziła, że w domach jednorodzinnych metoda liczenia 

opłat za śmieci według zużycia wody nie byłaby właściwa, bo przecież ludzie 

podlewają ogródki, a to się nie przekłada na śmieci. Za to w budownictwie 

wielomieszkaniowym zdarza się, że mieszkają nie zameldowani ludzie. Podkreślała, 

że ważna jest edukacja mieszkańców co do sposobu segregacji odpadów. 

Zaproponowała, by urząd postarał się o kolorowe ulotki, które jasno by opisywały co 

do jakiego pojemnika należy wrzucać. Stwierdziła, że trzeba jasno i wyraźnie 

powiedzieć, że ten wzrost opłat to nie wymysł Burmistrza czy Rady Miasta lecz 

wynika to z przepisów prawa wprowadzonych przez rząd.  

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz zapewniła, że ulotki będą  

i przypomniała, że obowiązek segregacji śmieci obowiązuje od lat. Wcześniej była 

możliwość zadeklarowania segregacji, a teraz segregacja to obowiązek.  

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że sprawa opłat za śmieci to temat, w sprawie 

którego nie można się spieszyć. Dodał, że już parę miesięcy temu mówił o takiej 

sytuacji, ale usłyszał wówczas, że nie można straszyć mieszkańców. Pytał czy brano 

pod uwagę domy zamieszkałe, ale nie odebrane? 

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że kilka lat 

temu uruchomiono stanowisko do kontroli podatkowej. Opodatkowaniu podlegają 

wszystkie budynki nie tylko te odebrane, ale i te tylko użytkowane.  Dodała, że nawet 

sprawdzane jest to czy osoby korzystające z ulgi na prąd czy gaz generują odpady  

w postaci popiołu. 

 Radna Danuta Sokół stwierdziła, jako Prezes spółdzielni mieszkaniowej, że liczenie 

opłat za śmieci wedle metody zużycia wody jest niewłaściwe. Uznała, że radny Paweł 

Liszka jako zasiadający w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej powinien 

wiedzieć, że pobór wody można sprawdzić i obliczyć ceny i Rada Nadzorcza może to 

zrobić tylko wymaga to pracy.  
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 Radny Paweł Liszka stwierdził, że Rada Nadzorcza nie ma podstawy prawnej, aby 

mieszkańca wzywać i go przepytywać.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha stwierdził, że jedynym sposobem opanowania wzrostu 

cen jest ograniczenie „produkcji” śmieci. Trzeba wymagać od producentów by przy 

kupnie nowego produktu odbierany był od nas stary np. sprzęt AGD, RTV. Musimy 

się przeciwstawiać producentom również co do ilości i wielkości opakowań, bo teraz 

jeden przedmiot jest pakowany w folię, pudełko do tego jeszcze np. gazeta, ulotka  

i tych śmieci się tworzy sporo. Podkreślił, że każdy z nas wytwarza inną ilość śmieci, 

bo to zależy od stylu życia. Nie ma też idealnej metody naliczania opłat. Obecna jest 

na ten moment kompromisowa. Przypomniał, że nie ma konkurencji w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych lecz jest monopol. Przypomniał, że miasto jest 

pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami, a firmą bo tak rząd to ustalił i to dlatego 

właśnie urząd jest tym „złym”.  

 Radny Jacenty Rajski przypomniał, że odbyło się nie dawno posiedzenie Komisji 

FGKiR z udziałem  prezesów i przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i nikt nie 

zaproponował, aby rozliczenia były prowadzone zgodnie z poborem wody dlatego 

uważa, że obecny sposób liczenia od mieszkańca jest właściwy. Gdyby podczas 

tamtego spotkania mówiono o innej metodzie to można byłoby to rozważyć, ale nikt  

o tym nie mówił. 

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że on to proponował, a na komisji przed obecną Sesją 

nie było czasu o tym porozmawiać, bo była to raczej pseudo-komisja.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha stwierdził, że określenie pseudo-komisja jest obraźliwe 

wobec osób, które wzięły w niej udział, a było jeszcze 15 min, czasu żeby zabrać głos 

ale radny Liszka milczał, bo nie było kamer i dziennikarzy. Następnie poinformował 

że już jakiś czas temu prosił zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, by 

wypowiedział się w kwestii zmiany sposobu naliczania opłat i by przeprowadzili  oni 

we własnym zakresie symulację. Inne wspólnoty były przeciwne zmianie sposobu 

naliczania opłat, a od NSM do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. Dodał, że 

jeśli od wspólnoty mieszkaniowej wyjdzie jakaś propozycja, to wówczas taki wniosek 

można będzie przygotować. 

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że Burmistrz próbuje go pokazać w niekorzystnym 

świetle, bo chyba się boi tej publicznej dyskusji. Następnie zgłosił poprawkę, aby  

w paragrafie 10 dodać poprawkę „..... uchwała będzie obowiązywać do 30 czerwca 

2020r.” Pozwoli to na przygotowanie kalkulacji zastanowienie się w połowie roku co 

dalej, przekalkulowanie i podjecie kolejnej uchwały. 

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz odnosząc się do 

zaproponowanej poprawki stwierdziła, że nie ma ona uzasadnienia prawnego, 

ponieważ organ podatkowy musi mieć uchwaloną uchwałę na cały rok. Wysyłając 

zawiadomienia podatkowe w marcu musi być podana podstawa prawna więc jak  

w takim razie ją podać skoro uchwała  będzie obowiązywała do końca czerwca.  

Dodała, że jest to uchwała podatkowa i nie widzi możliwości, aby podejmować ją na 

pół roku. Nadzór Prawny Wojewody może taką uchwałę uchylić. Dodała, że uchwałę, 

która jest w obrocie prawnym można w każdym czasie zmienić, ale nie  można 

podejmować na pół roku uchwały podatkowej. Odnośnie kalkulacji według zużycia 

wody dodała, że można ją wykonać, ale nie jest to kwestia na pewno jednego kwartału 

i urząd musi mieć dane ze spółdzielni mieszkaniowych.   

 Burmistrz Grzegorz Watycha przypomniał, że spotkanie ze spółdzielniami  

i wspólnotami w sprawie sposobu  naliczania opłat odbyło się jakiś czas temu,  

a ostanie było 20 listopada br. o godz. 13:00. Byli na nim zarządcy spółdzielni  

i wspólnot mieszkaniowych i wszyscy oni wypowiedzieli się, że zostają przy metodzie 
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naliczania od osoby więc jak można im na siłę narzucać inną metodę. Dodał, że urząd 

nie posiada danych co do zużycia wody w budynkach wielomieszkaniowych. Jeśli 

Rada koniecznie chce to wystąpi pisemnie do zarządców o przekazanie takich danych, 

aby miał ich odpowiedź na piśmie.    

 

Rada w wyniku głosowania 5 głosów „za” przy 16 głosach wstrzymujących się odrzuciła 

poprawkę zgłoszoną przez radnego Pawła Liszkę. 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (16) 

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

Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek 

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

Katarzyna Wójcik 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 3 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących 

się podjęła uchwałę Nr XV/159/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.  

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 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 (2) 

Marek Fryźlewicz, Lesław Mikołajski 

 

Ad.3b) 

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

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

projekcie uchwały dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Nowy Targ” poprzez 

zwiększenie limitu wydatków na 2020r. z kwoty 8 mln zł do kwoty 11,5 mln zł. Oferta 

złożona w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jest znacznie 

droższa niż środki zaplanowane na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przez co nie 

ma możliwości podpisania stosownej umowy. Termin związania ofertą upływa w dniu  

14 grudnia br. Stąd konieczność wprowadzenia zmian w WPF oraz podjęcia nowej uchwały  

w sprawie stawek w/w opłaty przed tym terminem.  

  

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę 

Nr XV/160/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2019-2028.  

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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, 

Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.3c) 

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 

Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz. Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian  

w zakresie planowanych dochodów i wydatków, zmiany opisano poniżej. W wyniku 

dokonanych zmian deficyt budżetowy nie ulega zmianie.  

Po stronie dochodów w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększa się 

plan dochodów o kwotę 397 312 zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, w tym kwota 

383 584 zł na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych oraz kwota 13 728 zł 

na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli. 

Po stronie wydatków w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 397 312 zł  

z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych realizujących zadania tzw. 

kształcenia specjalnego.  

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XV/161/2019 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 (21) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

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

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

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.4 

O godzinie 17:10 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął XV Nadzwyczajną Sesję 

Rady Miasta Nowy Targ.  

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 


