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Protokół Nr 19/2020 
z XIX Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 11 maja 2020r.  
       
Ad.1 
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 

713) Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda otworzył obrady XIX Sesji Rady Miasta  

w Nowym Targu o godzinie 13:00.  

Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Zastępcę 
Burmistrza Pana Waldemara Wojtaszka, Sekretarza Miasta Pana Zbigniewa Stramę  
i  pracowników Urzędu Miasta. Następnie powitał Prezesa MPEC Sp. z o.o. Pana Grzegorz 

Rattera oraz Dyrektora OPS w Nowym Targu Panią Agnieszkę Zmarzlińską.  
W dalszej kolejności powitał wszystkich mieszkańców i przedstawicieli mass mediów 

oglądających transmisję z XIX Sesji Rady Miasta.  

 

Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 20 Radnych, z tego 4 

radnych w trybie zdalnym, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, 

w związku z tym obrady są prawomocne. 

 

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w 

ostatnim czasie: Pana Bogusława Giełczyńskiego, ks. prałata Andrzeja Fryźlewicza oraz 

Radnego 3 kadencji Andrzeja Fryźlewicza.  

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Informacja na temat realizacji sieci ciepłowniczej w Nowym Targu.  

6. Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej na temat pomocy udzielonej 

mieszkańcom Nowego Targu w okresie epidemii. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uznania skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym 

Targu za bezzasadną, 
b) zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania: wykonanie II 

etapu rewitalizacji kwatery wojennej z lat 1914-1923, znajdującej się na cmentarzu 

komunalnym w Nowym Targu,  

c) przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2020-2023,  

d) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat,  

e) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy,  

f) zmiany Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 roku  

w sprawie: ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach 

publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych 

oraz sposobu ich pobierania,  

g) przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości,  

h) wprowadzenia czasowego zwolnienia z opłaty targowej,  

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

2030,  
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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.  

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrali: 

� Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego na okres 

powyżej 3 lat. Projekt nie był przesłany z materiałami na sesję, gdyż jest to sprawa 

ostatnich kilku dni gdy miasto uzyskało zgodę na użytkowanie dworca PKP. Podjęcie 

tej uchwały jest potrzebne, aby można było ogłosić przetarg na dzierżawę 
pomieszczeń pod wypożyczalnie rowerów. Projekt ten był zaopiniowany pozytywnie 

przez Komisję FGKiR.  

 Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie tego punktu w punkcie 7d) 

 

Rada jednogłośnie 20 głosów „za” przegłosowała wniosek o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego 

na okres powyżej 3 lat. 
Wyniki imienne: 

za- (20) 

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, Jacenty Rajski, 

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

Wójcik 

NIEOBECNI (1) 

Szymon Fatla 

 

� Radny Bartłomiej Garbacz zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

(wirus SARS-CoV-2), który został przesłany do Biura Rady w dniu 8 maja 2020r. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zwrócił uwagę, że projekt wpłynął do urzędu  

w piątek po południu, dlatego nie ma do niego pełnej opinii prawnej. Projektodawcy nie 

podają też źródeł finansowania proponowanej zmiany. Ponadto zwrócił uwagę, że zgodnie 

ze Statutem projekt Klubu Radnych powinien wpływać co najmniej na 7 dni przed 

terminem Sesji, a projekt grupy radnych co najmniej na 14 dni przed terminem Sesji. 

Następnie stwierdził, że w obecnej sytuacji należy podejmować decyzje przemyślane, aby 

nie doprowadzić miasta do braku płynności finansowej, a przede wszystkim do takiego 

zadłużenia, które spowoduje zablokowanie miasta na kolejne lata. Zwrócił uwagę, że na 

pewno będą dużo mniejsze najważniejsze wypływy do budżetu czyli wpływy z podatku 

od osób fizycznych oraz CIT dlatego jasna sytuacja będzie za kilka miesięcy, bo na razie 

tych strat nie da się przewidzieć. Dodał, że Burmistrz na obecną sesję przygotował dwie 

uchwały jedna dot. zwolnienia z opłaty targowej przez miesiąc i drugą dot. przedłużenia 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości i na razie trzeba zaczekać kilka 

miesięcy jak sytuacja będzie się przedstawiała.  
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Radny Bartłomiej Garbacz stwierdził, że Statut nie określa w jakim terminie projekt ma 

wnosić grupa radnych, a ten przedłożony projekt jest właśnie projektem grupy radnych,  

a nie klubu. Następnie dodał, że teraz powinno się wspomagać przedsiębiorców, bo z nich 

się miasto utrzymuje. Jeśli chodzi o źródło finansowania to poinformował, że  

w uzasadnieniu wskazano na kwotę  1 000 000 zł, o które został zwiększony przychód  

z podatku od nieruchomości w projekcie budżetu.  

Radna Ewa Pawlikowska stwierdziła, że temat ten był już poruszany na Komisji FGKiR 

przy okazji omawiania uchwały dot. odroczenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości. Podkreśliła, że z uwagi na epidemię nie tylko miasto potrzebuje pieniędzy 

ale również przedsiębiorcy, którzy musieli pozamykać swoje zakłady, a chcą utrzymać 
miejsca pracy.  Dodała, że nie wszyscy przedsiębiorcy będą wnioskować o te zwolnienia, 

bo trzeba określone kryteria spełnić.  
Radny Paweł Liszka poinformował, że na Komisji FGKiR prosili Burmistrza, aby 

przygotował taki projekt uchwały do piątku, ale Pan Burmistrz tego nie zrobił. Dodał, że 

argumenty przytaczane przez Przewodniczącego Rady uważa za nie właściwe, bo 

przedsiębiorcom należy pomóc, gdyż miasto praktycznie z nich żyje dzięki podatkowi od 

nieruchomości i podatkowi dochodowemu. Jeśli chodzi o źródło finansowania to 

stwierdził, że przecież wiele inwestycji w tym roku będzie przesuniętych, a wiele imprez 

się nie odbędzie i to są te źródła finansowania. W projekcie podano kwotę maksymalnie  

1 000 000 zł i jasno określono kryteria, które należy spełnić.   
Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że nie przygotował takiego projektu 

uchwały  ponieważ został już przygotowany projekt uchwały, w którym przesuwa się 
terminy płatności rat podatku w maju i czerwcu. Dodał, że należy poczekać na rozwój 

sytuacji, aby można był też skorygować budżet miasta. Co do proponowanych źródeł 

finansowania w projekcie grupy radnych podkreślił, że przecież miasto nie ma budżetu 

nadwyżkowego. Ten wskazywany milion to nie jest zysk miasta, bo budżet na 2020r. jest 

deficytowy. Ten milion spowoduje powiększenie zadłużenia. Dodał, że rozpoczęły się już 
procesy inwestycyjne, które realizują głównie lokalni przedsiębiorcy i to też jest forma 

wsparcia dla nich. Poinformował, że proponowana uchwała jest przedwczesna. Następnie 

dodał, że przedsiębiorcy mogą wnioskować do urzędu o ulgi i odroczenia i to robią.  
A wskazywanie przez radnych wirtualnego „miliona’, który jest już wydany to beztroska  

i bark odpowiedzialności za finanse miasta.  

Radna Katarzyna Wójcik dodała, że łatwo się wydaje pieniądze. Podważyła również jeden 

z warunków uzyskania zwolnienia z płacenia podatku od nieruchomości dla firm, czyli 

tego że liczyć się ma kolejność wpłynięcia wniosku zaznaczając, że niektórzy będą 
składać wnioski drogą elektroniczną, przez e-puap, a jeszcze inni na dziennik podawczy  

i w tym przypadku warunek „kto pierwszy ten lepszy” nie jest sprawiedliwy.  

Radny Krzysztof Sroka pytał czy o takie zwolnienie z podatku mogą się ubiegać sklepy 

wielkopowierzchniowe, których związek z Nowym Targiem ogranicza się tylko do 

lokalizacji obiektu w miesiąc, a podatki płacą gdzie indziej. 

Adwokat Artur Pustówka potwierdził wcześniejsze zdanie Przewodniczącego Rady, że 

projekt został złożony niezgodnie ze Statutem oraz zwrócił uwagę, że w takiej sytuacji 

pomoc mogą otrzymać np. dwie firmy a dla reszty zabraknie środków. Potwierdził, że 

mogą to być właśnie sklepy wielkopowierzchniowe, bo nie ma określonego wymogu 

siedziby lecz wymóg prowadzenia działalności gospodarczej.    

Radny Paweł Liszka zwrócił uwagę, że nie wiadomo czy tych przedsiębiorców będzie aż 
tak dużo.  

Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha przypomniał, że 30 marca powołał zespół  

w Urzędzie Miasta, którego zadaniem jest opracowywanie i nadzorowanie realizacji 

projektów wsparcia dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy ucierpieli w skutek 
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ogłoszonej pandemii. Wpłynęło już ponad 30 wniosków dotyczących przesunięcia 

terminów płatności czynszów, a także wnioski o 90-procentowe obniżki czynszów. 

Wartość tych ulg to ponad 100 000 zł miesięcznie. To także jest forma wsparcia dla 

przedsiębiorców.  

  

W trakcie dyskusji trybie zdalnym dołączył do uczestników Sesji radny Szymon Fatla i od 

tego momentu w Sesji uczestniczy 21 radnych.  

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

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od 

nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 

(wirus SARS-CoV-2).  

Wyniki imienne: 

za- (9) 

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

Mikołajski, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek, Agata Michalska 

przeciw- (12) 

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

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

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

BRAK GŁOSU (0) 

 

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

się przyjęła zaproponowany porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą  
 

Wyniki imienne: 

za- (13) 

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

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

Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 

przeciw- (2) 

Szymon Fatla, Paweł Liszka 

wstrzym.się (6) 

Marek Fryźlewicz, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Lesław Mikołajski, Ewa Pawlikowska, 

Andrzej Swałtek 

 

Porządek obrad po zmianie: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.  

5. Informacja na temat realizacji sieci ciepłowniczej w Nowym Targu.  

6. Informacja Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej na temat pomocy udzielonej 

mieszkańcom Nowego Targu w okresie epidemii. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uznania skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym 

Targu za bezzasadną, 
b) zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania: wykonanie II 

etapu rewitalizacji kwatery wojennej z lat 1914-1923, znajdującej się na cmentarzu 

komunalnym w Nowym Targu,  
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c) przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2020-2023,  

d) oddania w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat, 

e) oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat,  

f) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy,  

g) zmiany Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 roku  

w sprawie: ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach 

publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych 

oraz sposobu ich pobierania,  

h) przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  

z powodu COVID19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości,  

i) wprowadzenia czasowego zwolnienia z opłaty targowej,  

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

2030,  

k) 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.  

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zakończenie obrad.  

 

Ad.3 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła protokół 

z XVIII Sesji Rady Miasta. 
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 

wstrzym.się (1) 

Paweł Liszka 

 

Ad.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 marca 2019r. r. do 11 maja 2020r. 

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

Watycha.  

W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali:  

� Radny Andrzej Swałtek pytał o remontowaną kładkę na Czarnym Dunajcu, czy będzie 

wykonany tam podjazd tak żeby można był swobodnie wjechać rowerem.  

� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że ta kładka jest tylko 

remontowana i schody i pochylnia dla wózków zostaje tak jak do tej pory. Rowerzyści 

będą musieli zejść z roweru i go wprowadzić na kładkę. W przyszłości można 

rozważyć z Wodami Polskimi przebudowę tego wału w ten sposób, aby najazd na 

kładkę był swobodny.   

� Radny Paweł Liszka pytał czy Burmistrz i Z-cy wykorzystali urlopy zaległe. Pytał 

kiedy będą dostarczone mieszkańcom decyzje z wymiarem podatkowym? 

� Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że pojedyncze dni urlopu 

wykorzystał, ale z uwagi na sytuację i potrzebę bycia na miejscu w pracy nie udało się 
mu całego urlopu zaległego wykorzystać. Odnośnie doręczania decyzji podatkowych 

poinformował, że przez epidemię było wstrzymane doręczanie tych decyzji, ale już od 
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dwóch tygodni są na nowo roznoszone. Do roznoszenia będą również zaangażowani 

pracownicy z pływalni, którzy obecnie są na tzw. postojowym.  

� Radny Paweł Liszka pytał czy mieszkańcy będą ponosili koszty odsetek przy płaceniu 

podatku? Pytał co z urlopami zaległymi Z-ców? 

� Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że termin liczy się od doręczenia 

decyzji, więc  mieszkańcy nie będą ponosić żadnych odsetek. Odnośnie urlopów  

Z-ców poinformował, że raczej uda się go wybrać, ale nie ma obaw co do wypłaty 

ekwiwalentu, bo jest on wypłacany w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub 

odwołania ze stanowiska.  

� Radny Jacenty Rajski zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu w części dotyczącej 

inwestycji pominięto inwestycję dotyczącą budowy parkingu przy ul. Kościuszki.  

 

Ad.5 
Informację na temat realizacji sieci ciepłowniczej w Nowym Targu przedstawił Prezes MPEC 

Nowy Targ Sp. z o.o. Grzegorz Ratter. Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Lesław Mikołajski zwrócił uwagę, że skoro MPEC jako główne źródło energii 

stosuje nadal węgiel to czy rozszerzając ofertę powiększa się emisja CO2, jak sobie 

MPEC zamierza radzić z tym problemem? Następnie pytał czy jest już zatwierdzona 

taryfa na 2020r? 

� Prezes MPEC Grzegorz Ratter poinformował, że MPEC chce rozpocząć produkcję 
energii w skojarzeniu jednocześnie cieplnej i energetycznej z gazu ziemnego. Stan 

epidemii spowodował przesunięcie tych prac. Jeśli chodzi o cenę uprawnień 

poinformował, że dwa tygodnie temu uprawnienia były po 15 Euro. Dodał, że  

w przyszłym roku źródłem ciepła nie będzie tylko węgiel lecz także energia 

skojarzona, o której wcześniej wspominał. Odnośnie taryf poinformował, że nie są one 

jeszcze uchwalone na ten rok , trwa on wyjątkowo długo tym razem. Wniosek złożono 

we wrześniu 2019, przewidywał on wzrost taryfy o 3%. Niemniej nawet ten wzrost nie 

spowoduje osiągnięcia poziomu, który był pokazywany w prezentacji z roku 2016. 

Nawet jeśli taryfa wzrośnie o te 3% to ceny będą dużo niższe niż w roku 2016. Dodał, 

że na chwilę obecną obowiązuje poprzednia taryfa, a ustalenie nowej taryfy może się 
przesunąć nawet o 2 lata. 

� Radny Jacenty Rajski pytał czy w związku z remontem ul. Długiej nie można byłoby 

ciągu ciepłowniczego zaprojektować, aby dwa razy nie rozkopywać jezdni? 

� Prezes MPEC Grzegorz Ratter poinformował, że budżet MPEC-u jest ograniczony, 

jeśli uda się pozyskać środki to będzie to wzięte pod uwagę.  
 

Ad.6 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu Agnieszka Zmarzlińska przedstawiła 

informację na temat pomocy udzielonej mieszkańcom Nowego Targu w okresie epidemii. 

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Katarzyna Wójcik pytała, czy liczba osób potrzebujących w mieście, w okresie 

pandemii wzrosła jeśli tak to czy znacząco? 

� Dyrektor OPS Agnieszka Zmarzlińska  poinformował, że nie jest to znaczący wzrost  

i nie wiązałaby go bezpośrednio z pandemią.  
� Radna Katarzyna Wójcik pytała czy wzrosła liczba przypadków przemocy w rodzinie? 

� Dyrektor OPS Agnieszka Zmarzlińska  poinformował, że wzrosła nieco liczba tych 

przepadków, ale nie jest to drastycznie skokowy wzrost, 

� Radna Stefania Drąg-Iłęda złożyła podziękowania Pani Dyrektor za ogrom pracy 

włożonej w skoordynowane działania wszystkich służb w mieście w tym trudnym 
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czasie pandemii oraz udzielonej pomocy dla osób jej potrzebujących. Podziękowała 

wszystkim, którzy się w tą akcję angażowali.  

� Dyrektor OPS Agnieszka Zmarzlińska  również podziękowała wszystkim za 

współpracę w tym trudnym czasie, a szczególnie pracownikom OPS za 

zaangażowanie.  

 

Ad.7a) 
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nowym Targu za bezzasadną przedstawił Przewodniczący Komisji SWiP 

Krzysztof Sroka. W dniu 6 kwietnia 2020r. do Rady Miasta Nowy Targ wpłynęła skarga 

(skierowana do rozpatrzenia Radzie Miasta Nowy Targ przez Samorządowego Kolegium 

Odwoławcze w Nowym Sączu pismem z dnia 25 marca 2020r.) na działalność Dyrektora 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu dotycząca nienależytego załatwiania przez 

Panią Dyrektor spraw o przyznanie pomocy na zakup leków i okularów dla skarżącej.  

Przedmiotowa skarga pismem z dnia 8 kwietnia 2020r. została przekazana przez 

Przewodniczącego Rady Miasta do rozpatrzenia zgodnie ze Statutem przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji. Przewodniczący  tej Komisji tego samego dnia wystąpił do Burmistrza 

Miasta z wnioskiem o złożenie przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśnień  

w przedmiotowej sprawie. Przedmiotowe wyjaśnienia wpłynęły do Przewodniczącego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 16 kwietnia 2020r. i zostały przesłane członkom 

Komisji, która rozpatrzyła przedmiotową skargę na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2020r.  

i jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. 
Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/196/2020 w sprawie 

uznania skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu 

za bezzasadną.  
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 

 

Przerwa  

 

Ad.7b) 
Projekt uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację 
zadania: wykonanie II etapu rewitalizacji kwatery wojennej z lat 1914-1923, znajdującej się 
na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu przedstawił Naczelnik Wydziału GKiOŚ 

Dariusz Jabcoń.  Kwatera wojenna z lat 1914–1923, znajduje się na cmentarzu komunalnym 

w Nowym Targu w kwaterze nr 12. Została ona utworzona przez Powiatową Komendę Armii 

Austro-Węgierskiej w listopadzie 1914 r. Na przestrzeni lat w obrębie kwatery dokonano 

różnych zmian. W 2018 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Wojewody Małopolskiego została opracowana dokumentacja nowej aranżacji tej kwatery 

oraz wykonano I etap rewitalizacji. Łączny koszt opracowania dokumentacji i realizacji  

I etapu wyniósł 120 860 zł, w tym kwotę 41 780 zł sfinansowano ze środków Wojewody 

Małopolskiego, a 79 080 zł sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
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Narodowego. W tym roku zobowiązani jesteśmy zrealizować II etap rewitalizacji kwatery 

wojennej, według dokumentacji, która została zatwierdzona przez Małopolski Urząd 

Wojewódzki i Instytut Pamięci Narodowej. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 6 ust. 2 

ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych koszty utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych, winny być ponoszone ze środków budżetu państwa, 

Wojewoda  Małopolski zadeklarował dofinansowanie remontu kwatery kwotą 60 000 zł. 

Wymaga to jednak podpisania porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do 

zakresu administracji rządowej. W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego: Cmentarze i groby wojenne w kraju, miasto otrzymało na ten cel kwotę 45 000 

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 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/197/2020 w sprawie 

zawarcia porozumienia z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania: wykonanie II 

etapu rewitalizacji kwatery wojennej z lat 1914-1923, znajdującej się na cmentarzu 

komunalnym w Nowym Targu.  
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.7c) 
Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta 

Nowy Targ 2020-2023 przedstawił Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha. 

Poinformował, że  program ten jest dokumentem uwzględniającym zadania z zakresu opieki 

nad zabytkami i jest uzupełnieniem dotychczas przyjętych aktów w tym zakresie aktów prawa 

miejscowego. Określa sposób ich realizacji poprzez stosowne działania organizacyjne  

i finansowe oraz upowszechniające wiedzę o zabytkach. Zapisy tego programu nie powodują 
z automatu wszczęcia procedury wpisu żadnego obiektu do rejestru zabytków. Dokument ten 

sporządza się raz na cztery lata, obecnie jest ot jego trzecia wersja. Program został 

zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Polskiego Towarzystwo 

Historyczne Oddział Nowy Targ. Do programu nie zgłoszono żadnych uwag. Naczelnik 

zgłosił dwie autopoprawki: 

1 polegająca na dopisaniu na str. 38 do wykazu obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

Ratusza, a wykreślenie go na str. 42 z listy gminnej ewidencji zabytków, 

2 polegająca na wykreśleniu w rozdziale 11 pkt. 13.  

 

Pytań do referującego nie było.  

W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Marek Fryźlewicz zwrócił uwagę na kilka nieprawidłowości w tym programie, 

które należałoby sprostować, przed jego przyjęciem. 
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� Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda w związku z uwagami zgłoszonymi przez 

radnego Marka Fryźlewicza pytał czy można jeszcze te informacje posprawdzać  
i podjąć ten program na kolejnej Sesji? 

� Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha potwierdził, ze nie ma 

przeciwwskazań, aby uchwała ta została podjęta przez Radę na kolejnej Sesji. 

� W związku z powyższym Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o zdjęcie w dniu 

dzisiejszym przedmiotowego projektu uchwały w celu jego  dokładnego 

przeanalizowania. 

Rada w głosowaniu 21 głosów za przegłosowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami 

Miasta Nowy Targ 2020-2023 w celu jego dopracowania.  
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.7d) 
Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat 

przedstawił Z-ca Naczelnik Wydziału RUiGN Paweł Maczek. Przedmiotem uchwały jest 

lokal użytkowy, usytuowany na parterze budynku Dworca Kolejowego przy ul. Kolejowej 

166 w Nowym Targu na działce ewid. nr 10240/8 o pow. 0,0462 ha – objętej Księgą 
Wieczystą Nr NS1T/00142845/6 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Nowym Targu. W związku z oddaniem do użytkowania inwestycji pn. 

„Przebudowa zabytkowego budynku Dworca Kolejowego w Nowym Targu z przełomu XIX  

i XX wieku na działce o numerze 10240, obr 0001 Nowy Targ, j. ewid. Nowy Targ”, część 
budynku może zostać przeznaczona do wynajmu. Do wynajmu przeznaczony jest lokal 

użytkowy, usytuowany na parterze w budynku o łącznej pow. 65,39 m
2  

. 

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 XIX/198/2020 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat.  
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.7e) 
Projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat 

przedstawił Z-ca Naczelnik Wydziału RUiGN Paweł Maczek. Przedmiotem uchwały jest 
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nieruchomość położona na os. Bór w Nowym Targu, na której zlokalizowany jest garaż wraz 

z dojazdem, stanowiąca własność Gminy Miasto Nowy Targ, oznaczona jako działka ewid.  

nr 10182/82 i część działki ewid. nr 10182/83, o łącznej powierzchni ok. 36,20 m
2
.  

Ww. nieruchomość od 4 maja 2010 roku (tj. od dnia zakupu garażu wolnostojącego  

w zabudowie szeregowej usytuowanego na działce ewid. nr 10182/82) do chwili obecnej jest 

przedmiotem dzierżawy na rzecz Pani Ireny Dolińskiej. Biorąc pod uwagę fakt, że 

przedmiotowa dzierżawa na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy trwa od blisko 10-ciu lat,  

a Pani Dolińska wyraża dalszą chęć jej kontynuowania i w dniu 20 stycznia 2020 roku 

wystąpiła z wnioskiem o zawarcie umowy na okres 10 lat, przedkładam projekt niniejszej 

uchwały przychylając się jednocześnie do prośby Wnioskodawczyni, oraz wnoszę zgodnie  

z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 

2020 roku, poz. 65 z późn. zm.) o odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.  

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/199/2020 w sprawie 

oddania w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat. 
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.7f) 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy  przedstawił Z-ca 

Naczelnika Wydziału RUiGN Paweł Maczek. W świetle obowiązujących przepisów 

zawartych w ustawie o samorządzie gminnym uchwała Rady Gminy jest wymagana  

w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 

umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Projekt uchwały przewiduje 

przedłużenie na okres nie dłuższy niż trzy lata umów najmu i umów dzierżawy ujętych  

w niniejszej uchwale, z dotychczasowymi najemcami i dzierżawcami, którzy są 
zainteresowani przedłużeniem umów. 

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 XIX/200/2020 w sprawie 

przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy.   
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, Lesław Mikołajski, 
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Marek Mozdyniewicz, Ewa Pawlikowska, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (2) 

Marek Fryźlewicz, Danuta Szokalska-Stefaniak 

 

Ad.7g)  
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/2019 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

29 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia w Nowym Targu Strefy Płatnego Parkowania na 

drogach publicznych, wysokości stawek opłat za parkowanie i wysokości opłat dodatkowych 

oraz sposobu ich pobierania przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Marcin Dziadkowiec.  

W świetle obowiązujących przepisów w tym stosownej Uchwały Burmistrz Miasta nie 

posiada upoważnienia do zawieszenia poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania. Dlatego  

w związku z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1398 z późn. zm.), ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii, niezbędne jest podjęcie przedmiotowej Uchwały mającej na celu 

umożliwienie zawieszenia poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania, co spowoduje 

zmniejszenie częstotliwości bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami korzystającymi ze 

strefy jednocześnie ograniczając rozprzestrzenianie się przedmiotowego wirusa. Takie 

rozwiązanie może okazać się korzystne w przypadku pogłębienia się pandemii lub innych 

sytuacji kryzysowych. 

 

Kierownik zgłosił autopoprawkę polegającą na poprawie literówki z „kryzysowych” na 

„kryzysowym”. 

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 wraz  

z autopoprawką Uchwałę Nr XIX/201/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/2019 

Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: ustalenia w Nowym 

Targu Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych, wysokości stawek opłat za 

parkowanie i wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.  
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, Lesław Mikołajski, 

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

Krzysztof Sroka, Andrzej Swałtek, Katarzyna Wójcik 

NIEOBECNI (2) 

Marek Fryźlewicz, Danuta Szokalska-Stefaniak 

 

Ad.7h) 
Projekt uchwały w sprawie  przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19, terminów płatności rat podatku od 
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nieruchomości przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz. Zgodnie  

z  art. 15 q ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; Rada 

gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych 

w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. Przyjęta przez  

ustawa o “tarczy antykryzysowej”, która weszła w życie 1 kwietnia, oferuje wiele środków  

w walce z epidemią COVID – 19.  

W odniesieniu do podatków, ustawa wprowadza cztery główne obszary, których dotyczą 
zawarte w niej rozwiązania, mające zminimalizować skutki epidemii. Są to min. 

• Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw; 

• Odroczenia w realizacji niektórych obowiązków; 

Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości ustawa wprowadza przepisy umożliwiające 

przedłużenie,  terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju 

i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.  

Projekt uchwały przewiduje  przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości 

przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Termin płatności rat 

podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r. przedłuża się do dnia 30 

września 2020 r. 

Pani Naczelnik zgłosiła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu pouczenia w załączniku  

nr 2.  

Pytań do referującego nie było.  

W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka w imieniu grupy radnych zgłosił wniosek formalny o dokonanie 

zmian w tekście uchwały w sprawie: przedłużenia wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19, 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Z uwagi na obszerny zakres 

proponowanych zmian pisemna treść wniosku stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Następnie stwierdził, że teraz jest czas, aby pomóc przedsiębiorcom, a nie za kilka 

miesięcy. Dodał, że proponowana zmiana daje to, że każdy przedsiębiorca będzie 

równo traktowany ponieważ każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość złożenia 

wniosku, jeśli spełnia warunek spadku przychodów co najmniej o 30%. Natomiast  

w przypadku wniosku o umorzenie, niestety jest tak, że jest prowadzona analiza przez 

pracowników urzędu i ostateczna decyzja jest decyzją uznaniową.   
� Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zwrócił uwagę, że największą pozycją  

w budżecie jest podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z tym pytał 

Radnego Pawła Liszkę czy już na ten moment wie jakie będą z tego tytułu straty dla 

budżetu miasta? Jaka kwota będzie potrzebna na pokrycie tych strat?  

� Radny Paweł Liszka uznał, że od takich wyliczeń jest Skarbnik Miasta.  

� Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda podkreślił, że z racji wykonywanego zawodu 

współpracuje z wieloma przedsiębiorcami i obserwuje jak się przedstawia obecnie 

sytuacja dlatego właśnie uważa, że wprowadzenie w tym momencie uchwały 

proponowanej przez grupę Radnych będzie „zabójstwem” dla budżetu miasta.  

Natomiast odroczenie terminów płatności rat podatku pokaże jak to będzie wszytko 

wykładało za kilka miesięcy.  
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� Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że już na chwilę obecną wiadome 

jest, że będzie znaczny spadek dochodów praktycznie w każdej pozycji budżetowej. 

Na pewno najbardziej dotkliwy będzie on z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych. Na ten moment trudno jest szacować jaki to będzie ubytek dla budżetu. 

Odnośnie propozycji pokrycia kwoty 1 000 000 zł z rezerwy budżetowej wyjaśnił, że 

rezerwy tworzone są w oparciu o przepisy prawa, które zobowiązują do ich tworzenia. 

W tym roku zgodnie z przepisami wyliczono, że 500 000 zł z rezerwy musi być 
przeznaczone na zarządzanie kryzysowe i tych pieniędzy nie można przeznaczyć na 

inny cel. Środki na tych rezerwach pochodzą z kredytów, jeśli nie zostaną one 

wykorzystane to będzie brany mniejszy kredyt. Podkreślił, że na bieżąco śledzi 

sytuację i jeśli będzie dalsza potrzeba to miasto będzie przedsiębiorcom pomagać. Na 

razie nie wiadomo jak się sytuacja rozwinie, może się poprawi, a może kryzys będzie 

się pogłębiał dlatego miasto będzie ostrożnie podchodzić do każdego przypadku. 

Dodał, że do tej pory umorzenia były stosowane bardzo rzadko, a nie było przypadku, 

żeby przedsiębiorca zlikwidował działalność z powodu podatku od nieruchomości.  

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że należy wprowadzić zwolnienie z podatku, aby 

pomóc przedsiębiorcom i uniknąć umarzania według tzw. „uznania” Burmistrza  

i Skarbnika. Dodał, że „zabójcza” dla budżetu będzie sytuacja gdy tych 

przedsiębiorców nie będzie i nie będzie miał kto płacić tego podatku. Następnie 

zwrócił uwagę, że jeśli nie można tego 1 000 000 zł zabrać z rezerwy to proponuje 

zmniejszenie kwoty 5 530 000 zł o 1 000 000 zł w związku z tym, że nie będzie 

przebudowy ul. Długiej i Kasprowicza.   

� Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda podkreślił, że uważa, że będzie to 

„zabójcze” w tym momencie, nie znając sytuacji i faktycznych strat.  

� Radny Szymon Fatla przypomniał, że jakiś czas temu ostrzegał, że podejmowanie 

decyzji o przebudowie MOK na kredyt jest decyzją nieodpowiedzialną. Faktycznie  

w listopadzie gdy pojawił się wirus nie dało się przewidzieć co będzie, ale to że 

zbliżała się światowa recesja można było przeczytać na portalach, w gazetach 

biznesowych. Teraz gdy pojawiła się ta trudna sytuacja faktycznie tak naprawdę nie 

ma z czego ratować tych przedsiębiorców, ale jeśli teraz samorząd nie da tej ulgi  

w podatku od nieruchomości to w kolejnych latach spadną też wpływy dla miasta  

z podatku PIT i CIT. Podobne decyzje podejmują też inne miasta, aby kryzys się nie 

przedłużył na kolejne lata.   

� Radna Ewa Pawlikowska stwierdziła, że jest mowa o ewentualnej pomocy  

w przyszłości więc nie bardzo rozumie w czym jest różnica żeby pomóc później, a nie 

teraz skoro i tak będą na to potrzebne pieniądze. Przedsiębiorcy teraz potrzebują 
pomocy, być może jeśli im nie pomożemy część  z nich upadnie albo pozwalnia 

pracowników.  

� Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha podkreślił, że skoro przedsiębiorcy nie są nic 

winni miastu to co jeszcze miasto ma im dać? Następnie zwrócił się do Radnego 

Liszki o podanie przykładu na fakt, że Burmistrz komuś uznaniowo umorzył, lub nie 

umorzył, bo wszystkie dane na ten temat są podawane na stronie i nie można tak 

oskarżać.  
� Radna Katarzyna Wójcik stwierdziła, że odroczenie płatności do końca września jest 

pomocą dla przedsiębiorców, a pozwoli to oszacować straty po tych kilku miesiącach  

i zdecydować co dalej robić. Zwróciła uwagę Radnej Ewie Pawlikowskiej, że kieruje 

mocne oskarżenia, ale sama składa dużo interpelacji, które też wymagają 
wykorzystania środków z budżetu miasta. Stwierdziła, że nie można teraz zamrozić 
budżetu, bo trzeba to wszystko ostrożnie przemyśleć i zaplanować. Budżet miasta 
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trzeba potraktować jak swój domowy i przemyśleć jak wydać pieniądze, których 

praktycznie już nie ma.  

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że na Komisji FGKiR była mowa, że decyzja 

umorzeniowa jest decyzją uznaniową.  
� Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz poinformowała, że każda 

decyzja podatkowa czy przyznawana ulg jest decyzją uznaniową podejmowana po 

przeprowadzonej analizie. Następnie  stwierdziła, że zaproponowana przez Burmistrza 

uchwała bardzo szeroko traktuje podmioty natomiast uchwała proponowana przez 

grupę radnych była by uchwała podmiotowo-przedmiotową i nie wyobraża ona sobie 

funkcjonowania w obrocie prawnym takiej uchwały. W proponowanej uchwale dot. 

przedłużenia terminów płatności nie ma potrzeby wydawania decyzji podatkowej, ani 

nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych, a jeśli wprowadzi się zwolnienie 

to cały wymiar podatkowy biegnie od początku. Podkreśliła, że podatek od 

nieruchomości jest podatkiem majątkowym  to nie jest podatek dochodowy więc nie 

każdy przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Jest wielu 

przedsiębiorców, którzy wynajmują lokale i oni nie będą mogli skorzystać z takiej 

ulgi, bo to nie oni płacą podatek od nieruchomości lecz właściciel lokalu. Duża ilość 
zakładów fryzjerskich czy kosmetycznych, którzy najczęściej wynajmują lokal nie 

skorzysta z takiej ulgi. Dodała, że w swojej pracy nie spotkała się z sytuacją, żeby 

sytuacja przedsiębiorstwa była trudna, a odmówiono umorzenia podatku.  W uchwale 

grupy radnych przedsiębiorcy są potraktowani „kto pierwszy ten lepszy”, a organy 

podatkowe nie działają jak urząd pracy, że kto pierwszy ten dostanie subwencję czy 

dotację. Dlatego nie można powiedzieć, że miasto daje 1000 000 zł i „kto pierwszy ten 

lepszy”.  

� Radny Paweł Liszka w wyniku wyjaśnień Pani Naczelnik zgłosił poprawkę do 

zgłoszonego wniosku formalnego, aby w § 11 wykreślić zapis wskazujący, że  

o przyznaniu zwolnienia decyduje kolejność wpływu wniosków.   

� Adwokat Artur Pustówka zaznaczył, że poprawka ma dotyczyć meritum uchwały,  

a nie całkowicie ją zmieniać, więc to co zostało zaproponowane, to nie jest poprawka 

lecz  wepchnięcie na siłę nowej uchwały, która została odrzucona na początku sesji. 

Co do poprawki dotyczącej zgłaszania wniosków podkreślił, że powstaje pewna luka, 

bo jeśli mamy ograniczenia kwotowe to kto będzie decydował komu z tego  1 000 000 

zł dać.  
� Radna Katarzyna Wójcik pytała Radnego Pawła Liszkę, czy po jego poprawce  

o zniesieniu kolejności zgłoszeń, każdy będzie mógł skorzystać z tej ulgi i czy ma 

oszacowanego jakiego to będzie rzędu kwota? 

� Radny Paweł Liszka stwierdził, że jeśli zabraknie tego zaproponowanego 1 000 000 zł 

to Rada zawsze może dokonać stosownych zmian w uchwale.  

 
Rada w głosowaniu 8 głosów „za” przy 12 głosach przeciw odrzuciła wniosek zgłoszony 

przez Radnego Pawła Liszkę.  
Jeden radny nieobecny w momencie głosowania.  

Wyniki imienne: 

za- (8) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Paweł Liszka, Lesław Mikołajski, Ewa 

Pawlikowska, Andrzej Swałtek, Agata Michalska 

przeciw- (12) 

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

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

Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik 
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NIEOBECNI (1) 

Marek Fryźlewicz 

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 14 głosów „za” przy 6 głosach wstrzymujących się  podjęła wraz  

z autopoprawką Uchwałę Nr XIX/202/2020 w sprawie przedłużenia wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19, 

terminów płatności rat podatku od nieruchomości.  
Wyniki imienne: 

za- (14) 

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

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

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

wstrzym.się (6) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Andrzej 

Swałtek 

NIEOBECNI (1) 

Marek Fryźlewicz 

 

Ad.7i) 
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zwolnienia z opłaty targowej  

przedstawiła Naczelnik Wydziału PiO Barbara Kryj-Mozdyniewicz. Zgodnie z 19  pkt 3 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może 

wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych. 

Projekt ma na celu pomoc przedsiębiorcom, którzy dokonują sprzedaży  na terenie miasta 

Nowego Targu w okresie od 12 maja 2020r. do 10  czerwca 2020r.  

W związku z tym, iż handel na targowiskach  mógł odbywać  z limitem osób przebywających 

w sklepach i na targowiskach - do 3 osób na kasę czy stragan, ustawodawca w tzw. Ustawie 

tarczy antykryzysowej nie przewidział zwolnienia z tytułu opłaty targowej. Można jednak  

wprowadzić zwolnienia na zasadach ogólnych, aby pomóc przedsiębiorcom w poprawie 

płynności finansowej, którzy dokonują sprzedaży na targowiskach w trudnych czasach 

epidemii. W trosce o umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej, polskiej żywności, 

zachowanie bytu rolników i sprzedawców uchwała jest w pełni uzasadniona.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/203/2020 w sprawie 
wprowadzenia czasowego zwolnienia z opłaty targowej.  

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 



 16 

NIEOBECNI (1) 

Marek Fryźlewicz 

 

Ad.7j) 
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 poniższe przedsięwzięcia, których realizacja 

zostaje przesunięta z roku 2020 na rok 2021: 

- „Przebudowa drogi miejskiej - ul. Długa na odcinku od os. Bereki do ul. Orkana” z limitem 

nakładów i zobowiązań w kwocie 2 640 000 zł w tym ustala się limit zobowiązań dla roku 

2021 w kwocie 2 640 000 zł. 

- „Przebudowa drogi miejskiej - ul. Kasprowicza” z limitem nakładów i zobowiązań  
w kwocie 2 890 000 zł, w tym ustala się limit zobowiązań dla roku 2021 w kwocie 2 890 000 

zł.  

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/204/2020 w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy Targ na lata 2020-2030.  
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.7k) 
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.  Następnie zgłosił autopoprawki: 

1) w § 2 ust. 5 zmienia się dotychczasową treść ustępu na treść: „Załącznik nr 6 „Plan 

dochodów i wydatków na rok 2020 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

i inne zadania zlecone gminie ustawami” zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej 

uchwały”. 

2) w § 2 ust. 6 zmienia się dotychczasową treść ustępu na treść: „Załącznik nr 8 „Zestawienie 

planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Nowy Targ w 2020 roku” zastępuje 

się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
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Rada w głosowaniu 19 głosów „za” podjęła wraz z autopoprawkami Uchwałę Nr 

XIX/205/2020 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, Bartłomiej Garbacz, Ewa Garbacz, Bożena Groń, 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 (2) 

Marek Fryźlewicz, Artur Kret 

 

 

Ad.8 
Interpelacje i zapytania Radnych:  

1) Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie wizji lokalnej na 

os. Niwa w związku z drzewami rosnącymi w pasie drogowym, 

2) Rada Ewa Pawlikowska złożyła interpelację w sprawach związanych z budową drogi 

łączącej  os. Niwa z ul. Grel, 

3) Radny Andrzej Swałtek złożył interpelację w sprawie zamontowania progu przy zatoczce 

przystankowej  na przystanku „pod baranami”, 

4) Radny Marek Fryźlewicz złożył interpelację w sprawie nadzoru nad ścieżkami 

rowerowymi na terenie miasta, 

5) Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa złożył interpelację w sprawie prac związanych  

z budową korytek wody opadowej na Marfianej Górze, 

6) Radna Ewa Garbacz złożyła zapytania w sprawie: 

a) zagospodarowania terenu znajdującego się za sadem na przyszłą ścieżkę rowerową, 
b) poprawy regulaminu placu zabaw na dróżkach na ul. Wojska Polskiego, 

7) Radny Krzysztof Sroka złożył interpelację w sprawie remontu ul. Stanisława Józefczaka, 

8) Radny Paweł Liszka złożył interpelację w sprawie wykorzystania urlopów zaległych 

przez Burmistrza i jego Z-ców. 

 

Ad.9 
W wolnych Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda przypomniał, że Radni mają obowiązek 

złożyć oświadczenie majątkowe za rok 2019 do 31 maja br. termin ten został wydłużony  

w związku z sytuacja epidemiologiczną o czym radni byli już informowani mailowo.  

Następnie poinformował, że XX Sesja Rady Miasta planowana jest na 22 czerwca 2020r., 

będzie to sesja absolutoryjna.  

 

 

Ad.10 
O godzinie 17:25 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął XIX Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak             mgr Grzegorz Luberda 


