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Protokół Nr 17/2020 
z XVII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 3 lutego 2020r.  
       
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 XVII Sesji Rady 

Miasta w Nowym Targu o godzinie 14:00.  

Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę i Skarbnika Miasta 

Pana Łukasza Dłubacza. Powitał Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pana Karola 

Skrzypca, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu 

Pana Michała Janerko oraz 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 XVI Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za rok 2019. 

6. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta za rok 2019. 

7. Sprawozdanie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta za rok 

2019. 

8. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku 

Publicznego Rady Miasta za rok 2019. 

9. Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za rok 2019. 

10. Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za rok 2019. 

11. Informacja o działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu „Chatka” - 30-lecie.  

12. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  

13. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020r., 

b) rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego, 

c) rozpatrzenia petycji w sprawie wyrażenia poparcia w formie uchwały petycji 

skierowanej do Konfederacji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa 

Chrystusa na Króla Polski,  

d) przedłużenia umów najmu,  

e) przedłużenia umów dzierżawy,  

f) udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej,  

g) określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020,  

h) zmiany Uchwały Nr XVI/168/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019r.  

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

potwierdzenia,  

i) przyjęcia przez Gminę Miasto Nowy Targ dofinansowania na realizację projektu pn.: 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto 

Nowy Targ”,  

j) zmian Uchwały Budżetowej na 2020 r. Nr XVI/178/2019 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 27 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie miasta,  

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2020-

2030.  
 

14. Interpelacje i zapytania radnych. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przyjęła zaproponowany porządek obrad. 
Wyniki imienne: 

za- (19) 

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, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Danuta Sokół, 

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

NIEOBECNI (2) 

Szymon Fatla, Jacenty Rajski 

 

Ad.3 
Na wniosek Radnego Szymona Fatli wprowadzono poprawkę polegającą na skorygowaniu 

zgodnie ze stanem faktycznym zapisów głosowania imiennego nad projektem uchwały  

w punkcie 9e).  

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła wraz  

z poprawką protokół z XVI Sesji Rady Miasta. 
Wyniki imienne: 

za- (18) 

Stefania Drąg-Iłęda, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, 
Artur Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Marek 

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

Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (1) 

Paweł Liszka 

NIEOBECNI (2) 

Szymon Fatla, Jacenty Rajski 

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 28 grudnia 2019r. r. do 2 lutego 2020r. 

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

Watycha.  

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Lesław Mikołajski odniósł się do podanej liczby przyłączenia domów do sieci 

MPEC-u, a mianowicie w roku 2018 -10 domów, w roku 2019 - 18 domów. Pytał ile 
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tych przyłączeń faktycznie było, bo w odp. na interpelację otrzymał informację, że 

było ich 98 więc liczby te nie zgadzają się ze sobą. 
� Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń poinformował, że Burmistrz  

w sprawozdaniu podał ilość udzielonych dotacji przez Wydział GKiOŚ  natomiast 

MPEC daje również możliwość przyłączenia w postaci dzierżawy stąd ta rozbieżność 
w danych.  

� Radna Ewa Pawlikowska  pytała o wizję lokalną na  ul. Ludźmierskiej i czy były 

prowadzone rozmowy odnośnie budowy wiaduktu nad przejazdem kolejowym? 

� Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że wizja ta miała miejsce w związku  

z zapowiedzią przez PKP PLK zamknięcia ul. Ludźmierskiej na 3 tygodnie w związku 

ze zmiana torów. Stwierdził, że miasto domaga się od wykonawcy wykonania 

tymczasowego objazdu dla samochodów osobowych, bo całkowicie zablokowanie 

przejazdu spowoduje paraliż miasta.  Zarząd Dróg poparł to stanowisko, aby to  

wykonawca remontu zrobił czasowy objazd, by ul. Ludźmierska na czas wymiany 

torów nie została całkowicie zamknięta. Dodał, że PKP modernizuje linie kolejowe, 

będzie coraz więcej pociągów, a każde zamknięcie rogatek powoduje zator na   

ul. Ludźmierskiej dlatego postulował, aby nie czekając na rozwiązanie tego problemu 

znacząc projektować nową drogę wzdłuż potoku Czarny Dunajec. Ta inicjatywa nie 

spotkała się jednak z uznaniem i wsparciem finansowym. Marszałek zaproponował by 

miasto pokryło 25% kosztów inwestycji, a powiat nowotarski drugie 25%, ale powiat 

się wycofał. Marszałek na razie temat ten pozostawił, a być może jest to jedyna 

alternatywa jeśli rozmowy Marszałka z PKP nie będą się posuwały do przodu. 

Odnośnie przebudowy ul. Ludźmierskiej Burmistrz poinformował, że cały czas jest  

w kontakcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Trwa wymiana korespondencji miedzy 

województwem, a PKP i miasto monitoruje czy zostanie opracowana koncepcja na 

rozwiązanie tego problematycznego skrzyżowania. Dodał, że kolejny raz napisał do 

Marszałka, że miasto jest gotowe partycypować w kosztach tej inwestycji.  

� Radna Ewa Pawlikowska odnośnie informacji dot. nowo powstałej drogi na os. Niwa 

pytała czy miasto nie będzie musiało teraz zwracać pozyskanej dotacji? 

� Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że zadanie zostało zakończone, zostało 

wydane pozwolenie na użytkowanie i dotacja została przelana i jest rozliczona więc 

nie ma takiego ryzyka. Teraz miasto czeka na nowe pozwolenie.  

� Radna Ewa Pawlikowska pytała o termin rozstrzygnięcia przetargu na odwodnienie  

ul. Willowej. 

� Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że na ten moment nie ma środków na 

to zadanie, bo zostały one przesunięte na inne również ważne potrzeby.  

� Radna Ewa Pawlikowska pytała co mieści się w kwocie 80 000 zł przeznaczonych na 

XIX Olimpiadę Skarbowców? 

 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zwrócił uwagę, że w tej części zadawane mają być 
pytania dotyczące wyłącznie sprawozdania Burmistrza, dlatego do pytania Radnej powróci  

w punkcie Wolne wnioski.   

 

� Radny Szymon Fatla zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu podano liczbę mieszkańców 

Nowego Targu, ale zabrakło tego porównania z rokiem poprzednim aby było 

wiadomo o ile ta liczba się zmieniła, dlatego prosił o przekazanie takiej informacji.  

� Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że zostanie to sprawdzone i udzieli odp. 

w punkcie Wolne wnioski.  
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Ad.5 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za rok 2019 przedstawiła Przewodnicząca 

Komisji Danuta Sokół. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad.6 
Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta za rok 2019 przedstawił 

Przewodniczący Komisji Krzysztof Sroka. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Ad.7 
Sprawozdanie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta za rok 

2019 przedstawił Przewodniczący Komisji Jacenty Rajski. Sprawozdanie to stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

 

Ad.8 
Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego 

Rady Miasta za rok 2019 przedstawiła Przewodnicząca Komisji Stefania Drąg-Iłęda. 

Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad.9 
Sprawozdanie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta za rok 2019 przedstawił 

Przewodniczący Komisji Leszek Pustówka. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad.10 
Sprawozdanie Komisji Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta za rok 2019 przedstawiła 

Przewodnicząca Komisji Katarzyna Wójcik. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Ad.11 
Informację o działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Nowym Targu „Chatka” - 30-lecie przedstawili przedstawiciele 

Ośrodka Pani Grażyna Kulkulska, Pani Iwona Bryniarska, Pani Agnieszka Sikora oraz Pan 

Paweł Wiktor. Krótki opis działalności Chatki stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.  

 

Ad.12 
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. Lista zapisanych stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu.  

1. Pan Zenon Ochmański zabrał głos w sprawie dotyczącej smogu, poruszanej na poprzednich 

sesjach przez Pana Marka Domańskiego oraz jego listu otwartego opublikowanego na jednym 

z portali internetowych, 

2. Pani Danuta Kostorz przedstawiła działalność świetlicy Renovaro podkreślając jej rolą jaką 
spełnia dla uczęszczających tam dzieci. Odniosła się również do przegłosowanej przez Radę 
Miasta obniżki dotacji  świetlic.  

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że wniosek o zmniejszenie dotacji 

dla świetlic był wnioskiem całej Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia  

i Porządku Publicznego a nie tylko jej Przewodniczącej Pani Stefanii Drąg-Iłęda. Dodał, że 

wniosek ten przegłosowała większa część Rady Miasta, a było to podyktowane tym, że Rada 

zmuszona była dokonać cięć w różnych sektorach budżetu ze względu na trudną sytuację 
finansową.    
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Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej Stefania Drąg-Iłeda poinformowała, że nie był to jej 

wniosek, ale go poparła, jak pozostali członkowie komisji, bo jest teraz trudna sytuacja 

finansowa  w mieście i to nie z winy samorządu budżet jest obcinany w różnych działach.  

Dlatego nie może być tak, że pewne działy są wyłączone z tych obcięć. Dotacje obniżono  

o 30% co nie powinno mieć wpływu na funkcjonowanie świetlic. Podkreśliła, że do podjęcia 

decyzji potrzebna jest większość głosów Rady, a nie tylko jeden głos.  

 

Przerwa 15 min. 

 
Wznowienie obrad.     

 

Ad.13a) 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 

2020r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Danuta Sokół. Jest on następujący: 

1. Kontrola przetargu przeprowadzonego w roku 2019 - Wykonanie robót budowlanych dla 

zadania inwestycyjnego pn. „Remont i utwardzenie alejek na Cmentarzu Komunalnym  

w Nowym Targu”.  

 2.  

a) Analiza sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta w 2019 roku; 

b) Opinia w sprawie wykonania budżetu miasta za rok  2019 oraz sformułowanie wniosku 

w sprawie udzielenia (nieudzielenia) absolutorium dla Burmistrza Miasta. 

 

Pytań do referującego nie było. 

W dyskusji głos zabrała Radna Ewa Pawlikowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie 

dodatkowego tematu kontroli pn.: „Kontrola wydatków na promocję Miasta w roku 2019  

z uwzględnieniem środków przekazanych na te zadania i imprezy spoza rozdziału 75075 czyli 

Promocja Miasta”. 

 

Rada w glosowaniu 9 głosów „za” przy 11 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 

odrzuciła wniosek zgłoszony przez Radną Ewę Pawlikowską. 
Wyniki imienne: 

ZA (9) 

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

Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

PRZECIW (11) 

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

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

Wójcik 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Danuta Szokalska-Stefaniak 

 

Rada w głosowaniu 15 głosów „za”  przy 1 głosie przeciw i 5 głosach wstrzymujących się 

podjęła Uchwałę Nr XVII/180/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na I półrocze 2020r. 
Wyniki imienne: 

za- (15) 

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

Łapsa, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta 

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

przeciw- (1) 
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Bartłomiej Garbacz 

wstrzym.się (5) 

Marek Fryźlewicz, Artur Kret, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska 

 

 

Ad.13b) 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego przedstawił Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Krzysztof Sroka. Poinformował, że  Adwokat Renata Sutor w petycji z dnia  

6 grudnia 2019r. zgłosiła postulat, aby wszystkie Rady Gmin, Powiatów i Województwa 

dokonały zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenia w każdej Gminie 

miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca - znakiem 

drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że 

taka zmiana w Gminie Miasto Nowy Targ nie jest konieczna z uwagi na fakt iż na terenie 

Nowego Targu funkcjonują dwa bezpłatne parkingi tj. parking na os. Bereki  oraz parking 

przy ul. Sikorskiego. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wystąpiła do Burmistrza  

z wnioskiem o oznakowanie każdego z tych parkingów odpowiednią tablicą zawierającą 
informację, że są to parkingi bezpłatne oraz zamieszczenie takiej informacji na stronie 

internetowej miasta. Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie  

(8 głosów „za”) przyjęła uchwałę w sprawie nieuwzględniania petycji Adwokat Renaty Sutor 

z dnia 6 grudnia 2019r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego.  

 

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za”  podjęła Uchwałę Nr XVII/181/2020 w sprawie 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 
Wyniki imienne: 

za- (20) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, 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 

NIEOBECNI (1) 

Marek Fryźlewicz 

 

Ad.13c) 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wyrażenia poparcia w formie 

uchwały petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej 

Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Krzysztof Sroka.  

Adwokat Renata Sutor w petycji z dnia 6 grudnia 2019r. zgłosiła postulat, aby wszystkie 

Rady Gmin, Powiatów i Województwa dokonały poparcia, w formie uchwały, złożonej przez 

nią petycji do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa 

na Króla Polski. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że nie jest organem 

kompetentnym do rozpatrywania petycji w w/w sprawie gdyż zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy  

o petycjach przedmiotem petycji mogą być m.in. sprawy mieszczące się w zakresie zadań  
i kompetencji adresata petycji, a postulat o którym mowa w petycji nie mieści się w zakresie 

właściwości Rady Miasta określonym w art. 18 Statutu Miasta Nowy Targ. Ponadto 
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa iż władze publiczne Państwa zachowują 
bezstronność w sprawach przekonań m.in. religijnych zapewniając swobodę ich wyrażania  

w życiu publicznym. Zgodnie z art. 25 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: „Stosunki 

między państwem, a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na 

zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim 

zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”.  

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że Rada Miasta Nowy Targ  jako organ 

publiczny nie powinien się wypowiadać w tej kwestii i jednogłośnie (8 głosów „za”) podjęła 

uchwałę o nieuwzględnianiu petycji w sprawie wyrażenia poparcia w formie uchwały petycji 

skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa 

Chrystusa na Króla Polski. Komisja zwróciła również uwagę na fakt, że zgodnie z art. 6 ust. 1 

ustawy o petycjach adresat petycji, jeśli nie jest podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia, 

zobowiązany jest do jej przekazania do właściwego podmiotu. Jednak biorąc pod uwagę 
przytoczone powyżej zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówiące o rozdzielności 

państwa od kościoła nie ma, w tej sprawie, właściwego podmiotu publicznego do rozpatrzenia 

niniejszej petycji. Ponadto Komisja zwróciła uwagę, że Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa na 

Króla został ogłoszony i przyjęty w dniu 19 listopada 2016 r. w Łagiewnikach, w 1050 

rocznicę Chrztu Polski. Akt ten jest opublikowany na oficjalnej stronie Konferencji 

Episkopatu Polski pod adresem: https://episkopat.pl/19-xi-jubileuszowy-akt-przyjecia-jezusa-

za-krola-i-pana/.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za”  podjęła Uchwałę Nr XVII/182/2020 w sprawie 

rozpatrzenia petycji w sprawie wyrażenia poparcia w formie uchwały petycji 

skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa 

Chrystusa na Króla Polski. 
Wyniki imienne: 

za- (19) 

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

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

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

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

NIEOBECNI (2) 

Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka 

 

Ad.13d) 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu przedstawił Z-ca Naczelnika Wydziału 

RUiGN Paweł Maczek.  

Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 2 

w Nowym Targu zwrócili się z wnioskami o możliwość przedłużenia umów najmu 

dotyczących lokali w przedmiotowych placówkach, w których znajdują się stołówki szkolne 

wraz z niezbędnym zapleczem. Osoby prowadzące od wielu lat stołówki posiadają stosowne 

kwalifikacje i wykazują się dobrą jakością świadczonych usług.  

Dyrektorzy ww. placówek oświatowych, rodzice dzieci korzystających ze stołówek jak  

i Inspektorat Sanitarny pozytywnie oceniają  prowadzoną działalność. 
Umowy najmu lokali przeznaczonych na prowadzenie stołówek w Szkole Podstawowej nr 2, 

Szkole Podstawowej Nr 6 i Szkole Podstawowej Nr 11 (dawniej w Gimnazjum nr 2) były 

przedmiotem Uchwały Nr XXXII/295/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 stycznia 2017 

r. w sprawie przedłużenia umów najmu. Wszystkie stołówki świadczą usługi głównie  
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w formie obiadów (aktualna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł – 10,50 zł), z których  

w bieżącym roku szkolnym korzysta łącznie ok. 485 osób, w tym 448 dzieci.  

Obecnie mija okres 3 lat obowiązywania umów i w świetle obowiązujących przepisów 

zawartych w ustawie o samorządzie gminnym ich dalsze przedłużenie wymaga zgody Rady 

Miasta w formie uchwały.   

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za”  podjęła Uchwałę Nr XVII/183/2020 w sprawie 

przedłużenia umów najmu.  
Wyniki imienne: 

za- (20) 

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

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

NIEOBECNI (1) 

Paweł Liszka 

 

Ad.13e) 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy przedstawił Z-ca Naczelnika 

Wydziału RUiGN Paweł Maczek. W świetle obowiązujących przepisów zawartych w ustawie 

o samorządzie gminnym uchwała Rady Gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem 

jest ta sama nieruchomość.  
Projekt uchwały przewiduje przedłużenie na okres nie dłuższy niż trzy lata umów dzierżawy 

ujętych w niniejszej uchwale z dotychczasowymi dzierżawcami, którzy są zainteresowani 

przedłużeniem umów. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za”  podjęła Uchwałę Nr XVII/184/2020 w sprawie 

przedłużenia umów dzierżawy.  
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.13f) 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy 

finansowej przedstawił Kierwnik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk.   
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 

ust. 1 jak również ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w art. 10 ust. 2 daje 

możliwość udzielenia pomocy rzeczowej lub finansowej innym jednostkom samorządu 

terytorialnego. Samorząd Gminy Miasta Nowy Targ uwzględniając zadania własne  

w dziedzinie kultury i sztuki, rozwój Galerii Sztuki „Jatki” w Nowym Targu a także mając na 

względzie wzbogacenie oferty kulturalnej miasta, podjął inicjatywę zabezpieczenia środków 

finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez tę 
jednostkę. Kalendarz imprez realizowanych przez nowotarską galerię jest bogaty i obejmuje: 

organizację wystaw czasowych, koncertów, warsztatów plastycznych, itp.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

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

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/185/2020 w sprawie 

udzielenia Samorządowi Województwa Małopolskiego pomocy finansowej. 
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.13g) 
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 

2019/2020 przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka.  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 października 2019r.  o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz 

niektórych innych ustaw, zmianie uległy zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci 

niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie takie zapewniają 
rodzice. Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, średnią cenę paliwa  

w gminie, na każdy rok szkolny, określa rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny 

jednostki paliwa w gminie. Ustawodawca przy tym nie wskazał w jaki sposób należy ustalić 
średnią cenę paliwa w gminie. Do wyliczenia średniej ceny paliw na terenie Miasta Nowy 

Targ, na rok szkolny 2019/2020 przyjęto więc średnią cenę paliwa, obliczoną z  wybranych 

czterech stacji paliw, działających w ramach ogólnopolskiej sieci stacji paliw. Średnią cenę 
benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny Pb95 i  Pb98. Średnia cena energii elektrycznej 

ustalona na podstawie zatwierdzonych na 2020r. taryf sprzedaży prądu dla odbiorców 

indywidualnych. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

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

pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za”  przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr XVII/186/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 

2019/2020.   
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Wyniki imienne: 

za- (19) 

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

Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz, 

Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, 

Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

wstrzym.się (2) 

Marek Fryźlewicz, Lesław Mikołajski 

 

Ad.13h) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/168/2019 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 27 grudnia 2019r. 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,. W dniu 17 stycznia br. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie pismem 

nr WN-II.4100.27.2020 zawiadomił o wszczęciu postępowania nadzorczego w zakresie 

podjętej Uchwały Nr XVI/168/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019r. 

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. 

W  uzasadnieniu wskazano na wątpliwości tego organu, co do postanowień § 2 tabeli 2 

kryterium nr 1 w/w uchwały stwierdzając, iż przyjęte kryterium rekrutacyjne w zakresie 

preferencji dla dzieci w  wieku sześciu lat i innych z uwagi na wiek nie może być 
zastosowane. Organ nadzoru prawnego zajął stanowisko, że wszyscy uprawnieni kandydaci 

do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej powinni być traktowani w postępowaniu 

rekrutacyjnym jednakowo, niezależnie od wieku. W uzasadnieniu wskazano także, że 

preferencja z uwagi na wiek kandydata do oddziału przedszkolnego narusza zasadę równości 

określoną w art.32 Konstytucji RP  i  nie może być zastosowana pomimo,  iż ustawodawca  

w ustawie Prawo oświatowe nakłada na sześciolatków obowiązek odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego. Uznając stanowisko organu nadzoru prawnego postanowiono 

dokonać zmiany postanowień w  obowiązującej uchwale poprzez nadanie nowego brzmienia 

wskazanego paragrafu. W projekcie uchwały zmieniającej nie uwidoczniono już 
kwestionowanego kryterium rekrutacji. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Oświaty i Kultury pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/187/2020 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XVI/168/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019r.  

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- (21) 

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, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty 

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

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.13i) 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Nowy Targ dofinansowania na 

realizację projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Gminie Miasto Nowy Targ” przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-

Mozdyniewicz. W związku z art. 3 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań gminy należy m. innymi utworzenie 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp 

dla wszystkich mieszkańców gminy. W 2017r. do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Miasto Nowy Targ złożyła wniosek  

o dofinansowanie projektu w ramach II Osi priorytetowej Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 

Gospodarka odpadami komunalnymi, dla zadania pn. Budowa Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ”. Po pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku Gmina otrzymała  dofinansowanie na realizację w/w projektu w kwocie 

3 777 534,69 zł. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/188/2020 w sprawie 

przyjęcia przez Gminę Miasto Nowy Targ dofinansowania na realizację projektu pn.: 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Miasto 

Nowy Targ”. 
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.13j) 
Projekt uchwały w sprawie  zmian Uchwały Budżetowej na 2020 r. Nr XVI/178/2019 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 roku oraz zmian w budżecie miasta przedstawił jak 

w uzasadnieniu Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz.   

W projekcie przygotowanej w dniu 23 stycznia 2020 roku przez Burmistrza Miasta Nowy 

Targ uchwały Rady Miasta w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2020r.  

Nr XVI/178/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27.12.2019 r., dokonuje się następujących 

autopoprawek: 

1. W zakresie dochodów budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale 

92601 Obiekty sportowe, par. 2008 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych,  o kwotę 213.000 

zł, oraz par. 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
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środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 13.000 zł – są to środki pozyskane  

z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację przez Miejskie Centrum Sportu  

i Rekreacji projektu pn.: „W blasku olimpijskiego znicza”. 

2. W zakresie przychodów budżetu zwiększa się plan wolnych środków jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z kwoty 11.370.550 zł do kwoty 

11.395.550 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny na 

realizację projektu pn. „W blasku olimpijskiego znicza”. 

3. W zakresie wydatków budżetu w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększa się plan 

wydatków bieżących o kwotę 113.000 zł oraz zwiększa się plan wydatków 

majątkowych o kwotę 138.000 zł na realizację projektu dofinansowanego z Unii 

Europejskiej i budżetu państwa pn. „W blasku olimpijskiego znicza”. Poziom 

dofinansowania z Unii Europejskiej i budżetu państwa to łącznie 90%, środki własne 

stanowić będą 10% wszystkich kosztów. W ramach projektu planuje się: wykonanie 

robót budowlanych na Miejskiej Hali Lodowej polegających na modernizacji ściany 

północnej, wymianie stolarki okiennej oraz wykonaniu galerii olimpijczyków; zakup 

sprzętu biurowego; wykonanie materiałów promocyjnych; organizację spotkań 

z olimpijczykami. 

4. 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. 

 

Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za”  przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła wraz  

z autopoprawkami Uchwałę Nr XVII/189/2020 w sprawie zmian Uchwały Budżetowej 

na 2020 r. Nr XVI/178/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 grudnia 2019 roku oraz 

zmian w budżecie miasta.   
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 

wstrzym.się (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.13k) 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 

Targ na lata 2020-2030 przedstawił Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz.  W przedmiotowym 

projekcie uchwały wprowadza się do WPF na lata 2020-2030 przedsięwzięcie pn. „Budowa 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Miasto Nowy Targ”  

z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 6 700 000 zł, w tym ustala się limit zobowiązań 
dla roku 2020 w kwocie 500 000 zł, a dla roku 2021 w kwocie 6 200 000 zł. Na to zadanie 

pozyskano dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej w kwocie  3 777 534,69 zł. Wkład 

własny do projektu będzie się zamykał kwotą ok. 1 800 000 zł.  

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

 

Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XVII/189/2020 w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2020-2030.  
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.14 

Interpelacje i zapytania radnych: 
1. Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelacje w sprawach: 

a) realizacji kanalizacji przez MZWiK Sp. z o.o. na os. Niwa - Zachodnia w 2020r.  

b) przystąpienia do opracowania projektu kanalizacji sanitarnej w północnej części Miasta tj. 

os. Niwa Wschodnia po stronie Zakopianki wraz z os. Nowym oraz dwóch lokalizacji na  

os. Nowym gdzie odbyła się wizja lokalna w 2019r., 

2. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawach: 

a) uruchomienia punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”, 

b) remontu drogi na Al. Solidarności, 

c) wykorzystania środków przewidzianych na walkę ze smogiem zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

oraz zapytanie w sprawie: 

d) kosztów organizacji Targów Bożonarodzeniowych. 

3. Radna Ewa Pawlikowska złożyła interpelacje w sprawach: 

a) wykazu umorzeń podatków oraz pomocy de minimis, 

b) wydatków na promocje miasta - uzupełnienie poprzedniej odpowiedzi o podanie kwot 

przeznaczonych na imprezy spoza rozdziału 75075, 

oraz zapytania w sprawach: 

c) wydawnictwa „Nowy Targ. Obrazki z przeszłości” - ilość wydań, kwota nakładu 

poszczególnych wydań, koszty wydań i z jakich środków zostały pokryte, 

d) kosztów organizacji spotkania noworocznego zorganizowanego w Ratuszu i jednej  

z kawiarni w dniu 10 stycznia 2020r., 

e) ilości umów zawartych w latach 2015-2019 przez Panią V-ce Burmistrz z upoważnienia 

Burmistrza Miasta.  

4. Wiceprzewodniczący Jan Łapsa i Radna Bożena Groń złożyli interpelację w sprawie 

wykonania przeglądu mostów i przepustów w zakresie bezpieczeństwa.  

5. Radny Bartłomiej Garbacz złożył interpelację w sprawie: 

a) strony internetowej Miast Nowy Targ - nie spełnia wymagań WCAG 2.0 oraz nie jest 

responsywna, 

oraz zapytanie w sprawie: 

b) procentowej zmiany wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta. 

6. Radna Ewa Garbacz złożyła interpelację w sprawie wydzielenia terenu pod utworzenie 

„zielonych płuc” Miasta Nowy Targ.  
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7. Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz złożył interpelację w sprawie ścieżki 

rowerowej typu Single Track.  

8. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelację w sprawie funkcjonowania lodowiska na 

Rynku w czasie dużego smogu, 

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

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

10. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelację w sprawie: 

a) planowanej budowy spalarni odpadów komunalnych przez Gminę Szaflary sąsiadującą  
z Nowym Targiem, 

oraz zapytania w sprawach: 

b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 

c) terenów działek nad brzegiem Białego Dunajca w pobliżu ronda im. Kard.  

St. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. 

 

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

 

Ad.15 
W wolnych wnioskach głos zabrali:  

� Burmistrz Grzegorz Watycha, odnośnie pytania do sprawozdania, zadanego przez 

Radnego Szymona Fatlę poinformował, że dane dotyczące liczby mieszkańców  

w zeszłym roku i porównanie o które prosił Radny zostały mu przekazane w trakcie 

przerwy w obradach Sesji. 

� Burmistrz Grzegorz Watycha odpowiadając na pytanie Radnej Ewy Pawlikowskiej do 

sprawozdania poinformował, że Olimpiada Skarbowców to duża impreza, o realizację 
której miasto zabiegało. Nowy Targ rywalizował z innymi miastami o prawo realizacji 

tej Olimpiady i wygrał ta rywalizację. Wszystkie miejsca noclegowe w mieście są już 
zajęte. Aktualnie jeśli jeszcze skarbowcy chcą przyjechać muszą rezerwować noclegi 

poza Nowym Targiem. Na chwilę obecną trwa rejestracja uczestników więc jeszcze 

ostatecznie nie wiadomo ilu uczestników będzie. Podkreślił, że miasto walczyło o tą 
imprezę z tego względu, że skarbowcy, którzy przyjadą z rodzinami wrócą tutaj znów 

jeśli poznają walory Nowego Targu.  

� Radna Ewa Pawlikowska pytała co konkretnie składa się na kwotę 80 tyś. zł którą 
miasto ma przeznaczyć na tą olimpiadę? 

� Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że kwota 80 tyś. zł jest kwotą 
orientacyjną w zależności od liczby uczestników. Miasto zapewniać będzie pakiet 

promocyjny dla każdego uczestnika. Miasto zobowiązało się w  umowie do 

przekazania 4 000 smyczy promocyjnych oraz udostępnienia na preferencyjnych 

warunkach obiektów sportowych. Pozostały koszty to są koszty szacunkowe np. 

udostępnienie sceny, koszty nagłośnienia itp.   Zachęta ze strony miasta jest dołożenie 

do dyscyplin rozgrywanych przez skarbowców wyścigów rowerowych po ścieżkach 

rowerowych w Nowym Targu i najbliższej okolicy, aby te ścieżki promować. 
Organizacja takiego wyścigu to koszt rzędu od 10 do 15 tyś. zł.  

� Radny Paweł Liszka dopytywał o więcej szczegółów, bo przecież pakiet promocyjny 

nie może kosztować 80 tyś. zł. Pytał co w trakcie negocjacji ustalono, że będzie 

pokrywane przez miasto? 

� Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska -Steg poinformowała, że kwota 80 tyś. zł to kwota 

szacunkowa, która była określona na wstępie projektu budżetu. W podpisanej umowie 

miasto nie zobowiązało się do konkretnych kosztów, to jest tylko dobra wola. Zgodnie 

z umową miasto zobowiązało się do przekazania tylko smyczy promocyjnych, ale 



 15 

trzeba się postarać, aby Nowy Targ został przez uczestników zapamiętany więc trzeba 

przygotować bogatsze te pakiety. Po stronie miasta leży organizacja wyścigu 

rowerowego i koszty w całości pokrywa Miasto Nowy Targ. Miasto finansuje również 
nagłośnienie, scenę oraz zapewnieni wodę mineralną dla uczestników. Pokryje 

również koszty występów lokalnych zespołów, koszty głównego koordynatora oraz 

koszty sędziów.  

� Radny Paweł Liszka pytał czy to nie będzie tak, że skoro teraz miasto wesprze 

Olimpiadę Sportowców to w przyszłym roku notariusze, którzy już organizowali taką 
imprezę w Nowym Targu również zwrócą się o wsparcie finansowe? 

� Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała, że jeśli będą takie wnioski to 

wówczas będzie to rozważane. Dodała, że od czwartku do niedzieli będzie  

w Nowym Targu przebywać dużo osób i lokali przedsiębiorcy na pewno na tym 

skorzystają.  
� Radna Katarzyna Wójcik podkreśliła, że ta olimpiada będzie świetną promocją miasta, 

na którą w tym roku ograniczono środki. Przyjedzie dużo osób, którzy będą korzystać 
z obiektów w Nowym Targu, restauracji i sklepów. Stwierdziła, że w 80-ciu tyś. zł nie 

bylibyśmy w stanie zapewnić takiej promocji.  

� Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska -Steg dodała, że promocją miasta będzie też to, że 

organizator zapewnia medale z wizerunkiem Miasta Nowy Targ i wizerunkiem Ojca 

Świętego Jana Pawła II z racji jego 100-tnej rocznicy urodzin.   

� Radny Paweł Liszka zwrócił uwagę, aby Przewodniczący Rady w odpowiedni sposób 

reagował, gdy ktoś porusza sprawy osobiste jak miało to miejsce dzisiaj na sesji przez 

osobę zapisana do głosu. Następnie złożył w imieniu klubu Radnych Klubu Dobra 

Zmiana w Mieście i Radnych Niezależnych pismo w sprawie przesłanej przez 

Przewodniczącego Rady propozycji obsadzenia pocztu sztandarowego przez 

poszczególne klubu na uroczystościach wypadających w ciągu roku. Podkreślił, że 

Klub nie akceptuje propozycji przesłanej przez Przewodniczącego i prosi o kontakt 

Przewodniczącego indywidualnie z każdym Radnym w tej sprawie.  

� Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że przesłał do radnych taką 
propozycję z uwagi na fakt, że na sesji grudniowej była uwaga ze strony radnego 

Marka Fryźlewicza, że na jednej z miejskich uroczystości nie było sztandaru i z uwagi 

na fakt, że zazwyczaj do sztandaru chodzą jedne i te same osoby. Podkreślił,  
że w przesłanej propozycji nie uwzględnił radnych niezależnych zdając sobie sprawę, 
że nie będą w stanie chodzić do sztandaru, uwzględnił tylko radnych Klubów Nasze 

Miasto, Razem Nowy Targ i Dobra Zmiana w Mieście dlatego dziwi się, że Radni 

Niezależni podpisują się pod takim pismem. Dodał, że stałych uroczystości jest ok. 10 

w roku i na nie zaplanował obsadę do sztandaru natomiast na pozostałe, które 

wypadają nie spodziewanie, dodatkowo delegacja byłaby wystawiona z Klubu Nasze 

Miasto jako największego w Radzie. Podkreślił, że była to jego propozycja, nikomu na 

siłę nic nie narzuca i wystarczyło odpisać na tego maila, że klub nie wyraża zgody czy 

też nie jest zainteresowany. Podkreślił, że do tej pory Klub Nasze Miasto radził sobie 

sam z obsadą sztandaru na każdej uroczystości. Uważa, że Rada powinna sama 

zapewnić obsadę do sztandaru bez angażowania urzędników.  

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że Przewodniczący Rady powinien z Radnymi 

porozmawiać w takiej sprawie, a nie wysyłać pisma.  

� Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda przypomniał, że na początku kadencji prosił, 

Radnych, aby zgłosili się do sztandaru, ale oprócz Radnych z Klubu Nasze Miasto nie 

zgłosił się nikt dlatego teraz zaproponował inne rozwiązanie. Podkreślił że według 

niego iść do sztandaru to zaszczyt dla Radnego.  
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� Radny Andrzej Swałtek zwrócił się z  prośbą o dokonanie wizji lokalnej na  

ul. Kokoszków Boczna ponieważ uruchomiona tam została lina MZK Nr 4, a jest tam 

zamontowany wysoki próg zwalniający i autobusy przy dużym obciążeniu zahaczają 
nadwoziem. 

� Radny Bartłomiej Garbacz zwrócił się z prośbą, aby Przewodniczący Rady nie 

dopuszczał na sesji do poruszania przez osoby zapisane do głosu spraw osobistych,  

a w szczególności wypowiedzi, które mogą naruszać dobra osobiste, bo takie 

wystąpienia na Sesji nie są właściwe.  

� Radny Marek Fryźlewicz przypomniał, że głosował przeciw ograniczeniu czytania 

interpelacji do samego tytułu i nie zamierza się do tego dostosowywać. Dodał, że jeśli 
Przewodniczący Rady chce coś ustalić z Radnymi to niech się z nimi spotka  

i podyskutuje.  

� Radna Ewa Pawlikowska prosiła o interwencję w sprawie zamontowanych lamp 

oświetleniowych przy przejściu dla pieszych na ul. Ludźmierskiej w stronę os. Bór, bo 

do chwili obecnej nadal nie świecą.  
� Kierownik Referatu ds. DiT Marcin Dziadkowiec poinformował, że lamy te jeszcze 

nie świecą, bo nie została jeszcze zakończona procedura zawarcia umowy  

przyłączenia z Tauron-em.  

� Radny Paweł Liszka zwrócił uwagę że często wyłączone jest oświetlenie na os. Niwa. 

� Kierownik Referatu ds. DiT poinformował, że było to już zgłaszane do GDDKiA  

i powinno działać.   
 
Na koniec Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że najbliższa Sesja Rady 

Miasta planowana jest na 9 marca 2020r.  

 

Ad.16 
O godzinie 18:00 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął XVII Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak             mgr Grzegorz Luberda 


