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Protokół Nr 16/2019 
z XVI Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 27 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 XVI Sesji Rady 

Miasta w Nowym Targu o godzinie 10:00.  
Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Zastępcę 

Burmistrza Pana Waldemara Wojtaszka i Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza.  

Powitał również Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów Pana Marka Bochowicza. 

W dalszej kolejności powitał pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników miejskich 

jednostek organizacyjnych, mieszkańców oraz przedstawicieli mass mediów. 

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 17 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 XIV Sesji Rady Miasta. 

4. Przyjęcie protokołu z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.  

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

6. Odpowiedzi na interpelacje. 

7. Informacja Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów o Nowotarskich Dniach 

Seniora, które odbyły się w dniach 21-30 października 2019r.  

8. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska),  

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 36 (Ludźmierska II),  

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ,  

d) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie  Miasta Nowy Targ,  

e) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2020,  

f) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, branych 

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów 

za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 

g) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą 

jest Burmistrz Miasta Nowy Targ na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,  

h) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących,  

i) ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ,  
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j) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ,  

k) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  

l) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,  

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

2028,  

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

28 grudnia 2018r. oraz zmian w budżecie miasta,  

o) budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2020,  

p) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2020-2030.  
 

 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 

W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady. który zgłosił wnioski 

o: 

 wprowadzenie w punkcie 9a) projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy 

Targ 26 (Równia Szaflarska),  

 wprowadzenie w punkcie 9j) projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań bieżących,  

 

Rada w głosowaniu 16 „za” przy 1 głosie przeciw przegłosowała wniosek o prowadzenie 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia 

Szaflarska).  

 

Wyniki imienne: 

za- (16) 

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

Artur Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

przeciw- (1) 

Paweł Liszka 

NIEOBECNI (4) 

Szymon Fatla, Ewa Pawlikowska, Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 
Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

Miejskiego Zakładu Komunikacji na realizację zadań bieżących.  
 

Wyniki imienne: 

za- (17) 
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Stefania Drąg-Iłęda, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, 

Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (4) 

Szymon Fatla, Ewa Pawlikowska, Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała 

porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.   
 

Wyniki imienne: 

za- (16) 

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

Artur Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (1) 

Paweł Liszka 

NIEOBECNI (4) 

Szymon Fatla, Ewa Pawlikowska, Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 
Porządek obrad po zmianach: 

1.Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta. 

4. Przyjęcie protokołu z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.  

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

6. Odpowiedzi na interpelacje. 

7. Informacja Przewodniczącego Nowotarskiej Rady Seniorów o Nowotarskich Dniach 

Seniora, które odbyły się w dniach 21-30 października 2019r.  

8. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska),  

b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska),  

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 36 (Ludźmierska II),  

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ,  

e) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych  

i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie  Miasta Nowy Targ,  

f) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2020,  

g) określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, branych 

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów 

za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 
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h) ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą 

jest Burmistrz Miasta Nowy Targ na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,  

i) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących,  

j) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących,  

k) ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ,  

l) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ,  

m) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  

n) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,  

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,  

q) budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2020,  

r) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2020-2030.  
 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zakończenie obrad.  

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół 

z XIV Sesji Rady Miasta. 
 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Artur Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Marek 

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Paweł Liszka 

NIEOBECNI (4) 

Szymon Fatla, Ewa Pawlikowska, Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 
Ad.4 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół 

z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Artur Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Marek 
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Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Paweł Liszka 

NIEOBECNI (4) 

Szymon Fatla, Ewa Pawlikowska, Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Ad.5 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 18 listopada 2019r. r. do 27 grudnia 

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

Watycha. 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radna Ewa Pawlikowska pytała co Burmistrz przewiduje w wyremontowanym 

budynku PKP przy ul. Ludźmierskiej? 

 Z-ca Burmistrz Waldemar Wojtaszek poinformował, że miasto wykonało tą 

modernizację, bo jest właścicielem budynku.  Dofinansowanie otrzymano z MRPO.  

W budynku jest część przeznaczona na wykorzystanie komercyjne czyli 

wydzierżawienie i prowadzenie działalności gospodarczej. Pozostała cześć w okresie 

trwania projektu czyli 5 lat nie może być wykorzystana pod działalność. Będzie tam 

poczekalnia, sanitariaty. Po zakończeniu trwałości projektu miasto będzie miało 

swobodę w wykorzystaniu tego budynku. Dodał, że planuje się, że administratorem 

tego budynku będzie MOK i będzie on tam mógł w czasie remontu MOK-u 

organizować róże wystawy.  

 Radna Ewa Pawlikowska pytała czy nie można byłoby przenieść tam Muzeum 

Drukarstwa, a ten budynek w Rynku wydzierżawić? 

 Z-ca Burmistrz Waldemar Wojtaszek poinformował, że takie rozwiązanie nie było 

brane pod uwagę, bo Muzeum Drukarstwa realizowane było z całkiem innego 

projektu i również przez okres trwałości tak musi być wykorzystane.  

 Radna Ewa Pawlikowska pytała czy nie byłoby możliwości, aby na tablicach 

oświetleniowych na autobusach MZK była wyświetlana informacja o stanie i jakości 

powietrza w Nowym Targu? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha  stwierdził, że na tablicach są wyświetlanie informacje 

dla podróżnych. Dodał, że w ramach kampanii zachęca się do korzystania  

z komunikacji miejskiej, a nie z własnych samochodów. O tym co będzie wyświetlane 

będzie decydował Dyrektor MZK. 

 Radna Ewa Pawlikowska pytała czy to prawda, że rozwiązany został Ekopatrol? Jeśli 

tak to czy Burmistrz zamierza utworzyć nowy? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że Ekopatrol nie został rozwiązany. 

Obecnie jest przeprowadzany nabór na nowego pracownika w związku z odejściem  

z pracy pracownika, ale wydział w ramach zasobów personalnych podejmuje nadal 

zgłoszenia.   

 Radna Ewa Pawlikowska pytała czy miasto poniosło jakieś korzyści z organizacji 

Targów Bożenarodzeniowych jeśli tak to jaka to kwota? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że miasto inwestuje w te Targi, aby się 

przyjęły i rozwinęły. Dopiero jak miasto osiągnie pewną renomę to będzie możliwość 

zarabiania. Głównym celem jest przyciągnięcie na Rynek w tym okresie Świątecznym 

jak największej liczby osób, klientów.  

 Radna Ewa Pawlikowska pytała kto ponosi koszty wynajmu budek i koszty energii? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że ci którzy sprzedają swoje produkty 

płacą za wynajem, ale ogólne miasto częściowo pokrywa koszty z tym związane.  
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 Radna Ewa Pawlikowska pytała czy w związku z  planowanym uruchomieniem sieci 

ciepłowniczej z MPEC-u była robiona analiza czy zwiększy się zanieczyszczenie na 

blokach? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że nie zwiększy się zanieczyszczenie, bo 

MPEC posiada nowoczesny sprzęt i odpowiednie filtry i zwiększenie spalania miału  

węglowego nie spowoduje zwiększenia zanieczyszczenia. 

 Radna Ewa Pawlikowska pytała  odnośnie wykupu terenów ul. Zalewowej pytała czy 

miasto porozumiało się z mieszkańcami czy tereny będę pozyskane na podstawie 

decyzji ZRiD? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że w drodze negocjacji udało się już 

dwie działki pod drogę wykupić. Trwają dalsze negocjacje i ma nadzieję, że uda się to 

doprowadzić do końca i tereny pod drogę uda się pozyskać. 

 Radna Ewa Pawlikowska pytała czy Burmistrz otrzymał już decyzję w sprawie 

złożonego przez jednego  mieszkańców tej ulicy odwołania? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że nie ma jeszcze informacji w tej 

sprawie. 

 Radny Paweł Liszka odnośnie umów podpisanych z wykonawcami na zimowe 

utrzymanie dróg pytał czy to są nowi wykonawcy czy dotychczasowi? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że I przetarg na osiedlach został 

unieważniony z uwagi na cenę. II przetarg został rozstrzygnięty i wyłonione zostały 

dwie firmy jedna nowa, a druga ta która już była.   

 Radny Paweł Liszka zwrócił się z prośbą, aby zwrócić uwagę wykonawcy aby 

mocniej odśnieżał skrzyżowanie prowadzące do szkoły nr 4na os. Niwa, bo były tam 

problemy przy wcześniejszym odśnieżaniu. Prosił również o odśnieżanie parkingu 

przy szkole, aby rodzice mogli się tam zatrzymać swobodnie gdy przywożą dzieci do 

szkoły. 

 Burmistrz Grzegorz Watycha odpowiedział, że jest to kwestia dopilnowania 

wykonawcy, a zeszły rok był wyjątkowo obfity w opady i niestety pewne utrudnienia 

się pojawiały.   

 Radny Paweł Liszka pytał z czego wynika fakt, że nie został wyremontowany peron I 

przy dworcu PKP? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że ciężko odpowiedzieć za PKP, które 

było organizatorem tego przedsięwzięcia.  Dodał, ze na etapie projektu miasto 

zwracało uwagę, że peronu I nie uwzględniono w projekcie. Teraz miasto przypomina 

PKP i Ministerstwu Infrastruktury o remoncie tego peronu i jest zapewnienie, że 

remont ten zostanie wykonany, ale nie ma ściśle podane kiedy.   

 Radny Paweł Liszka pytał czy miasto występowało do GDDKiA o poprawne 

oznaczenie ronda turbinowego w Nowym Targu, bo jest ono niepoprawnie 

oznakowane. Jeśli nie to prosi o takie wystąpienie do GDDKiA. Dodał,  

że o nieprawidłowym oznakowaniu tego ronda była mowa w jednym z programów 

telewizyjnych. 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że akurat nie oglądał programu na ten 

temat.  

 Radny Marek Fryźlewicz zwrócił uwagę na brak pocztu sztandarowego na niektórych 

miejskich uroczystościach np. ostatnio na Odpuście Św. Katarzyny. Prosił  

o rozwiązanie tego problemu i wystawianie delegacji nie tylko z radnych, ale  

i ewentualnie z urzędników, bo jest to Sztandar Miasta Nowy Targ, a nie tylko Rady 

Miasta.  

 Radny Krzysztof Sroka pytał czy punkt hotspot został zamieszczony przy placu zabaw 

na Wojska Polskiego? 
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 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że zostanie to sprawdzone  

i przekaże informację Radnemu.   

 Radna Ewa Pawlikowska zwróciła uwagę, że na stronie miasta nie ma informacji  

o ogłoszeniu konkursów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Prosiła o to, aby 

jeśli były ogłoszone została  zmieszczona informacja o tym.   

 

W trakcie sprawozdania doszli Radni Ewa Pawlikowska i Szymon Fatla i od tego momentu  

w Sesji uczestniczy 19 radnych.  

 

Ad.6 
Odpowiedzi na interpelacje. 

Burmistrz odczytał wszystkie odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej 

Sesji oraz w okresie międzysesyjnym.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Lesław Mikołajski odnosząc się do odpowiedzi na jego interpelację w sprawie 

smogu w Nowym Targu stwierdził, że duże znaczenie w tej sprawie miał apel 

Nowotarskiego Alarmu Smogowego, który był omawiany na merytorycznej Komisji. 

Dodał, że w tej odpowiedzi Burmistrz apeluje, aby zgłaszać do nadzoru, że ktoś 

montuje piec niezgodny z normami, ale trzeba brać pod uwagę, że w czasie zimy 

komuś pęka piec i nie będzie on wstrzymał procedury instalacji gazu, która trwa pół 

roku tyko jeśli nie da się naprawić pieca to kupuje piec jaki jest dostępny.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha zwrócił uwagę, że chodzi mu głównie o nowo powstałe 

budynki. Dziwne jest to, że kogoś stać na budowę nowego domu, ale miasto ma mu 

dopłacić 10 czy 15 tyś. na wymianę pieca. Stwierdził, że urządzenia, podlegają 

zużyciu naturalnemu i trzeba o tym myśleć na przód, a jeśli ktoś nie chce wymieniać 

tego pieca to urzędnicy sami nic nie wskórają.   

 Radny Paweł Liszka pytał o termin zamieszczenia protokołu z kontroli RIO na stronie 

internetowej miasta. 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że wysyłał do RIO swoje uwagi i czeka 

teraz na odpowiedź RIO i wówczas całość zostanie zamieszczona na stronie.  

 

Ad.7 
Przewodniczący Nowotarskiej Rady Seniorów Pan Marek Bochowicz przedstawił informację 

o Nowotarskich Dniach Seniora, które odbyły się w dniach 21-30 października 2019r. 

Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 3 do protokółu.  

 

Ad.8 
Wystąpienia mieszkańców zapisanych do głosu (lista zapisanych do głosu stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu). 

1. Pan Henryk Stopiak zabrał głos w sprawie zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska). Podkreślił, że plan ma przestrzegać 

ładu przestrzennego i każdy inwertor powinien tego przestrzegać. Nie powinno być tak, że 

najpierw się coś buduje, a później się dostosowuje plan miejscowy. Taki sposób pozbawia 

Radę kontroli nad ładem przestrzennym, a inwestorom pozwala na robienie tego co się im 

podoba.  

2. Pan Stanisław Czaja poruszył sprawę zgłoszenia do nadzoru budowlanego, że blok na os. 

Polana Szaflarska jest wykonany niezgodnie z planem i prawem budowlanym.  

3. Pan Maciej Morawski -mecenas spółki prowadzącej inwestycje na Polanie Szaflarskiej - 

nawiązał do sytuacji jaka miała miejsce na poprzedniej sesji i spowodowała zdjęcie  



 8  

z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu Nowy Targ 

26 (Równia Szaflarska). Odniósł się do zarzutów przedstawionych przez dziennikarza, 

które uznał za nieprawdziwe i krzywdzące. Poinformował, że spółka wystąpiła przeciwko 

dziennikarzowi do sądu.   

4. Pan Igor Dorożyński - prezes spółki Oko-test zapoznał zebranych z planami spółki 

dotyczący poszerzenia swoich usług i otworzenia poradni okulistycznej na I piętrze  

w budynku budowanym na os. Polana Szaflarska. Prosił o przychylenie się Rady i podjecie 

uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska). 

5. Pan Waldemar Czuba prezes spółki prowadzącej inwestycję na Polanie Szaflarskiej 

poinformował, że na chwilę obecną w środkowym obiekcie nie ma sprzedawanych 

mieszkań. Spółka czeka czy uda się zmienić plan miejscowy. Dodał, że budynek jest tak 

budowany, że jedna działalność nie przeszkadza drugiej, są też wystarczające parkingi. 

Wymiary budynku są zgodne z prawem.  

Radny Paweł Liszka pytał o plany sprzedaży 2-óch pięter w tym budynku pytał czy osoby 

kupujące mieszkania w tym budynku były poinformowane że w tym budynku na 2 piętrze 

będzie działalność gospodarcza prowadzona? 

Pan Waldemar Czuba poinformował, że na parterze od razu zgodnie z planem 

zagospodarowania przestrzennego zaplanowano jako usługowe, a piętra wyższe było ujęte  

w  projekcie przygotowane jako wolne pomieszczenia pod inwestycje. 

6. Pan Marek Domański poruszył sprawę dotyczącą zanieczyszczenia powietrza w mieście 

Nowy Targ oraz działań, które są podejmowane przez miasto w celu likwidacji smogu. 

Stwierdził, że mimo działań, które są prowadzone nie udało się wyeliminować smogu, co 

świadczy o tym, że prowadzone działania nie były skuteczne. Podkreślił, że zdrowie 

mieszkańców jest najważniejsze i powinno być priorytetem w działaniach miasta.     

Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha podkreślił, że posłowie są informowani o problemie 

jakim jest smog, ale jakoś posłowie nie potrafią uchwalić przepisów, które obowiązywałyby 

w skali całego kraju. Nie można wzajemnie zwalać na siebie winny. Ważne, aby mieszkańcy 

zrozumieli, że sposób i jakoś palenia wpływa na ich zdrowie.     

7. Pan Stanisław Makuch w imieniu mieszkańców ul. Ustronie podziękował Burmistrzowi  

i zaangażowanym pracownikom za skuteczne podjęcie działań, które spowodowały rozbiórkę  

starego domu, który blokował dojazd służb specjalnych do mieszkańców ulicy. Zwrócił się  

z prośbą o przebudowę i poszerzenie ul. Ustronie.  

 

Ad.9a) 
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska) przedstawił Naczelnik 

Wydziału RUiGN Wojciech Watycha. Na wstępie zgłosił autopoprawkę, która została 

omówiona na Komisji FGKiR, a dotyczy mapy czyli załącznika do uchwały. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szafarska) został uchwalony przez 

Radę Miasta Nowy Targ w dniu 29 sierpnia 2013r. Plan był już czterokrotnie zmieniany na 

wnioski inwestorów. Obecnie trwa procedura zmiany planu dla ternu o symbolu BU.  

O kolejna zmianę wystąpił inwestor dla terenów o symbolu: 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 umożliwiają realizację nieuciążliwych usług w tym publicznych również na 

wyższych kondygnacjach budynków. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ proponowane zmiany są 

możliwe do wprowadzenia.  

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 17 głosów „za” przy 2 głosach przeciw się podjęła uchwałę  

Nr XVI/162/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska).  

 

Wyniki imienne: 

za- (17) 

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, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

przeciw- (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Przerwa 

 

Ad.9b) 
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 2013r. Plan był juz czterokrotnie zmieniany na wnioski inwestorów. Obecnie trwa 

procedura zmiany planu dla terenu o symbolu 8U. O kolejna zmianę tego planu dnia 10 

października 2019r. wystąpili inwestorzy - właściciele działek położonych w ternie o symbolu 

3UC, dla których juz w roku 2019 przeprowadzono procedurę zmiany planu miejscowego. 

Obecna zmiana planu polegać będzie na wyznaczeniu nowych linii rozgraniczających drogi 

2KDGP - obszar planowanego pasa drogowego drogi krajowej nr 47 Zakopianki w obrębie 

przyszłego węzła komunikacyjnego Nowy Targ Południe. Zgodnie z wnioskiem o wydanie 

decyzji ZRiD linie te są węższe niż wynika to z obowiązującego planu miejscowego co 

spowoduje, ze powiększy się teren o symbolu 3UC. Ponadto zmianie podlegać będą również 

ustalenia dla terenów usługowych wzdłuż ul. Szaflarskiej w zakresie zmiany parametrów 

m.in. wysokości budynków.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę  

Nr XVI/163/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 26 (Równia Szaflarska). 
 

Wyniki imienne: 

za- (18) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 
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Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, 

Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (1) 

Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Ad.9c) 
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 36 (Ludźmierska II) przedstawił Naczelnik 

Wydziału RUiGN Wojciech Watycha. Z wnioskiem o objecie planem miejscowym swoich 

nieruchomości wystąpili inwestorzy z ul. Ludźmierskiej. Inwestorzy wnoszą o uwzględnienie 

zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy 

Targ i przeznaczenie ich nieruchomości pod zabudowę produkcyjno-usługową. W nowym 

planie zostanie też wyznaczony fragment pasa projektowanej drogi krajowej będącej przyszłą 

zachodnią obwodnicą Nowego Targu. Z uwagi na to, że wnioskowany do objęcia planem 

obszar znajduje się w ternie, który jako ostatni w tej części miasta, nie posiada planu 

miejscowego zasadnym jest objecie tego terenu w całości czyli od granicy z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 33 (Zajezdnia) na wschodzie, wzdłuż 

ul. Ludźmierskiej na południu, wzdłuż granicy miasta na zachodzie i rzeki Czarny Dunajec na 

północy.  

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”  podjęła uchwałę Nr XVI/164/2019 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nowy Targ 36 (Ludźmierska II). 

 

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, Agata Michalska, 

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

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

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 
Ad.9d) 
Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ przedstawił Naczelnik 

Wydziału RUiGN Wojciech Watycha. Z wnioskiem o zmianę Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Targ dla terenu byłej Zajezdni 

przy ul. Ludźmierskiej wystąpił właściciel tego terenu. Obecnie w studium teren ten posiada 

kierunki zagospodarowania przestrzennego o symbolu UC - tereny usług komercyjnych,  

w tym obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży ponad 2000m
2 . 

Inwestor planuje na 

swojej nieruchomości zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami komercyjnymi  



 11  

o powierzchni sprzedaży do 800m
2
. Wniosek w zakresie zmiany kierunków 

zagospodarowania przestrzennego z UC - tereny usług komercyjnych na MW - tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej został pozytywnie zaopiniowany przez 

Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 1 głosie przeciw  podjęła uchwałę  

Nr XVI/165/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ.  
 

Wyniki imienne: 

za- (18) 

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

Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, 

Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, 

Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

przeciw- (1) 

Bartłomiej Garbacz 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Ad.9e) 
Projekt uchwały w sprawie: zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Miasta Nowy Targ 

przedstawiła autorka projektu uchwały architekt Pani Anna Szarek - Inspektor w Wydziale 

RUiGN. Z kolei Naczelnik Wydziału RUiGN zgłosił autopoprawkę polegającą na 

wykreśleniu z załącznika nr 2 uwag z pozycji nr 6 i nr 8, które zostały przez Burmistrza 

uwzględnione.  

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 

krajobrazu z dnia 24 kwietnia 2015 r., tzw. „ustawa krajobrazowa” stworzyła gminom 

możliwość ustalania w formie samodzielnego aktu prawa miejscowego zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 

gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą 

być wykonywane na terenie gminy. Zastosowanie powyższych przepisów może zapobiec 

dalszej dewastacji przestrzeni publicznej, z jaką aktualnie mamy do czynienia, poprzez 

praktycznie zupełne dowolne i nie kontrolowane umieszczanie tablic i urządzeń 

reklamowych, które niejednokrotnie szpecą krajobraz miasta. Dotyczy to przede wszystkim 

terenów wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, w tym „Zakopianki”, które obok m.in. 

bezpośredniego wjazdu do Zakopanego, są niechlubnym przykładem degradacji krajobrazu  

w skali kraju. Obecne rozmieszczanie nośników reklamowych cechuje się dużą 

przypadkowością i niejednorodnością i, pomimo zastosowania w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących sytuowania 

reklam, samorząd nie miał praktycznych narzędzi do ich egzekwowania.  
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Radny Bartłomiej Garbacz zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie w § 15 po punkcie 3 

punktu 4 o treści: „ zakaz sytuowania ogrodzeń trwale związanych z gruntem na terenach 

placów targowych”.  

 

 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka pytał co z witaczami miasta jak w takim przypadku będą one 

traktowane? 

 Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha poinformował, że w uchwale jest 

zapis, że nie dotyczy ona tablic urzędowych oraz urządzeń służących do prezentacji 

informacji w ramach systemu informacji miejskiej, a to są m.in. właśnie witacze.    

 Radny Paweł Liszka pytał kiedy te dotychczasowe witacze będą zdemontowane, bo 

był konkurs na nowe? 

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że faktycznie był konkurs na 

projekt witacza, ale nie została wybrana żadna oferta. Był też pomysł, aby w ramach 

budżetu obywatelskiego zgłosić takie zadanie. Nie ulega wątpliwości, że witacze te 

trzeba wymienić.  

 Radny Krzysztof Sroka pytał o zapis w rozdziale drugim mówiący o tym, że 

dopuszcza się sytuowanie tablic reklamowych i urządzeń reklamowych nie 

przekraczających 25m2 służących reklamie imprez czy tez wydarzeń.  

 Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha poinformował, że uznano, że można 

wyrazić na to zgodę ponieważ będzie to tylko chwilowe zamieszczenie tego typu 

reklam na czas imprezy czy też wydarzenia, później zostanie to usunięte.  

 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała  wniosek 

zgłoszony przez Radnego Bartłomieja Garbacza. 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, 

Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Jan Łapsa 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

W związku z przegłosowanym wnioskiem Radny Bartłomiej Garbacz zgłosił wniosek 

formalny, aby w § 16 ust. 4 pkt. 3 doprecyzować, że chodzi również o ogrodzenia na placach 

targowych.  

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przegłosowała  wniosek 

zgłoszony przez radnego Bartłomieja Garbacza. 
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Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, 

Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Jan Łapsa 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przegłosowała sposób 

rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do przedmiotowego projektu uchwały zgodnie  

z załącznikiem nr 2. 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 

 

Rada w głosowaniu 17 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła wraz  

z autopoprawką i przegłosowanymi poprawkami uchwałę Nr XVI/166/2019 w sprawie 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie  Miasta Nowy Targ.  
 

Wyniki imienne: 

za- (17) 

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

Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Marek 

Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (2) 

Szymon Fatla, Jan Łapsa 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 

 

Ad.9f) 
Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2020 

przedstawiła Kierownik BOMiP Edyta Garb. 

Podjęcie Uchwały podyktowane jest realizacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Artykuł 4
1
 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

określa zadania własne gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z kolei określa zadania gminy w zakresie 
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przeciwdziałania narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu 

profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego corocznie przez radę gminy.  

W programie tym określa się ponadto zasady wynagradzania członków gminnych komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych (Art. 4
1
 ust. 5).  

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono stworzyć jeden program uwzględniający 

zagadnienia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka pytał czy nie brano pod uwagę możliwości, aby program ten 

rozdzielić na dwa odrębne programy tj. jeden dotyczący przeciwdziałania 

alkoholizmowi, a drugi przeciwdziałania narkomanii? Zaznaczył, że chodzi o to,  

że w tym programie jest mało danych dotyczących przeciwdziałania narkomanii,  

a taki problem też istnieje w Nowym Targu.  

 Kierownik BOMiP Edyta Garb poinformowała, że na posiedzeniu Miejskiej Komisji 

Alkoholowej rozmawiano już wstępnie na ten temat, aby właśnie zastanowić się nad 

rozdzieleniem tych dwóch spraw i w przyszłym roku będą najprawdopodobniej dwa 

odrębne programy.   

 Radny Paweł Liszka zauważył również że środki na walkę z narkomanią są dużo 

niższe niż na walkę z alkoholizmem bo jest to ok. 1 % dlatego pytał czy nie warto 

byłoby zrobić jakiegoś przesunięcia środków? 

 Kierownik BOMiP Edyta Garb poinformowała, że kwoty nie całkowicie 

odzwierciedlają środki przeznaczane na walkę z narkomania, bo realizując program  

i tematy alkoholowe dużo jest również zaciąganych tematów z narkomanii.  

 Rady Paweł Liszka pytał czy dochodu z koncesji wpływają cały czas czy sezonowo? 

 Kierownik BOMiP Edyta Garb poinformowała, że przedsiębiorcy składają 

oświadczenia i na ich podstawie można oszacować dochód jaki wpłynie z koncesji,  

a wpływa on kwartalnie. 

 Radna Ewa Pawlikowska zwróciła uwagę, że na stronie nie ma zamieszczonej 

informacji o ogłoszonych konkursach w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi  

i organizacje zainteresowane tym konkursem będą miały mało czasu na zgłoszenie się.  

 Kierownik BOMiP Edyta Garb poinformowała, że będzie musiała sprawdzić tą 

sytuację.  

 

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 19 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XVI/167/2019 w sprawie 

przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Nowym Targu na rok 2020. 

 

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, Agata Michalska, 

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

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

NIEOBECNI (2) 
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Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 
 

 

Ad.9g) 
Projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, 

branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka. 

Prawo i obowiązek ustalenia dodatkowych kryteriów tzw. samorządowych w ramach 

rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych wynika z  przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Organ prowadzący może ustanowić maksymalnie 6 dodatkowych kryteriów na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego, w tym kryterium dochodowe. 

Dotychczas przy rekrutacji do samorządowych przedszkoli obowiązywały cztery kryteria: 

1)dziecko z rodziny obojga rodziców pracujących lub studiujących stacjonarnie, 2) 

rodzeństwo dziecka kontynuuje edukację w przedszkolu, 3) dziecko z rodziny, w której 

dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego, oraz 4) dziecko 

zamieszkuje w odległości do 3 km od placówki.  

W przypadku oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych także obowiązywały 

cztery kryteria: 1) dziecko z rodziny obojga rodziców pracujących lub studiujących 

stacjonarnie, 2)  dziecko zamieszkuje w obwodzie szkolnym, w której jest dany oddział 

przedszkolny, 3)  rodzeństwo kontynuuje edukację w danej szkole podstawowej, 4) dziecko  

z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium 

dochodowego.   

W obydwu rekrutacjach proponuje się ustanowienie po 6 kryteriów. Niektóre  

z proponowanych kryteriów są prawie tożsame jak poprzednio np. priorytet dla dziecka 

pracujących rodziców. W  przypadku kryterium dochodu na członka rodziny dokonano 

stopniowania tego dochodu w  odniesieniu do dochodu, o którym mowa w ustawie  

o świadczeniach rodzinnych, ustalonego w  sposób określony w art.131 ust.9 i ust.10 ustawy 

Prawo oświatowe. 

Nowe kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązywałyby począwszy od 

rekrutacji na rok szkolny 2020/2021. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła uchwałę Nr XVI/168/2019 w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ, branych 

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów 

za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  
 

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, Agata Michalska, 

Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Danuta 
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Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 
Ad.9h) 
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 

dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Nowy Targ na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT 

Marcin Dziadkowiec. 

Niniejsza uchwała określa: 

1) stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Miasta Nowy Targ na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg: 

a) prowadzenia robót w pasie drogowym, 

b) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 

c) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, 

d) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione 

w pkt 1- 3, 

2) sposoby naliczania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele, o których mowa 

w pkt. 1 

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”  podjęła uchwałę Nr XVI/169/2019 w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą 

jest Burmistrz Miasta Nowy Targ na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 
 

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, Agata Michalska, 

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

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

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Ad.9i) 
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji na realizację zadań bieżących przedstawił Dyrektor MZK Robert Chowaniec. 

Art. 219 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa, że 

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dla zakładów budżetowych 

dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty i zakres dotacji 

określa uchwała budżetowa. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący gminy. 

Obowiązująca stawka dotacji do wozokilometra, jaka została ustalona na 2019 rok Uchwałą 

Nr IV/35/2019, wynosi 2,40 zł przy założeniu wykonania 812500 wozokilometrów. Plan 
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wozokilometrów ustalany był w oparciu o badania przeprowadzone przez 

firmę Via Vistula. Zgodnie z tym planem nowy rozkład jazdy dla całej sieci MZK miał być 

wprowadzony od kwietnia 2019 r. Jednakże ze względu na przedłużające się negocjacje i brak 

zgody ze strony sąsiednich Gmin Nowy Targ oraz Szaflary nie było to możliwe 

i wozokilometry do wykonania w 2019 roku pozostały na poziomie z 2018 roku tj. 716 801 

km.  

W związku z powyższym konieczna jest korekta wysokości dotacji do wozokilometra. 

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”  podjęła uchwałę Nr XVI/170/2019 w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących.  

 

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, Agata Michalska, 

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

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

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 
Ad.9j) 
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu 

Komunikacji na realizację zadań bieżących przedstawił Dyrektor MZK Robert Chowaniec. 

Art. 219 ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa, że 

z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dla zakładów budżetowych 

dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych. Kwoty i zakres dotacji 

określa uchwała budżetowa. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący gminy. 

Miejski Zakład Komunikacji planuje w 2020 roku wykonać 755 648 wozokilometrów.  

Planowane koszty komunikacji autobusowej to 3 947 000 zł – bez kosztów amortyzacji . 

Planowane przychody zakładu 1 997 000 zł. Planowana dotacja z budżetu miasta 

1 950 000 zł, a zatem stawka dotacji przedmiotowej do wozokilometra wynosi 2,58 zł do 

wozokilometra. 

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”  podjęła uchwałę Nr XVI/171/2019 w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji na 

realizację zadań bieżących.  

 

Wyniki imienne: 

za- (19) 
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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, Danuta 

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

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 
Ad.9k) 
Projekt uchwały w sprawie: ustalenia dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Miasto Nowy Targ przedstawił 

Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń. 

Od 6 lipca 2020r., zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie, ceny usług dla gospodarstw domowych wzrosną o 6 gr i wynosić będą 

odpowiednio: 

woda 6,64 zł brutto,  

ścieki 8,01 zł brutto. 

Ze względu na ograniczone środki w budżecie w 2020 roku proponuje się ustalić dopłatę dla 

gospodarstw domowych tylko do ceny 1 m
3
 odebranych ścieków, w wysokości 0,47 zł netto, 

(0,51 zł brutto). 

Proponowany okres obowiązywania dopłaty: od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.  

Środki na pokrycie dopłaty zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2020r., gdzie 

przewidziano na dotacje na zadania bieżące następujące kwoty: 

rozdział 90001 - dopłaty z budżetu miasta do cen odbioru ścieków – 410 000 zł. 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrał Radny Szymon Fatla zgłosił propozycję, aby nie podejmować tej 

uchwały, bo nie wszyscy odbiorcy z tych dopłat korzystają, bo mają swoje źródła wody  

i z uwagi na to, że dopłaty te pokrywane są z dochodów czyli m.in. podatków wpłacanych 

przez mieszkańców jest to tylko swego rodzaju przelewanie pieniędzy z konta na konto. 

Proponuje te środki 410 000 zł przeznaczyć na walkę o czyste powietrze. Apelował do 

radnych, aby w głosowaniu nie podejmować tej uchwały.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 3 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących 

się podjęła uchwałę Nr XVI/172/2019 w sprawie ustalenia dopłaty do taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze 

Gminy Miasto Nowy Targ. 

 

Wyniki imienne: 

za- (12) 

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

Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

przeciw- (4) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Agata Michalska 

wstrzym.się (3) 

Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
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Ad.9l) 
Projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Nowy Targ przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz. Pani 

Naczelnik zgłosiła autopoprawkę w § 7 pkt. 2 polegającą na dopisaniu, że metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe będą odbierane raz na dwa tygodnie.  

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez wszystkich 

właścicieli  nieruchomości. Przedłożony projekt Regulaminu – w stosunku do obecnie 

obowiązującej regulacji  wprowadza następujące zmiany dotyczące postępowania  

z odpadami:   

1) wprowadza przepisy związane z obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 

na których powstają odpady komunalne,  

2) wprowadza  limity ilościowe przyjmowanych odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych od właściciela nieruchomości posiadającego aktualną deklarację za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałe w postaci: 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych (wyłączając azbest) do 1500 kg na rok, zużytych 

opony do 6 szt. na rok, oraz mebli i inne odpady wielkogabarytowe do 1000 kg na rok.  

3) wprowadza możliwość wprowadzenia ulgi o podatkowej   mieszkańców kompostujących 

bioodpady we własnym zakresie i na własne potrzeby na terenie nieruchomości. 

W celu realizacji obowiązku ustawowego jakim jest dostosowanie regulaminów utrzymania 

czystości i porządku w gminach do wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka odnośnie zgłoszonej autopoprawki stwierdził, że taki sam zapis 

potrzebny jest w § 7 pkt. 4b) odnośnie odbioru bioodpadów w okresie od listopada do 

października.  

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz zgłosiła autopoprawkę 

uwzględniającą propozycję Radnego Pawła Liszki.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za”  podjęła wraz z autopoprawkami uchwałę  

Nr XVI/173/2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta Nowy Targ. 

 

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, Agata Michalska, 

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

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

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 
Ad.9m) 



 20  

Projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz. 

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, której wysokość określa 

odrębna uchwała, Gmina Miasto Nowy Targ odbierze odpady komunalne zebrane  

w określonych pojemnikach/ workach. Odebranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w ramach jednej stałej opłaty pozwoli w znaczny sposób ograniczyć ilość 

odpadów niezagospodarowanych w niewłaściwy sposób. Ponadto w zamian za uiszczenie 

ww. opłaty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczył 

będzie dla właścicieli nieruchomości usługi polegające na przyjmowaniu, przez cały rok, 

nielimitowanych ilości odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie nieruchomości 

zamieszkałych takich jak: 

1) papier; 

2) metal; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) przeterminowane leki i chemikalia; 

6) zużyte baterie i akumulatory; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) popiół; 

9) odpady zielone; 

           10) tekstylia i odzież; 

           11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

Wprowadzone zostały również limity ilościowe przyjmowanych odpadów do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od właściciela nieruchomości posiadającego 

aktualną deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości 

zamieszkałe w postaci: odpadów budowlanych i rozbiórkowych (wyłączając azbest) do 1500 

kg na rok, zużytych opony do 6 szt. na rok, oraz mebli i inne odpady wielkogabarytowe do 

1000 kg na rok. Limity te mają na celu zapobieganie oddawania każdej ilości ww. odpadów 

przez przedsiębiorców na koszt Gminy Miasto Nowy Targ.  

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrał Radny Paweł Liszka, który zauważył, ze tutaj również potrzeba jest 

poprawka w § 3 ust. 1 pkt. 4a) polegającą na określeniu częstotliwości odbioru popiołu w 

budynkach jednorodzinnych tj. „ nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc”.  

Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz zgłosiła autopoprawkę uwzględniającą 

uwagę zgłoszoną przez radnego Pawła Liszkę.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za”  podjęła wraz z autopoprawką uchwałę  

Nr XVI/174/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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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, Agata Michalska, 

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

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

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Ad.9n) 
Projekt uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz. Zgłosiła autopoprawkę  

w załaczniku nr 1 deklaracja OK-A poprzez wykreślenie jednego z kwadratów przy pozycji 

Korekta.  

Uchwałą w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie 

deklaracji do zapisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 6n ust.1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach doprecyzowano zapisy uchwały określającej możliwość składania 

deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poprzez wskazanie formatu 

elektronicznego deklaracji oraz układu informacji i powiązań między nimi. 

Mając powyższe na uwadze należy podjąć nową uchwałę, wprowadzającą wzory deklaracji 

zgodne z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

W ramach pytań głos zabrali: 

 Radny Lesław Mikołajski pytał co w przypadku, gdy ktoś świadomie deklaruje, że nie 

będzie odpadów segregował, bo np. starsi ludzie mają z tym problem i takie sytuacje 

pewnie będą miały miejsce? 

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że zgodnie  

z przepisami nie ma możliwości złożenia deklaracji, że odpady nie będę segregowane. 

Wymóg segregacji jest na ten moment obligatoryjny. Dodała, że będzie to 

problematyczna sytuacja ponieważ urząd za każdym razem musi  przeprowadzać 

postępowanie i na podstawie decyzji mieszkaniec musi zapłacić tą wyższą stawkę. 

Problem w tym, że będzie to obowiązywało tylko za czas gdy stwierdzono brak 

segregacji od następnego miesiąca znów trzeba będzie segregować. Ustawodawca tak 

to uregulował co niestety utrudni pracę organu wykonawczego.   

 Radny Marek Fryźlewicz stwierdził, że może być tak jak planuje się np. w Warszawie, 

że na worku w którym nie ma posegregowanych śmieci jest czerwona naklejka  

z informacją, że odpady nie zostały odebrane z uwagi na złą segregację.  

 Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz stwierdziła, że samorządy 

próbują w ten sposób zmusić do poprawnej segregacji, ale zgodnie z ustawą nie ma 

możliwości odmówienia odbioru odpadów niesegregowanych. Organ wówczas 

wszczyna postępowanie w sprawie braku segregacji.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz z 

autopoprawką uchwałę Nr XVI/175/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

 

Wyniki imienne: 

za- (18) 

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

Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, 

Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, 

Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (1) 

Grzegorz Luberda 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 
Ad.9o) 
Projekt uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

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

W przedmiotowym projekcie uchwały wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2019-2028 następujące przedsięwzięcia: 

 „Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki” z limitem nakładów i zobowiązań 

w kwocie 152 000 zł, w tym ustala się limit zobowiązań dla roku 2020 w kwocie 

152 000 zł - wnioskodawca złożył wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji 

przedsięwzięcia do 30.04.2020r., 

 Remont holu wejściowego do Miejskiej Hali Sportowej „Gorce” z limitem nakładów  

i zobowiązań w kwocie 80 000 zł w roku 2020. Podpisano umowę na realizację 

zadania, pierwotnie zakładano, że remont zostanie ukończony w roku 2019r, jednak 

prace się przedłużyły i zostaną zakończone początkiem 2020r. 

Ponadto dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć pn.: 

 „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku 

poprzez przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia”  

poprzez aktualizację harmonogramu realizacji projektu, w tym: zmniejsza się wydatki 

w roku 2019 o kwotę 5 200 000 zł, zwiększa się wydatki w 2020r. o kwotę 4 933 000 

zł oraz zmniejsza się wydatki w roku 2021 o kwotę 133 000 zł, 

 „Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie 

Miasta Nowy Targ oraz Gminy Nowy Targ i Szaflary” poprzez aktualizację 

harmonogramu realizacji projektu, w tym: zmniejsza się wydatki w roku 2019 o kwotę 

2 250 000 zł oraz zwiększa się wydatki w roku 2020 o kwotę 2 250 000 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 17 głosów „za”  przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę  

Nr XVI/176/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2019-2028. 

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania. 
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Wyniki imienne: 

za- (17) 

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, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (1) 

Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Liszka, Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Ad.9p) 
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 przestawił  jak  

w uzasadnieniu, Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz. Na wstępie zgłosił autopoprawki do 

przedmiotowego projektu uchwały: 

1. W zakresie wydatków budżetowych: 

 zmniejsza się wydatki w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę 170 000 zł 

zaplanowane na przebudowę ul. Krzywej, wydatki na ten cel zamkną się kwotą 

130 000 zł, 

 zmniejsza się wydatki w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę 132 990 zł 

zaplanowane na przebudowę toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, 

zrezygnowano z przebudowy, wykonany został remont przy znacznie mniejszym 

nakładzie kosztów, 

 zmniejsza się wydatki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 

127 000 zł zaplanowane na odwodnienie ul. Zacisze, zrezygnowano z realizacji 

zadania ze względu na zbyt wysokie koszty, planuje się realizację w 2020r., 

 zmniejsza się wydatki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 

382 400 zł zaplanowane na odwodnienie dróg na ul. Willowej, ul. Nadwodnej  

i ul. Podtatrzańskiej, zorganizowane przez Urząd Miasta przetargu nie dały żadnego 

rezultatu, zadania będą realizowane w latach następnych w miarę możliwości 

finansowych miasta.   

2. W zakresie rozchodów budżetowych zwiększa się plan na przelewy na rachunki lokat  

o kwotę 812 390 zł 

3. W tekście projektu uchwały oraz załącznikach wprowadza się odpowiednio zmiany 

wynikające z niniejszej autopoprawki.  

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 1 głosie wstrzymującym się podjęła wraz  

z autopoprawkami uchwałę Nr XVI/177/2019 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. 

Jeden radny nieobecny na sali w momencie głosowania. 
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Wyniki imienne: 

za- (17) 

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, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-

Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (1) 

Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (3) 

Paweł Liszka, Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Ad.9q) 
Projekt uchwały w sprawie: budżetu Miasta Nowy Targ na rok 2020 przestawił Skarbnik 

Miasta Łukasz Dłubacz posługując się prezentacją, która  stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała 

projekt budżetu miasta na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na  lata 2020-2030 

z uwagami, które zostały uwzględnione w autopoprawce.  

W projekcie przygotowanej w dniu 15 listopada 2019 roku Uchwały Budżetowej na 2020 r. 

dokonuje się następujących autopoprawek: 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40.000 zł w rozdziale 80148 Stołówki szkolne 

i przedszkolne z tytułu opłat za żywienie w miejskich przedszkolach. 

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.645.800 zł, w tym: 

a) w zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zwiększenia o kwotę 7.539.800 zł, 

w tym: 

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan wydatków 

majątkowych o kwotę 2.250.000 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa 

integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego [...]” w związku ze zmianą 

harmonogramu realizacji projektu i przesunięciem części wydatków z roku 2019 na 

rok 2020, 

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się następujące zadania: 

 Budowa drogi ul. Gen. Władysława Sikorskiego od ul. Podtatrzańskiej do 

ul. Szaflarskiej - dokumentacja projektowa – kwota 55.200 zł, 

 Budowa chodnika przy DK 47 - droga serwisowa - prace projektowe – kwota 

21.000 zł, 

 Rozbudowa drogi ul. Parkowa - dokumentacja projektowa – kwota 51.600 zł, 

 Rozbudowa drogi na os. Szuflów - dokumentacja projektowa – kwota 60.000 zł, 

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wprowadza 

zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zaplecza turystycznego na os. Oleksówki” z kwotą 

152.000 zł,  

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się 

przesunięcia kwoty 500.000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji 

odnawialnych źródeł energii [...]” na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródeł 

ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w mieście Nowy Targ”, 

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan 

wydatków o kwotę 4.950.000 zł zaplanowanych na przebudowę Miejskiego Ośrodka 

Kultury w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tego zadania. 

 

b) w zakresie wydatków bieżących dokonuje się zwiększenia o kwotę 120.000 zł, w 

tym: 
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- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków o 

kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup przez przedszkola miejskie produktów 

żywnościowych w związku ze wzrostem cen żywności, 

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000 zł 

na remont holu wejściowego do Miejskiej Hali Sportowej „Gorce”, 

3) Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950) pozostających z rozliczenia 

2019 r. o kwotę 7.619.800 zł. 

3. W treści Uchwały Budżetowej, w objaśnieniach do budżetu miasta Nowy Targ na 2020 

rok i we wszystkich załącznikach i tabelach, jak również w projekcie uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2020-2030, wprowadza się 

odpowiednio wszystkie zmiany dokonane niniejszą autopoprawką. 

4. Uwzględniając uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dokonuje się 

korekty kwot limitów zobowiązań wynikających z załącznika nr 2 do projektu uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2020-2030 w 

następujący sposób: 

1) w poz. 1.1.1.1 kwotę 674.000 zł zastępuje się kwotą 224.000 zł, 

2) w poz. 1.1.12 kwotę 240.000 zł zastępuje się kwotą 130.000 zł, 

3) w poz. 1.1.2.12 kwotę 35.300.000 zł zastępuje się kwotą 33.057.000 zł (w tym 

w roku 2020 kwota 22.600.000 zł oraz w roku 2021 kwota 10.457.000 zł), 

4) w poz. 1.1.2.13 kwotę 11.200.000 zł zastępuje się kwotą 10.750.000 zł, 

5) w poz. 1.3.1.8 kwotę 60.000 zł zastępuje się kwotą 40.000 zł. 

 

W ramach pytań, a następnie dyskusji głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka pytał o brak zabezpieczonych w budżecie na 2020r. środków na 

wybory prezydenckie. W roku 2019 były zabezpieczone środki na wybory 

parlamentarne dlatego pytał czy to nie powinny być również w 2020r. ujęte?  

 Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że koszty wyborów pokrywane są z budżetu 

Państwa i do budżetu miasta są wprowadzane w momencie otrzymania decyzji  

o przeznaczeniu takich środków dlatego będzie to wprowadzane w trakcie roku.  

 Radny Paweł Liszka odnośnie wydatków na promocję, na które zabezpieczono 

300 000 zł zwrócił uwagę, że jako główny wydatek podane są Targi Wielkanocne, 

Bożonarodzeniowe dlatego pytał jaki jest koszt tych targów, że stanowią największą 

część w tej kwocie 300 000 zł? 

 Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że generalnie wydatki na imprezy 

uzależnione są od posiadanych środków. Najdroższą imprezą jednak będzie 

najprawdopodobniej „Przywitanie lata”.  

 Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska -Steg poinformowała, że na organizacje targów 

przeznaczane są znacznie mniejsze pieniądze niż np. na Przywitanie lata.  

 Radny Artur Kret złożył wniosek formalny w imieniu Klubu Radnych Razem Nowy 

Targ, aby 25% kwoty przeznaczonej na organizację imprez przeznaczyć na walkę ze 

smogiem. Podkreślił, że w obliczu nadchodzących wydatków jakie czekają miasto 

każdy mieszkaniec zgodzi się z tym, że są rzeczy ważne i ważniejsze w tym wypadku 

zdrowie jest ponad wszystko. W takiej sytuacji nie ma chyba wątpliwości, że należy 

zrezygnować z części przyjemności na rzecz trudnego zadania jakim jest walka  

o czyste powietrze. 

 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda przypomniał, że przy o mawianiu budżetu na 

Komisja była informacja, że budżet promocji jest mniejszy już o 100 000 zł  

w stosunku do roku ubiegłego.  
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 Radny Krzysztof Sroka pytał czy w budżecie ujęto  500 000 zł, które zostały zdjęte  

z budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na walkę ze smogiem? 

 Skarbnik Łukasz Dłubacz poinformował, że w drodze autopoprawki środki te zostały 

wprowadzone do budżetu. Jednocześnie apelował, aby temat zanieczyszczenia 

powietrza traktować z rozwagą, bo nie do końca to zależy od kwoty zabezpieczonej  

w budżecie, bo nawet jeśli zabezpieczyłby 10 000 000 zł to może się okazać tak jak  

w tym roku, że środki  zabezpieczone na wymianę pieców nie zostały do końca 

wykorzystane, bo nie było tylu chętnych.   

 Radny Bartłomiej Garbacz stwierdził, że wcześniejsze decyzje mają wpływ na ten 

budżet na 2020r. Dodał, że uważa iż środki na walkę o czyste powietrze powinny być 

jak największe. Dodał, że byłby za tym, aby każda nadwyżkę czy zaoszczędzone na 

inwestycjach środki przeznaczać na walkę ze smogiem.  

 Radna Stefania Drąg-Iłęda w imieniu Komisji Mieszkaniowej złożyła wniosek 

formalny o zmniejszenie kwoty dotacji dla świetlic środowiskowych o 30%. Dodała, 

że Komisja uznała, że pieniądze są bardzo potrzebne na różne zadania i trzeba  

w trudnej sytuacji budżetowej jakoś te środki rozdzielać, a dzieciom najbardziej 

potrzebny jest ciepły dom, opieka rodziców, a nie przebywanie na świetlicy. Dodała, 

że nie wnioskują o to, aby zlikwidować te świetlice tylko zmniejszyć środki.   

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że popiera poprawkę zgłoszona przez Radnego Artura 

Kreta, bo również jest za tym, aby prowadzić skuteczne działania na rzecz walki  

o czyste powietrze.  Następnie zgłosił poprawkę polegającą na przesunięciu środków 

w ramach działu 851 z przeciwdziałania alkoholizmowi 50 000 zł na walkę  

z narkomanią. co dałoby odpowiednio kwoty 1 000 000 zł na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i 60 000 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Zaproponował, aby z tej 

kwoty po 5 000 zł podzielić do nowotarskich szkół, bo Dyrektorzy najlepiej będą 

wiedzieli w jaki sposób popracować z młodzieżą, a pozostałą kwotę zostawić  

w ramach działań miasta.   

 Radna Ewa Pawlikowska odnośnie targów stwierdziła, że w kosztach powinni 

partycypować wystawcy, bo mają wysoką cenę sprzedawanych produktów, a miasto 

potrzebuje pieniędzy.  

 Radny Szymon Fatla pogratulował Skarbnikowi przygotowania budżetu, co było tym 

razem wyjątkowo trudne. Dodał, że negatywne czynniki, które wpływ na dochody do 

budżetu można byłoby podzielić na takie, które dało się przewidzieć  

i takie, których nie można było przewidzieć. Już w marcu 2019r. wiadome było mi. in. 

o obniżce podatku PIT do 17% i wprowadzenia zerowego PIT-u dla osób do lat 26. 

Uchwalając modernizację MOK-u ostrzegał, że biorąc od uwagę decyzje rządu 

podejmowanie tak dużej inwestycji będzie bardzo trudne i może wywołać negatywne 

skutki dla budżetu. Kolejne lata mogą być dla miasta jeszcze trudniejsze.  

 Burmistrz Grzegorz Watycha  odnośnie proponowanej poprawki o obcięcie o 25% 

wydatków na promocje poinformował, że te 25% juz obcięto bo było 400 000 zł, a na 

rok 2020 zaplanowano kwotę 300 000 zł.  Nie jest to jakaś duża kwota, bo są 

zaplanowane w 2020r. już różne duże imprezy i wydarzenia. Dodał, że ten rozdział to 

nie tylko organizacja targów, lecz jest bardzo dużo dofinansowań do różnych imprez 

czy wydarzeń.  Odnośnie przeciwdziałaniu uzależnień zaznaczył, że wiele programów 

terapeutycznych jest ze sobą powiązane nie ma w nich podziału na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii dlatego nie widzi możliwości i potrzeby 

rozdzielania środków na ten cel według propozycji radnego Liszki. Następnie 

podkreślił, że jest teraz trudny czas i budżet jest trudnym budżetem. Odnośnie 

przebudowy MOK-u stwierdził, że liczy na pomoc parlamentarzystów na pozyskanie 

środków czy z Ministerstwa Kultury czy z Urzędu Marszałkowskiego. Nie wiadomo 
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jeszcze jakie będą ostateczne kwoty dotacji, subwencji będzie to wiadome po 

uchwaleniu budżetu państwa na rok 2020. Następnie poinformował, że wzrosły 

znacząco wydatki oświatowe i trzeba się będzie zastanowić skąd te środki można 

jeszcze pozyskać.  

 Radny Marek Fryźlewicz pytał czy brane były pod uwagę przy konstruowaniu budżetu 

zapowiedzi o zwiększeniu pensji minimalnej? Dodał, że jest zjawisko odchodzenia 

pracowników z urzędu do innych gmin z powodu pensji. 

 Skarbnik Łukasz Dłubacz  poinformował, że środki na zwiększenie pensji minimalnej 

miasto posiada. Dodał, że trzeba będzie przeprowadzić analizę regulacji płac  

w urzędzie. Odnośnie zwalniania się pracowników stwierdził, że jedni się zwalniają, 

ale przychodzą inni. Czasem są różne motywy zwolnień nie tylko płacowe.  

 

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

Oświaty i Kultury, Komisja Sportu Turystyki i Promocji oraz Finansów, Gospodarki 

Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Glosowanie poprawek:  

1. Poprawka Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego  

o zmniejszenie o 30% dotacji dla świetlic środowiskowych z przeznaczeniem na inne zadania  

w ramach profilaktyki.  

Rada w głosowaniu 10 głosów „za” przy 8 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 

przegłosowała w/w poprawkę. 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

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

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna 

Wójcik 

PRZECIW (8) 

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

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Danuta Sokół 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

2. Poprawka Radnego Artura Kreta o zmniejszenie o 25% wydatków na promocje miasta  

z przeznaczeniem na walkę o czyste powietrze.  

Rada w głosowaniu 8 głosów „za” przy 10 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 

odrzuciła w/w poprawkę. 

Wyniki imienne: 

ZA (8) 

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

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska 

PRZECIW (10) 

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

Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna 

Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Danuta Sokół 
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NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 
3. Poprawka Radnego Pawła Liszki w sprawie przesunięcia środków w ramach działu 851  

z przeciwdziałania alkoholizmowi 50 000 zł na walkę z narkomanią, co dałoby odpowiednio 

kwoty 1 000 000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 60 000 zł na przeciwdziałanie 

narkomanii. Przeznaczyć po 5000 zł każdej ze szkół na realizację programów 

terapeutycznych.   

Rada w głosowaniu 7 głosów „za” przy 10 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się 

odrzuciła w/w poprawkę. 

Wyniki imienne: 

ZA (7) 

Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Paweł Liszka, Agata Michalska, Lesław 

Mikołajski, Ewa Pawlikowska 

PRZECIW (10) 

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

Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna 

Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Szymon Fatla, Ewa Garbacz 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Rada w głosowaniu 12 głosów „za” przy 3 głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących 

się podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę Budżetową na rok 2020 Nr XVI/178/2019  
Wyniki imienne: 

za- (12) 

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

Łapsa, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta 

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

przeciw- (3) 

Paweł Liszka, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska 

wstrzym.się (4) 

Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Artur Kret, Lesław Mikołajski 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Ad.9r) 
Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 

2020-2030 przestawił jak w punkcie poprzednim Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz. Dodał, że 

w drodze autopoprawki wprowadzone zostają uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

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

Oświaty i Kultury, Komisja Sportu Turystyki i Promocji oraz Finansów, Gospodarki 

Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 14 głosów „za”  przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła wraz  

z autopoprawkami uchwałę Nr XVI/179/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Nowy Targ na lata 2020-2030. 
Wyniki imienne: 

za- (14) 

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

Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, 

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

wstrzym.się (5) 

Szymon Fatla, Artur Kret, Paweł Liszka, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 
 

Ad.10 

Przed przystąpieniem do tego punktu Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, 

że rozmawiał z przewodniczącymi klubów i radnymi niezależnymi, aby składając interpelacje 

odczytywać tylko temat interpelacji bez jej dokładnego odczytywania. Interpelacje wraz  

z odpowiedziami będą zamieszczone na głównej stronie internetowej miasta. Większość 

radnych przychyliła się do tej propozycji dlatego poddaje pod głosowanie wniosek  

o odczytywanie tylko tytułów interpelacji. 

Radny Paweł Liszka stwierdził, że jest to ograniczanie wypowiedzi Radnym, bo statut mówi  

o punkcie Interpelacje i zapytania natomiast nie mówi o punkcie Odpowiedzi na interpelacje  

i zapytania. Stwierdził, że Sesja jest Sesją Rady Miasta, a nie Burmistrza, bo Burmistrz jest 

tylko gościem na Sesji. Skoro jako gość mógł odczytywać przez 2 godziny odpowiedzi na 

interpelacje to dlaczego Radni nie mogą odczytywać składanych przez siebie interpelacji. 

Uznał, że jest to ograniczenie swobody wypowiedzi Radnych, powrót do metod PRL-u.  

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że rząd PIS-u przeprowadzając 

reformę ustawy o samorządzie gminnym zlikwidował punkt Interpelacje i zapytania z czego 

wynika, że nie musi on być w porządku obrad sesji umieszczony. Ponieważ w statucie Miasta 

Nowy Targ taki punkt pozostał, w celu usprawnienia pracy i przebiegu Sesji, proponuje 

wniosek jak na wstępie.  

 

Głosowanie wniosku zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady, aby odczytywać tylko 

tytuły interpelacji i zapytań.  

Rada w głosowaniu 15 głosów „za” przy 4 głosach przeciw  przegłosowała wniosek złozony 

przez Przewodniczącego Rady.  

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

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

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

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

PRZECIW (4) 

Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska 

NIEOBECNI (2) 

Jacenty Rajski, Andrzej Swałtek 

 

Interpelacje i zapytania:  

1. Radny Szymon Fatla złożył interpelacje w sprawie: funkcjonowania EkoPatrolu w 2020r. 

2. Radna Ewa Pawlikowska złożyła interpelacje w sprawach: 

a) wykazu podmiotów, którym zostały umorzone zaległości z tytułu podatków i danin, 
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b) wydatków związanych z promocją w ramach działu 750 - dla poszczególnych imprez, 

c) montażu przy szkołach i przedszkolach ekosłupów Airsensor 

oraz zapytanie w sprawie: 

d) gruntów należących do Gminy Miasto Nowy Targ - użytkowanych przez Aeroklub 

Nowotarski. 

3. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawach: 

a) działki przy ul. Ustronie, 

b) remontu dachu MHL-wej, 

oraz zapytania w sprawach: 

c) kontroli miejskich jednostek i audyt wewnętrzny komórek Urzędu Miasta, 

d) sposobie informowania mieszkańców o nowych warunkach segregacji odpadów 

komunalnych, 

e) liczbie samochodów o napędzie elektronicznym i hybrydowym zarejestrowanych  

w Nowym Targu, 

f) zamieszczenia na stronie internetowej Miasta protokołu i zaleceń pokontrolnych 

Regionalnej Izby Obrachunkowej z przeprowadzonej w Urzędzie Miasta kontroli. 

4. Radny Bartłomiej Garbacz złożył interpelację w sprawie: uprawnień do emisji CO2 

posiadanych przez MPEC Sp. z o.o. w Nowym Targu. 

5. Radny Artur Kret złożył interpelację w sprawie utworzenia grafiku przewidywanych 

imprez w 2020r. wraz z szacowanymi kosztami każdej z imprez. 

6. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelacje w sprawach: 

a) ogrzewania geotermalnego Miasta, 

b) ogrzewania gazowego budynków miejskich 

oraz zapytanie w sprawie: 

c) inwestycji nad brzegiem potoku Biały Dunajec  jaka to inwestycja i przez kogo 

prowadzona? 

7. Radna Agata Michalska złożyła interpelację w sprawie montażu opraw oświetlenia 

ulicznego na drodze łączącej ul. Nadmłynówka z ul. Kasprowicza.  

 

Ad.11 
Wolne wnioski i informacje: 

 Radny Paweł Liszka podziękował Radnym Danucie Szokalskiej-Stefaniak, Ewie 

Pawlikowskiej, Markowi Fryźlewiczowi, Lesławowi Mikołajskiemu i Andrzejowi 

Swałtkowi za udział w „Szlachetnej Paczce”;  

 Radna Ewa Pawlikowska  zwróciła się z prośbą, aby na stronie internetowej miasta  

w kalendarzu imprez dni tygodnia były wyświetlane w języku polskim, a nie 

angielskim; 

 Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa w imieniu mieszkańców osiedli Kowańca 

podziękował Burmistrzowi i pracownikom Urzędu za inwestycje zrealizowane w roku 

2019  w tamtym rejonie ; 

 Radna Bożena Groń podziękowała za zamontowanie lustra przy wylocie ul. Grel do 

ul. Św. Anny, które spełnia swoją funkcję.  

Na koniec Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował o: 

 wielu życzeniach świątecznych, które wpłynęły do Rady Miasta z innych 

samorządów, różnych firm, instytucji oraz szkół,  

 przekazanym Radnym harmonogramie Sesji na rok 2020, według którego najbliższa 

sesja planowana jest na 3.02.2020r.; 
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Ad.12 
O godzinie 17:50 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął XVI Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak   

                    mgr Grzegorz Luberda 

 

 


