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Protokół Nr 18/2020 
z XVIII Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 9 marca 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 XVIII Sesji Rady 
Miasta w Nowym Targu o godzinie 14:00.  
Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Zastępców 
Burmistrza Panią Joannę Iskrzyńską-Steg i Pana Waldemara Wojtaszka, Sekretarza Miasta 
Pana Zbigniewa Stramę i Skarbnika Miasta Pana Łukasza Dłubacza. Następnie powitał gości 
przybyłych na Sesję: Członka Zarządu Powiatu Nowotarskiego Pana Karola Skrzypca, 
Komendanta Powiatowego Policji Pana Grzegorza Wyskiela, Komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej Pana Mariusza Łaciaka oraz przedstawicieli Nowotarskiej Rady Seniorów.  
Szczególnie serdecznie powitał uczniów SP Nr 1 wraz z nauczycielami i opiekunami.  
W dalszej kolejności powitał pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników miejskich 
jednostek organizacyjnych, mieszkańców oraz przedstawicieli mass mediów.  

 
Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 20 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 XVII Sesji Rady Miasta. 
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  
5. Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu.  
6. Informacja na temat realizacji sieci gazowej w Nowym Targu.  
7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu o stanie bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na terenie Miasta Nowy Targ w roku 2019.  
8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu  

o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2019.  
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2020.  

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Nowy Targ 25.I (Zielona).  

c) uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Nowy Targ”, przyjętego Uchwałą Nr XI/99/2019 Rady Miasta 
Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r.,  

d) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2020 r. deficytu 
budżetowego;  

e) 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,  

10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zakończenie obrad.  
 
 



 2 

Ad.2 
Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przyjęła zaproponowany porządek obrad.  
Wyniki imienne: 
za- (20) 
Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, 
Bożena Groń, Artur Kret, Paweł Liszka, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, 
Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 
Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 
NIEOBECNI (1) 
Leszek Pustówka 
 
Ad.3 
Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół 
z XVII Sesji Rady 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, Ewa Pawlikowska, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, 
Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 
wstrzym.się (1) 
Paweł Liszka 
NIEOBECNI (1) 
Leszek Pustówka 
 
W trakcie sprawozdania doszedł Radny Leszek Pustówka i od tego momentu w Sesji 
uczestniczy 21 Radnych.  
 
Przed przystąpieniem do sprawozdania miało miejsce wręczenie nagród dla dzieci z SP Nr 1 
w związku z konkursem na najpiękniejszą budkę dla ptaków. 
 
Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 3 lutego 2019r. r. do 9 marca 2020r. 
w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Burmistrz Miasta Grzegorz 
Watycha.  
W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali:  

 Radny Paweł Liszka pytał czy przy okazji roznoszenia podatków dostarczana jest 
informacja z MZWiK, że miasto posiada samochód do wywożenia nieczystości, aby 
ten samochód zaczął na siebie zarabiać, 

 Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że taka informacja musi być 
skierowana tylko do tych, którzy nie są podłączeni do kanalizacji więc raczej nie przy 
podatkach, które są roznoszone do wszystkich. Taka oferta jest kierowana przez 
MZWiK tylko do mieszkańców, którzy mają zbiorniki bezodpływowe i przydomowe 
oczyszczanie.   

 Radny Paweł Liszka stwierdził, że roznoszenie podatków to dobra okazja, aby zacząć 
takie działanie, bo przecież miasto posiada informację, która część miasta jest 
skanalizowana, a która jeszcze nie.    

 Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń poinformował, że decyzje podatkowe 
trafiają do kilku tysięcy mieszkańców u których jest system mieszany, bo są zbiorniki 
bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie i kanalizacja. Pracownicy wydziału 
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podczas kontroli wywozu nieczystości dostarczają na bieżąco te ulotki. MZWiK działa 
w tym kierunku po swojemu, a wydział dodatkowo podczas kontroli wręcza te ulotki. 
Takich zbiorników na terenie miasta jest ponad 600 i działania w tym kierunku są 
prowadzone na bieżąco.   

 Radny Paweł Liszka pytał czy w związku z zagrożeniem koronawirusem pracownicy 
szczególnie na obsłudze klienta, gdzie jest bliski kontakt z petentami otrzymali płyny 
dezynfekujące? 

 Burmistrz Grzegorz Watycha poinformował, że urząd stosuje się do wytycznych 
wyższego organu w tym zakresie, a środki dezynfekujące zostały już zamówione  
i będą dostarczone lada dzień. Panie sprzątaczki również zostały zobowiązane do 
wzmożonej  czujności i dezynfekcji pomieszczeń.   

 
Ad.5 
Wystąpienie mieszkańców zapisanych do głosu. Lista zapisanych stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu.  

 Pan Daniel Urbaniak apelował, aby wspólnie z urzędem i radnymi dokonać zakupu 
100 budek lęgowych dla ptaków i rozmieścić je na ternie miasta.  

 Pan Zenon Ochmański bronił stanowiska, że nie celowym jest wprowadzanie zakazu 
palenie węglem i drzewem na ternie miasta, gdyż są to paliwa naturalne. 

 Pani Bogusława Korwin poruszyła następujące sprawy: 
 budżetu na rok 2020 w tym szczególnie zmniejszenia środków na świetlice  

i pozostawienie tych środków do dyspozycji Burmistrza i Skarbnika,  
 kontroli RIO  i zaleceń pokontrolnych, które powinny zostać przez Burmistrza 

zrealizowane, 
 wycinki drzew, która miała w ostatnim czasie miejsce na ternie miasta.   

 Pan Stanisław Kowalczyk wypowiedział się w sprawie budowy spalarni śmieci 
podkreślając, że obecnie są tego rodzaju urządzenia, że nie zagrażają mieszkańcom, 
gdyż pond 95% gazów jest wychwytywane. Dodał, że w wielu miastach w Europie 
takie spalarnie funkcjonują, a wytwarzane przez nie ciepło jest wykorzystywane na 
różne sposoby. Następnie pytał o termin modernizacji ul. Parkowej.   

 Pani Magdalena Cygan z Nowotarskiego Alarmu Smogowego odniosła się do 
wypowiedzi Pana Ochmańskiego zwracając uwagę, że ze spalania węgla powstaje 
dwutlenek węgla i woda, ale tylko w przypadku węgla pierwiastkowego, a tu chodzi  
o węgiel kamienny i brunatny, które w procesie spalania uwalniają pyły  
i wielopierścieniowe związki chemiczne, w tym benzoalfapiren. Następnie zwróciła 
się z prośbą, aby rozważyć możliwość wcześniejszego zamykania lodowiska przy 
przekroczonym zanieczyszczeniu powietrza i jego ewentualnego wydłużenia np.  
w marcu gdy powietrze jest już czyściejsze.  

 
Ad.6 
Informacja na temat realizacji sieci gazowej w Nowym Targu przedstawił Dariusz Machocki 
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Informacja w formie prezentacji stanowi załącznik 
nr 4 do protokołu.  
W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka zaproponował, aby informację o możliwości przyłącza gazowego 
zamieścić nie tylko na stronie internetowej, ale również przekazać mieszkańcom  
w formie np. komunikatu spotu za pośrednictwem NTvK czy portalu nowytarg24.tv. 

 Dyrektor uznał tę propozycję za jak najbardziej celową.  
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 Radny Paweł Liszka  pytał o porozumienie zawarte przez miasto z PGNiG w sprawie 
popraw powietrza atmosferycznego na ternie miasta, jak spółka ocenia to 
porozumienie?  

 Dyrektor stwierdził, że ciężko mu się wypowiadać w sprawie porozumienia, bo 
PGNiG jest organem nadrzędnym wobec spółki gazownictwa. Następnie 
poinformował, że jeśli chodzi o rozwój MPEC-u  to w wielu miejscach sytuacja 
wygląd atak, że spółka konkuruje z przedsiębiorstwami cieplnymi, ale z punktu 
widzenia mieszkańca jest to dobra sytuacja, bo maja oni wybór. Każdy wybiera to co 
mu się bardziej opłaca.  

 Radny Paweł Liszka odnośnie przyłączeń do gazu pytał czy można powołać pewne 
zespoły robocze, aby było to przeprowadzane wspólnie z MZWiK-iem  
i przyłączeniami do kanalizacji.  

 Dyrektor podkreślił, że na bieżąco prowadzona jest współpraca głównie  
z drogownictwem, aby najpierw był przyłącz do gazu, a potem remont jezdni, 
chodników. Z MZWiK-iem jest już mniejsza współpraca.  

 Kierownik Gazowni w Nowym Targu Pan Jan Pawlikowski poinformował, że na os. 
Niwa jest ścisła współpraca właśnie z MZWik-iem po to, aby przyłącza do kanalizacji 
i do gazu były w jednym czasie robione, aby nie trzeba było dwukrotnie dokonywać 
odtworzenia nawierzchni.   

 Radny Marek Fryźlewicz zwrócił uwagę, że konkurencja w zakresie ogrzewania 
faktycznie jest dobra, ale trzeba brać pod uwagę jakość powietrza w Nowym Targu. 
Podkreślił, że największym odbiorcą gazu na Podhalu jest Geotermia Podhalańska.  

 Radny Krzysztof Sroka pytał z czego wynika fakt, że obecnie jest 539 nieczynnych 
przyłączy do gazu? 

 Dyrektor poinformował, że wynika to z tego, że przyłącza te były już dawno robione.  
Teraz Urząd Regulacji Energetyki pozwala budować tylko te przyłącza, które 
zwracają się w ciągu 30-tu lat.  

 Radny Paweł Liszka pytał czy liczba tych nieczynnych przyłączy się zmniejszyła? 
 Kierownik Gazowni w Nowym Targu Jan Pawlikowski poinformował, że liczba ta 

zmniejszyła się nieznacznie o jakieś 30 lub 40 przyłączeń. 
 Radny Leszek Pustówka pytał czy w związku z rozpoczętym remontem ul. Ogrodowej 

jej mieszkańcy mogą dokonać jeszcze przyłączy do gazu? 
 Kierownik Gazowni w Nowym Targu Jan Pawlikowski poinformował, że jak 

najbardziej w chwili obecnej mogą być jeszcze dokonane przyłącza bez rozbudowy 
sieci.   

 Radny Lesław Mikołajski odnośnie obowiązku wykupu przez kotłownie węglowe 
uprawnień do emisji CO2 co wiąże się z bardzo dużymi kosztami i przechodzeniem 
przez wiele kotłowni na gaz pytał czy spółka ma też problem z emisją, a jeśli tak to 
jaki? Czy cena emisji dwutlenku węgla jest też problemem? 

 Dyrektor poinformował, że dla gazowni nie jest to problem, ale zauważył, że 
kotłownie przechodzą na gaz.  

 
Ad.7 
Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Nowy Targ  
w roku 2019 przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu Grzegorz Wyskiel. 
Informacja ta stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Paweł Liszka pytał jak szkoły nowotarskie mogą zawnioskować o spotkanie 
czy prelekcję z Policją wykorzystując walizkę zakupioną w 2019r.  
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 Komendant Policji poinformował, że spotkania były już prowadzone w roku 2019. 
Wystarczy pismo Dyrektora szkoły do Komendanta, że jest zainteresowany taką 
prelekcją i wówczas zostanie ustalony termin.  

 Radny Paweł Liszka prosił o interwencję w weekendy gdy światła w Klikuszowej 
korkują drogę i automatycznie w Nowym Targu też się tworzą korki.  

 Komendant Policji poinformował, że problem tych świateł jest mu doskonale znany  
i starają się działać w miarę możliwości. Współdziałają również z jednostką  
z Myślenic co przynosi efekty w przypadku wyłączenia świateł.  

 Radny Paweł Liszka zwrócił uwagę, że co roku z budżetu miasta przekazywane się 
środki na dodatkowe patrole  Policji w związku z brakiem Straży Miejskiej. Pytał czy 
w ramach tych patroli udało się przejąć jakieś działania, które należały do Straży 
Miejskiej? 

 Komendant Policji poinformował, że środki są przeznaczone właśnie na dodatkowe 
działania Policji w zakresie np. nieprawidłowego parkowania. Odnośnie kontroli tego 
co jest przez mieszkańców spalane to Policja nie ma możliwości wyciągnięcia 
konsekwencji, ale często udzielają asysty podczas kontroli posesji.   

 Radny Paweł Liszka zwrócił uwagę, że na Komisji FGKiR było omawiane pismo 
Policji w sprawie dofinansowania zakupu samochodu dla Policji w związku z tym 
pytał czy pod koniec roku Komendant ma już potrzebne informację i może złożyć 
wniosek? Wówczas jest większa szansa, że zostanie on ujęty w budżecie.  

 Komendant Policji poinformował, że w tym roku tak się ułożyło, ale  zazwyczaj stara 
się składać wniosek pod koniec roku. W obecnej sytuacji nie wiedział czy Komenda 
Główna wygospodaruje środki na dofinansowanie tego zakupu dlatego dopiero po 
uzyskaniu potwierdzenia złożył wniosek.  

 Radny Marek Fryźlewicz pytał jak wygląda służba Policji z psami, bo jest to 
skuteczny podmiot pracy. 

 Komendant Policji poinformował, obecnie Policja w Nowym Targu ma psy do 
wykrywania narkotyków, do wykrywania materiałów wybuchowych i do 
poszukiwania osób. Dodał, że poczynił starania w tym zakresie, aby częściej Policja  
z psami pojawiała się na ternie miasta co wzbudza bardzo duży respekt i wytłumienie 
pewnych emocji,  a to sprawia, że interwencje lepiej przebiegają.     

 
Ad.8 
Informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2019 
przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu Mariusz 
Łaciak. Informacja ta stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Przerwa 15 min.  
 
Ad.9a) 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2020 
przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ Dariusz Jabcoń.   
Rada Miasta zobowiązana jest corocznie do dnia 31 marca określić w drodze uchwały, 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez gminę, 
wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. W celu realizacji zapisów ustawowych opracowano 
projekt programu na rok 2020, który zawiera elementy wymagane ustawą: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
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3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym 
gospodarstwie rolnym; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem zwierząt; 
Projekt programu, zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt został przesłany do 
zaopiniowania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu, Krakowskiego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Inicjatywy Ochrony Praw i Wyrównywania Szans 
oraz pięciu kół łowieckich działających na terenie naszej gminy:  
- Koła Łowieckiego “KROKUS”  
- Koła Łowieckiego “SZARAK”  
- Koła Łowieckiego “PONOWA”  
- Koła Łowieckiego "GŁUSZEC" 
- Koła Łowieckiego "GORCE" 
Zgodnie z ustawą, opinie o projekcie programu winny być wydane przez powyższe instytucje 
i organizacje, w terminie 21 dni od otrzymania projektu. Nie wydanie opinii w tym terminie 
uznaje się za akceptację przesłanego programu. Termin przesłania opinii upłynął 25 lutego br. 
Opinię przesłali Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu, Krakowiskie Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami oraz Inicjatywa Ochrony Praw i Wyrównywana Szans.  
Pytań do referującego nie było.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 
 
Komisja Mieszkaniowa, Opieki, Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego 
pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XVIII/191/2020 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Nowy Targ na rok 2020. 
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.9b) 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25.I (Zielona) przedstawił Naczelnik Wydziału 
RUiGN Wojciech Watycha. Biorąc pod uwagę ustalenia Studium, które wprost dopuszczają 
w terenach 1MN lokalizację terenów zieleni urządzonej, głosy mieszkańców okolicznych 
terenów oraz mając na uwadze jego niezbędność w zakresie zaspokajania potrzeb 
mieszkańców osiedla mieszkaniowego, przygotowano projekt uchwały w sprawie 
sporządzenia planu miejscowego obejmującego działkę, o której mowa w projekcie uchwały. 
W tym planie miejscowym przewiduje się utrzymanie istniejącego zagospodarowania działki. 
Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest w obrębie istniejącego osiedla mieszkaniowego, 
które projektowane było wraz z zespołem terenów zielonych stanowiących jego integralną 
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część. Istniejące tereny zieleni od początku powstania osiedla stanowiły własność gminy  
i przewidziane były jako pasy zieleni wolne od zabudowy. Pozostawienie ich 
w dotychczasowym użytkowaniu jest jak najbardziej racjonalne i zasadne w kontekście 
wymagań ładu przestrzennego. Poinformował, że obecni właściciele występując o zwrot 
wywłaszczonej nieruchomości mieli pełną wiedzę o tym, że teren ten jest częścią systemu 
obszarów zielonych istniejącego osiedla mieszkaniowego. 
Pytań do referującego nie było. 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Radny Paweł Liszka, który stwierdził, że 
skoro mieszkańcy odzyskali tą działkę to powinni mieć możliwość jej zabudowy, a jeśli nie to 
miasto powinno tą działkę wykupić, aby utrzymać teren zielony. 
Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha poinformował, że własność jest rzeczą 
bardzo ważną, ale jeszcze raz podkreśla, że właściciele występując o zwrot wywłaszczonej 
nieruchomości mieli pełną wiedzę o tym, że teren ten jest częścią systemu obszarów 
zielonych istniejącego osiedla mieszkaniowego. Jeśli okaże się że plan miejscowy zostanie 
uchwalony to będzie to podstawa do rozpoczęcia rozmów o wykup przez miasto tej 
nieruchomości.  
 
Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 13 głosów „za” przy 1 głosie przeciw i 7 głosach wstrzymujących się  
podjęła Uchwałę Nr XVIII/192/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25.I (Zielona).  
Wyniki imienne: 
za- (13) 
Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Artur 
Kret, Grzegorz Luberda, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta 
Sokół, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 
przeciw- (1) 
Paweł Liszka 
wstrzym.się (7) 
Marek Fryźlewicz, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, 
Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek 
 
Ad.9c)  
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”, przyjętego Uchwałą Nr XI/99/2019 
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r. przedstawiła Pani architekt Katarzyna 
Salabura. Przedmiotem zmiany Studium jest teren pod planowane Centrum Sportów 
Lodowych, zlokalizowany przy Al. Tysiąclecia pomiędzy rzeką Biały Dunajec, a terenem 
nowego cmentarza gdzie dopuszczono zwiększenie wysokości obiektów z 20 do 30 metrów. 
Zmiana powyższa uwzględnia uwarunkowania zdefiniowane w zmianie studium z 2017r. 
zawierające: 

 analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 
 prognozy demograficzne, 
 możliwość finansowania przez gminę, należących do zadań własnych gminy 

inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej, technicznej oraz sieci komunikacyjnej, 
 bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.  

Zwiększona z 20 do 30 metrów wysokość obiektów w terenie Centrum Sportów Lodowych 
nie wpływa na oszacowaną dla funkcji usługowej chłonność obszarów o w pełni 
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wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Zmiana wysokości obiektów  
w terenie Centrum Sportów Lodowych nie wpłynie na zwiększenie powierzchni użytkowej 
zabudowy terenów o funkcji usług publicznych związanych ze sportem i rekreacją. Nie 
zmienia się dla terenu Centrum Sportów Lodowych przyjętej dla wszystkich terenów 
oznaczonych symbolem U/US maksymalnej powierzchni zabudowy wynoszącej 60% terenu 
inwestycji.  
Do przedmiotowego projektu nie wniesiono uwag.  
 
W ramach pytań głos zabrał Paweł Liszka, który pytał ile obecnie jest już wykupionych 
terenów pod Centrum Sportów Lodowych? 
Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha poinformował, że trwają negocjacje  
z właścicielami gruntów, obecnie wykupionych jest już ok. 4 hektarów, co umożliwia 
realizację tej inwestycji.  
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
 
Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 
projekt przedmiotowej uchwały.  
 
Rada w głosowaniu 16 głosów „za”  przy 5 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 
Nr XVIII/193/2020 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ”, przyjętego Uchwałą  
Nr XI/99/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 r.  
Wyniki imienne: 
za- (16) 
Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Artur 
Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Marek Mozdyniewicz, Leszek 
Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, 
Katarzyna Wójcik 
wstrzym.się (5) 
Marek Fryźlewicz, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 
 
Ad.9d) 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego 
w 2020 r. deficytu budżetowego przedstawił Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz. 
Niniejsza uchwała jest dopełnieniem zapisów zawartych w Uchwale Budżetowej na 2020 r. 
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, gdzie znalazły się zapisy o konieczności pozyskania 
środków pochodzących z kredytów i pożyczek. W budżecie miasta Nowy Targ na 2020 r. 
uchwalonym przez Radę Miasta Nowy Targ w dniu 27.12.2019 r. zaplanowano przychody 
w kwocie 23.600.000 zł na pokrycie planowanego deficytu. 
Środki z kredytu zostaną przeznaczone na wkład własny do projektów dofinansowanych 
z Unii Europejskiej do kwoty 12.000.000 zł, w tym m.in.: 
- Kompleksowa integracja systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego na terenie Miasta 
Nowy Targ oraz Gmin Nowy Targ i Szaflary, 
- Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu - adaptacja i modernizacja budynku poprzez 
przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz zagospodarowaniem otoczenia. 
Wyszczególnienie kwoty kredytu na projekty dofinansowane z UE jest istotne dla uzyskania 
najkorzystniejszej oferty kredytowej. 
Pozostałą kwotę kredytu planuje się wykorzystać na realizację innych zadań inwestycyjnych, 
w tym m.in.: 
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- budowa i przebudowa dróg miejskich, w tym: Ogrodowa, Bohaterów Tobruku, Długa, 
Kasprowicza, 
- dopłaty do wymiany pieców, 
- wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, 
które zostaną zrefundowane w 2021 r. 
Spłata kredytu zaplanowana została na lata 2021-2030, tj. na okres 10 lat. Okres spłaty 
dostosowany został do możliwości finansowych miasta wynikających z przyjętej prognozy 
kwoty długu na lata 2020-2030. Wybór banku nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego, 
planowany termin ogłoszenia przetargu to kwiecień-maj br. 
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 13 głosów „za” przy 8 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 
Nr XVIII/194/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 
planowanego w 2020 r. deficytu budżetowego. 
Wyniki imienne: 
za- (13) 
Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Marek 
Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej 
Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 
wstrzym.się (8) 
Szymon Fatla, Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Paweł Liszka, Agata 
Michalska, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska 
 
Ad.9e) 
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 27 lutego 2020 roku przez Burmistrza Miasta Nowy Targ 
uchwały Rady Miasta w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2020 r. Nr XVI/178/2019 
Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27.12.2019 r., dokonuje się następujących autopoprawek: 
1. W zakresie przychodów budżetu zwiększa się plan wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, z kwoty 14.335.550 zł do kwoty 
15.235.550 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na 
realizację projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”.  

2. W zakresie wydatków budżetu w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 
turystyki zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 900.000 zł na realizację 
projektu pn. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap III”.  
W ramach projektu wykonane zostaną nowe ścieżki rowerowe przy ul. Młynówka,  
ul. Schumana oraz w okolicach lotniska, wyremontowane zostaną kładki pieszo-rowerowe 
na Czarnym Dunajcu oraz wykonana zostanie strefa wypoczynku dla rowerzystów. 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi ok. 2.550.000 zł. W budżecie miasta na 
realizację projektu zostały zabezpieczone środki w kwocie 3 mln zł i są one 
niewystarczające, stąd konieczność zwiększenia planu. Koszty budowy ścieżek 
rowerowych i strefy relaksu są wyższe w stosunku do kwot założonych w projekcie o 431 
tys. zł, a koszty remontu kładek są wyższe o 460 tys. zł. 
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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 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 
Nr XVIII/195/2020 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.10 
Interpelacja i zapytania radnych: 
1. Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelacje w sprawach: 
a) nadania nazw dla dróg na os. Niwa, 
b) zorganizowania spotkania z mieszkańcami ul. Ogrodowej (dot. pisma złożonego przez 
mieszkańców w 2019r.), 
2. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawach: 
a) bilansu kosztów i wpływów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
b) uruchomienia w Nowym Targu punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”, 
c) naliczania opat za odpady komunalne według zużycia wody, 
d) częstszego wywożenia odpadów plastikowych, 
oraz zapytania w sprawach: 
e) działań podjętych w celu utworzenia stacji narciarskiej, 
f) przesłania porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem, a Fundacją Skarbowości, 
g) kosztów montażu nieczynnego biletomatu przy ul. Szaflarskiej, 
h) złożenia zapytania ofertowego dotyczącego realizacji Targów Bożonarodzeniowych  
i Wielkanocnych. 
3. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelację w sprawie prawidłowego oznakowania na 
rondzie przy ul. św. Anny kierunku na szpital. 
4. Radna Stefania Drąg-Iłęda złożyła interpelację w sprawie: 
a) zamontowania większej ilości koszy na śmieci w mieście oraz pojemników na psie 
odchody 
oraz zapytanie w sprawie: 
b) braku prawidłowego sprzątania chodników na terenie miasta. 
5. Radna Ewa Garbacz złożyła interpelację w sprawie organizacji szkoleń z pierwszej 
pomocy w szkołach podstawowych przez OSP Kowaniec. 
6. Radna Ewa Pawlikowska złożyła zapytania w sprawach: 
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a) ubiegania się przez miasto o środki na projekt w szkołach podstawowych  
pn. „Zaangażowana szkoła”, 
b) wykorzystywania armatki śnieżnej, 
c) wykorzystywania zakupionego frezu, 
d) ubiegania się o środki z Funduszy Zajęć Sportowych, 
e) remontu dworca PKP i jego wykorzystania. 
6. Radny Krzysztof Sroka złożył interpelację w sprawie przeglądu studzienek miejskich. 
7. Radny Leszek Pustówka złożył zapytanie w sprawie zarządzenia, aby rodzice nie 
puszczali do szkół i przedszkoli chorych dzieci. 
8. Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelacje w sprawach: 
a) przygotowań do budowy Centrum Sportów Lodowych, 
b) utworzenia bazy danych dotyczących pieców podlegających wymianie, 
oraz zapytanie w sprawie: 
c) zamiany działki miejskiej nad Potokiem Biały Dunajec. 
9. Radna Agata Michalska złożyła interpelację w sprawie wycinki drzew na terenie miasta 
Nowy Targ.  
10. Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa złożył interpelację w sprawie przeglądu urządzeń 
telekomunikacyjnych w chodnikach na terenie miasta.  
 
Pełna treść interpelacji i zapytań pisemnych dostępna jest na stronie www.nowytarg.pl 
 
Ad.11 
W wolnych wnioskach głos zabrali:  

 Radna Ewa Pawlikowska pytała odnośnie oświetlenia przy przejściach dla pieszych na 
os. Bór, bo nadal one nie działają? 

 Kierownik Referatu ds. DiT Marcin Dziadkowiec poinformował, że interweniował już 
w tej sprawie z ZDW w sprawie podpisania umowy na przyłącz i odbiór energii.  
W tym tygodniu zostało wysłane oficjalne pismo w tej sprawie do ZDW.  

 Radna Ewa Pawlikowska pytała o możliwość postawienia słupków na kładce na 
Białym Dunajcu co uniemożliwi jazdę tam quadami. 

 Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że poczynione będą starania, 
aby zamontować tam słupki. 

 Radny Lesław Mikołajski  zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi odbierającym 
śmieci, aby pozostawiali puste pojemniki w odpowiednim miejscu, bo dochodzi do 
sytuacji, że leżą one na chodniku utrudniając przejście.  

 Radny Paweł Liszka zwrócił uwagę, że na os. Niwa w okolicy skrętu do szkoły nie 
świecą lampy. Prosił o wymianę żarówek.  Następnie prosił o dokonanie przeglądu 
drugi na os. Niwa prowadzącej w stronę stacji CPN, bo jest tam dużo dziur. Pytał czy 
w związku z 100-tną rocznicą Bitwy Warszawskiej będą w Nowym Targu 
organizowane jakieś obchody? 

 Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg poinformowała, że w związku z obciętym 
budżetem na promocję miasta nie będą organizowane inne imprezy niż te ujęte  
w harmonogramie imprez dostarczonym radnemu.  

 Radny Bartłomiej Garbacz poinformował, że jakiś czas temu zaczęto rozmawiać o idei 
połączenia węzła południe z drogą krajową, która prowadzi w kierunku przejścia 
granicznego i ta idea została ujęta w programie budowy obwodnic. W związku z tym 
skierował podziękowania do parlamentarzystów w tym Pani Poseł Anny Paluch , Pana 
Posła Arkadiusza Mularczyka, którzy składali interpelacje w tej sprawie oraz 
wszystkim osobom, które się w ten temat zaangażowały. 
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 Radna Stefania Drąg-Iłęda zwróciła się z prośbą o umocowanie ławeczek na 
chodnikach przy ul. Podtatrzańskiej, ponieważ są one przenoszone w różne miejsca  
i może dojść do tego, że zmienią one właściciela lub wyciągnie je ktoś w nocy na 
drogę co jest bardzo niebezpieczne. Następnie odniosła się do wystąpienia Pani 
Korwin i zwróciła uwagę, że nie jest tak jak ona mówi, bo na poprzedniej sesji 
podkreślała, że składała wniosek w imieniu Komisji Mieszkaniowej, a nie tylko  
w swoim imieniu i żeby go przyjąć była potrzebna zgoda większości Rady Miasta. 
Zwróciła również uwagę, że świetlica podała, że na rok 2020 ma być 40 dzieci w tych 
świetlicach, a na sesji Pani z tych świetlic poinformowała, że dzieci tych jest 15 więc 
są jakieś rozbieżności i nie wiadomo skąd.  

 Radna Katarzyna Wójcik  pytała czemu śmieci segregowane są wrzucane do jednej 
śmieciarki? 

 Kierownik Referatu ds. Gospodarki Odpadami Elwira Nowobilska-Majewska 
poinformowała, że zgodnie z przepisami nie ma teraz możliwości nie odebrania 
odpadów mimo że są one nieposegregowane stąd dochodzi do sytuacji, że nawet jeśli 
tylko jedna osoba nie posegreguje to śmieci lądują wszystkie razem. Ostatnio 
przeprowadzono rozeznanie jak wygląda segregacja śmieci w budynkach 
wielolokalowych i okazuje się, że jeśli jedna osoba nie segreguje to odpady są 
traktowane jako zmieszane.  

 Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa poinformował, że wniosek odnośnie 
zmniejszenia dotacji na świetlice był wnioskiem Komisji Mieszkaniowej, Opieki 
Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego.  

 Dodał, że w najbliższym czasie świetlice zostaną sprawdzone przez Komisję.  
 Radny Andrzej Swałtek pytał jak wygląda sytuacja po wizji na ul. Gen. Maczka  

w związku z parkowaniem samochodów na łuku jezdni? Czy zainstalowane będą tam 
słupki? 

 Kierownik Referatu ds. DiT poinformował, że zostało to już zlecone i słupki powinny 
zostać zamontowane w tym tygodniu.  

 Radny Andrzej Swałtek prosił również o interwencję w związku z parkowaniem 
prywatnych przewoźników w zatoczkach przystankowych przeznaczonych dla 
autobusów szczególnie na ul. Kowaniec.  

 Kierownik Referatu ds. DiT poinformował, że były już rozmowy w tej sprawie  
z przewoźnikami jeśli nie będzie efektów tych rozmów to będą prosić Policję  
o interwencję? 

 Naczelnik Wydziału Oświaty odniósł się do zapytania dotyczącego przyprowadzania 
chorych dzieci do przedszkoli i szkół zwracając uwagę, że w szkołach są 
zamieszczone informacje w tym zakresie, ale jest to trudne do egzekwowania.  

 Radny Paweł Liszka zwrócił uwagę, że zapytania miały być zgodnie ze statutem 
składane pisemnie i odpowiedzi też pisemne, dlatego prosi o jednakowe traktowanie 
wszystkich radnych.  

 
Na koniec Przewodniczący Rady poinformował, że w lutym Radni otrzymali drogą meilową 
druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć, jak co roku, do końca kwietnia br. wraz 
z kopią zeznania podatkowego za rok poprzedni. Poinformował również, że kolejna Sesja 
Rady Miasta planowana jest na 20 kwietnia br.  
 
Ad.12 
 
O godzinie 18:50 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął XVIII Sesję Rady Miasta 
Nowy Targ. 
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