
 1 

Protokół Nr 20/2020 
z XX Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 22 czerwca 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 XX Sesji Rady Miasta  

w Nowym Targu o godzinie 13:00.  

Powitał serdecznie Radnych, Burmistrza Miasta Pana Grzegorza Watychę, Zastępców 

Burmistrza Panią Joannę Iskrzyńską-Steg i Pana Waldemara Wojtaszka oraz Sekretarza 

Miasta Pana Zbigniewa Stramę. Następnie powitał  pracowników Urzędu, Dyrektorów  

i Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, W dalszej kolejności powitał 

wszystkich mieszkańców i przedstawicieli mass mediów oglądających transmisję z XX Sesji 

Rady Miasta.  

 
Przewodniczący poinformował, że w obradach udział bierze 21 Radnych, z tego 3 radnych  

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

w związku z tym obrady są prawomocne. 

Przed przystąpieniem do porządku obrad minutą ciszy uczczono zmarłych w ostaniem czasie: 

długoletniego Burmistrza Miasta Nowy Targ, radnego obecnej kadencji Pana Marka 

Fryźlewicza oraz pierwszego Przewodniczącego Rady Miasta i wojewodę nowosądeckiego 

Pana Wiktora Sowę. 
 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez nowego Radnego.  

3. Przyjęcie porządku obrad.    

4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miasta. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.   

6. Rozpatrywanie Raportu o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2019. 

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2019: 

a) głosy radnych,  

b) głosy mieszkańców. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Targ, 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2019,   

c) absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2019, 

d) zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r.  

w sprawie powołania składu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju  

i wyboru Przewodniczącego Komisji, 

e) zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018r.  

w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru 

Przewodniczącego Komisji, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 

2020r., 

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

h) oddania w najem lokalu na okres powyżej 3 lat, 

i) zmiany Uchwały Nr 69/XI/99 Rady Miejskiej w Nowym Targu w sprawie nadania 

nazw ulicom, 
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j) nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu, 

k) uchylenia Uchwały Nr XLII/358/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 

2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 

lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe,  

l) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 

m) 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.  

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie obrad.  

 

Wprowadzenie Sztandaru Miasta.  

 

Ad.2 
Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Luberda odczytał postanowienie Komisarza 

Wyborczego w Nowym Sączu Nr 100/2020 z dnia 20 maja 2020r. w sprawie obsadzenia 

mandatu Radnego Rady Miasta Nowy Targ w okręgu Nr 2. Zgodnie z tym postanowieniem 

mandat obejmuje Pan Włodzimierz Tadeusz Zapiórkowski. W związku z tym 

Przewodniczący Rady poprosił go o złożenie ślubowania.  

Radny Włodzimierz Zapiórkowski złożył ślubowanie odczytując rotę ślubowania: „Wierny 

Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 

mieszkańców”, a następnie odpowiedział: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.  

Po złożeniu ślubowania przez Radnego Sztandar Miasta wyprowadzono.  

Ad.3 
W sprawie zmiany w porządku obrad głos zabrał Przewodniczący Rady, który w związku  

z pismem Burmistrza z dnia 16 czerwca 2020r. zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad w punkcie 8m) projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla 

Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa 

Małopolskiego”.  

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” przegłosowała wniosek zgłoszony przez 

Przewodniczącego Rady. 

Wyniki imienne: 

za- (21) 

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, 

Włodzimierz Zapiórkowski 

 

Radna Ewa Pawlikowska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie: wprowadzenia czasowego zwolnienia z opłaty targowej. 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zwrócił uwagę, że projekt nie został zaopiniowany 

przez radcę prawnego, nie otrzymali go również do wglądu przed sesją Radni. Następnie 

poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Radną Ewę Pawlikowską. 
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Rada w głosowaniu 8 głosów „za” przy 11 głosach przeciw i 2 głosach  wstrzymujących się 
odrzuciła wniosek złożony przez Radną Ewę Pawlikowską.  
 

Proponowany porządek obrad po zmianie: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez nowego Radnego.  

3. Przyjęcie porządku obrad.    

4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miasta. 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.   

6. Rozpatrywanie Raportu o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2019. 

7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2019: 

8. głosy radnych,  

9. głosy mieszkańców. 

10. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Targ, 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2019,   

c) absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2019, 

d) zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r.  

w sprawie powołania składu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju  

i wyboru Przewodniczącego Komisji, 

e) zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018r.  

w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru 

Przewodniczącego Komisji, 

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Nowy Targ na II półrocze 

2020r., 

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

h) oddania w najem lokalu na okres powyżej 3 lat, 

i) zmiany Uchwały Nr 69/XI/99 Rady Miejskiej w Nowym Targu w sprawie nadania 

nazw ulicom, 

j) nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu, 

k) uchylenia Uchwały Nr XLII/358/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 

2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 

lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe,  

l) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 

m) udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla 

pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”, 

n) 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.  

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zakończenie obrad.  

 

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

przyjęła zaproponowany porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą.  
Wyniki imienne: 

za- (15) 

Stefania Drąg-Iłęda, Ewa Garbacz, Bożena Groń, Artur Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, 
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Lesław Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

Krzysztof Sroka, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik, Włodzimierz Zapiórkowski 

przeciw- (1) 

Paweł Liszka 

wstrzym.się (5) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska, Andrzej Swałtek 

 

Ad.4 

Rada w głosowaniu 19 głosów „za” przy 2 głosach wstrzymujących się przyjęła protokół 

z XIX Sesji Rady Miasta.  
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, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej 

Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik, Włodzimierz Zapiórkowski 

wstrzym.się (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.5 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12 maja 2019r. r. do 22 czerwca 2020r. 

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

Watycha.  

W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali:    

� Radna Ewa Pawlikowska odnośnie planu rozwoju transportu stwierdziła, że jest to 

bardzo dobry pomysł. Pytała na ile ten program może zostać zrealizowany? 

� Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha poinformował, że plan jest założony do realizacji 

do 2030r. jednak mamy świadomość, że tych zadań do realizacji jest wpisanych 

bardzo dużo. Dodał, ze ma nadzieję że dzięki rządowemu programowi inwestycji 

samorządowych i dotykowych środków z tego programu wynikających, uda się jak 

najwięcej tych inwestycji przygotować. 
� Radna Ewa Pawlikowska stwierdziła, że przy przebudowie skrzyżowania na  

ul. Ludźmierskiej potrzebna będzie alternatywna droga. 

� Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha stwierdził, że na razie ciężko się wypowiadać na 

ten temat. Jeśli dojdzie do przebudowy to inżynierowie będą się zastanawiać jak ten 

problem rozwiązać, aby zachować płynność ruchu. Dodał, że miasto będzie w tym 

procesie uczestniczyć i uzgadniać rozwiązania.    

� Radna Ewa Pawlikowska pytała czy Burmistrz wie z jaką częstotliwością będą 
jeździły pociągi po uruchomieniu tej trasy? 

� Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha odpowiedział, że na ten moment nie ma jeszcze 

takiej informacji. Na chwilę obecną będzie obowiązywał rozkład jazdy wakacyjny,  

a po wakacjach znów będzie remont więc na razie nie wiadomo.  

 

Ad.6 
Raport o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2019 przedstawił Sekretarz Miasta 

Zbigniew Strama. Prezentacja dotycząca raportu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad.7 
Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2019. 

a) głosy radnych: 
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� Radny Bartłomiej Garbacz zwrócił uwagę na kilka spraw technicznych m.in. błąd  

w liczeniu dynamiki, powtórzeniu kilku zdjęć z imprez, które znalazły się w raporcie 

za rok 2018. Następnie zwrócił uwagę, że w raporcie wymieniono jako Sekretarza 

tylko Pana Zbigniewa Stramę, a w roku 2019 Sekretarzem była Pani Stanisława 

Szołtysek i powinno to zostać odnotowane. W dalszej kolejności zwrócił uwagę, że 

patrząc na strukturę miasta wyróżnia strukturę administracyjną i strukturę  określaną 
przez społeczeństwo. Odnośnie struktury administracyjnej stwierdził, że zaskoczeniem 

dla niego jest fakt, że wydane decyzje to w głównej mierze decyzje podatkowe. 

Pozostałych decyzji w stosunku do roku 2018 wydano znacznie mniej. Pozytywnym 

aspektem jest to, że miasto ma bardzo dużą powierzchnię planów zagospodarowania 

przestrzennego, bo planami objętych jest 72% powierzchni miasta. Odnośnie struktury 

kształtowanej przez społeczeństwo  zwrócił uwagę, że spada ilość uczniów w szkołach 

w centrum miasta, co oznaczałoby ze centrum się wyludnia i trzeba się zastanowić na 

tym w jakim kierunku chcemy aby to centrum miasta szło. Dodał, że cieszy fakt, że 

poprawia się bezpieczeństwo na terenie miasta, co było przedstawione również na 

jednej z ostatnich sesji przez Komendanta Policji i Komendanta Straży Pożarnej. 

Następnie stwierdził, że jednak mało inwestuje się w turystykę, a miasto ma takie 

możliwości do rozwoju w tym kierunku.  

� Radna Stefania Drąg-Iłęda jako Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, Opieki 

Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego dokonała pokrótce oceny raportu  

z punktu widzenia właśnie tej Komisji Rady. Podkreśliła, że Miasto Nowy Targ jest 

właścicielem 303 lokali mieszkalnych, współwłaścicielem 29 komunalnych bloków 

wielomieszkaniowych, w których funkcjonuje ,,wspólnota mieszkaniowa”, 9 lokali 

mieszkalnych w zasobach spółdzielczych oraz 16 lokali mieszkalnych w innych 

budynkach. Ponadto miasto dysponuje 68 lokalami socjalnymi. Następnie dodała, że 

bardzo ważną rolę odgrywa Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zarówno 

zadania zlecone jak i zadania własne. Na zadania zlecone wydatkowano 41 mln. zł,  

a na zdania własne 5mln 646 tyś. zł.  OPS swoją opieką otacza blisko 1377 osób. 

Następnie dodała, że zgodnie z realizacją polityki i strategia zabezpieczono środki na 

dofinansowanie różnych stowarzyszeń i organizacji. Na Miejski Program Profilaktyki, 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani 

wydatkowano 1 mln. zł. Na bezpieczeństwo publiczne przekazano dla Państwowej 

Straży Pożarnej środki finansowe w wysokości 149 tyś. 800 zł  oraz dla Komendy 

Powiatowej Policji na zakup radiowozu środki finansowe w wysokości 33 tys zł. oraz 

25 tyś. na dodatkowe patrole. Podsumowując stwierdziła że realizacja tych zdań 
przebiegała prawidłowo i  z zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców.  

� Radny Lesław Mikołajski odnośnie kwestii ochrony środowiska zwrócił uwagę, że 

wymieniono 185 starych nieekologicznych kotłów, a wymienionoby ich jeszcze 

więcej gdyby nie to, że zawiódł jeden z programów, w którym miasto zostało 

przesunięte na listę rezerwową. Odnośnie sieci ciepłowniczej, której w 2019r. 

wybudowano blisko 2 km, podłączono 58 budynków, a koszt wyniósł blisko 8 mln. zł  

stwierdził, że bardzo drogo wychodzi koszt podłączenia jednego budynku do sieci 

ciepłowniczej, bo ponad 137 000 zł.  

� Prezes MPEC Sp. z o.o. Grzegorz Ratter  poinformował, że budowa w 2019r. opierała 

się głównie na budowie magistrali głównej biegnącej m.in. w ul. Krzywej i wymiany 

starej instalacji. W kolejnych latach trzeba przekonywać mieszkańców, szczególnie 

tych w pobliżu magistrali do przyłączenia się do sieci ciepłowniczej.  Te obiekty przy 

ul. Krzywej to nie tylko domy jednorodzinne, ale też duże obiekty.  
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� Radny Lesław Mikołajski stwierdził, że po przeliczeniu widać dokładnie, że ciepło 

jednostkowe z MPEC jest o 20% droższe niż ciepło jednostkowe z gazu. Jak będzie 

dalsza tendencja cenowa to się  okaże za jakiś czas.  

� Prezes MPEC Sp. z o.o. Grzegorz Ratter  poinformował, że wszyscy klienci 

indywidualni otrzymali dokładne wyliczenia opłacalności ekonomicznej i żaden klient 

nie miał pretensji, że źle zostało to wyliczone i że jest drożej niż gaz.  Dodał, że te  

8 mln zł to nie tylko koszty przyłączenia nowych klientów, ale także koszty wymiany 

starych instalacji, które należało już wymienić.  
 

b) głosy mieszkańców -  brak zgłoszeń mieszkańców do debaty. 

 

Ad.8a) 
Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Nowy Targ przedstawił 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.  

 

Obowiązek sporządzania corocznego raportu o stanie gminy nałożyła na samorządy 

nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym co roku do 31 maja Burmistrz musi przedstawić 
Radzie Miasta raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i 

budżetu obywatelskiego. 
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miasta przeprowadza głosowanie 

nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum 

zaufania Rada Miasta  podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. 

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem 

uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

 

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

podjęła Uchwałę Nr XX/206/2020 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta 

Nowy Targ. 
Wyniki imienne: 

za- (15) 

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

Mikołajski, Marek Mozdyniewicz, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, 

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

Włodzimierz Zapiórkowski 

przeciw- (1) 

Paweł Liszka 

wstrzym.się (5) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Agata Michalska, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8b) 
W tym punkcie najpierw Skarbnik Miasta przedstawił w formie prezentacji sprawozdanie 

finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2019. 

Prezentacja ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Skarbnik poinformował, że opinia RIO  

o wykonaniu budżetu miasta za rok 2019 była pozytywna, bez uwag.  

 

 
W ramach pytań do sprawozdania głos zabrali: 
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� Radna Ewa Pawlikowska przypomniała, że podczas Komisji Rewizyjnej prosiła 

Skarbnika o informację jakiej wysokości nagrody otrzymali Burmistrzowie i Skarbnik 

za rok 2019? 

� Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz przedstawił kwotowo wysokość przyznanych dla 

pracowników nagród. Dodał, że nagrody zostały przyznane z funduszu płac,  

a pozostały z wolnych wakatów i urlopów chorobowych pracowników.  

� Radna Ewa Pawlikowska odnośnie drogi Niwa-Grel pytała ile jeszcze nie zostało 

wypłaconych odszkodowań? 

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

wiedzy jaka to będzie kwota natomiast ogólnie była to kwota  w granicach 2-3 mln. zł. 

Środki na wypłatę odszkodowań są zabezpieczone w budżecie, ale są jeszcze inne nie 

dokończone odszkodowania więc może się okazać, że będą potrzebne przesunięcia  

w budżecie. 

� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że przez Starostę zostało 

wszczęte postępowanie o wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego, który oszacuje 

wielkość odszkodowań i po uprawomocnieniu się decyzji ZRiD miasto będzie te 

odszkodowania wypłacało.     

� Radna Ewa Pawlikowska pytała ile przetargów w roku 2019 nie zostało 

rozstrzygniętych na wykonanie inwestycji? 

� Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że było kilka takich pozycji w tym 

m.in. wykonanie odwodnienia ul. Willowej gdzie żaden wykonawca się nie zgłosił. 

Kolejne zadanie to wykonanie wież widokowych, ostatecznie z tego zadania się 
wycofano, bo koszt był dwukrotnie wyższy niż zakładano.  

� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że było jeszcze jedno 

postępowanie na wykonanie kanalizacji, wodociągu i kanalizacji deszczowej na  

ul. Zacisze. Oferty, które wpłynęły znacznie przekraczały kwoty zaplanowane  

w budżecie i przetargi unieważniono.  

� Radna Ewa Pawlikowska zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o turystkę to w Nowym 

Targu dzieje się bardzo mało. Następnie zwróciła że na Komisji Rewizyjnej była 

mowa że z programu przeciwalkoholowego przeznaczono środki na tzw. 

„alpakoterapię” podczas Targów Bożonarodzeniowych czy Wielkanocnych. 

Stwierdziła, że nie można mieszać terapii z imprezami, bo są to dwie sprzeczne 

rzeczy.   

� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek odnośnie turystyki w mieście stwierdził, że nie 

może się zgodzić, że nic się nie robi w tym kierunku, bo obecnie zwraca się uwagę na 

to, że turystyka jest ważnym aspektem rozwoju miasta. Położono nacisk na poprawę 
infrastruktury drogowej, trwają dyskusje o budowę najważniejszej arterii 

komunikacyjnej dla Podhala czyli Zakopianki, zwiększyła się baza noclegowa-

powstały trzy hotele w tym wyremontowano należący do miasta hotel Gorce, rozwija 

się transport kolejowy. Trzeba podkreślić, że aby ludzie chcieli tu przyjeżdżać musi 

być dobre połączenie komunikacyjne, musi powstać otoczka czyli np. kawiarnie czy 

znane wszystkim nowotarskie lody. Podkreślił również, że powstały piękne ścieżki 

rowerowe, miejsca rekreacji, nowotarska strefa relaksu, Łapsowa Polana, Aeroklub 

Nowotarski dlatego nie można mówić, że nic się nie robi w tym kierunku.  

�  Z-ca Burmistrza Joanna Iskrzyńska-Steg podkreśliła, że stoisk alkoholowych na 

targach nigdy nie było. Może były to wyroby regionalne, lub stoisko Węgierskie. 

Dodała, że tego typu stoiska są na wszystkich  targach w innych miastach. Jeśli chodzi 

o zwierzęta to uatrakcyjnienie takich imprez właśnie tym, że dzieci mogą też 
skorzystać jak, było to podczas pikniku jeździeckiego, gdzie przewieziono na 
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kucykach ponad 2000 dzieci, jest integrowaniem rodzin. Kontakt ze zwierzęciem jest 

terapią dla każdego i łagodzi obyczaje.  

� Radna Ewa Pawlikowska podkreśliła, że  chodzi jej tylko o to, że powinno to być 
pokryte z innych środków, a nie ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

 
Następnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2019 przedstawił 

Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.    

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych "organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie 

finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, 

w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym". W/w sprawozdania 

za rok 2019 zostały przekazane Radzie Miasta w ustawowym terminie. Przedłożone 

sprawozdania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową  
w Krakowie oraz przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Nowy Targ.  

 

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

Nr XX/207/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Miasto Nowy Targ za rok 2019. 
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, Leszek Pustówka, Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Krzysztof Sroka, Andrzej 

Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik, Włodzimierz Zapiórkowski 

wstrzym.się (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8c) 
Najpierw Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Sokół przedstawiła opinie Komisji 

Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2019. Następnie projekt uchwały w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 2019 przedstawił Przewodniczący 

Rady Grzegorz Luberda. Odczytał również pozytywną opinię RIO o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za rok 2019.  

Pytań do referujących nie było. 

W dyskusji głos zabrali: 

� Radny Krzysztof Sroka stwierdził, że będzie głosował za udzieleniem absolutorium. 

Pogratulował Burmistrzowi odwagi podjęcia decyzji o remoncie MOK-u oraz hotelu 

na Hali Gorce ponieważ te inwestycje są konieczne.  

� Radny Jacenty Rajski jako Przewodniczący Komisji FGKiR podkreślił, że 2019 był 

udanym rokiem i dobrym okresem, jeśli chodzi o inwestycje. Wymienił ważne 

inwestycje w tym: budowę drogi Niwa - Grel, realizowaną z powiatem przebudowę  
ul. Szaflarskiej, remont dworca i ul. Kolejowej z budową parkingów, regulację potoku 

Skotnica, remont alejek na cmentarzu oraz rozpoczęcie modernizacji MOK. Łącznie  

w 2019r. wykonano 33 inwestycje.  

� Radna Stefania Drąg-Iłeda poinformowała, że szerzej o realizacji budżetu z zakresu 

Komisji Mieszkaniowej, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego 

wypowiedziała się podczas oceny Raportu o stanie Miasta za rok 2019. Podkreśliła, że 

2019r. był dobrym rokiem pod względem finansowym w OPS, a także innej 
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działalności, którą wykonywano na rzecz miasta. Realizacja zadań przebiegała 

prawidłowo i na wysokim poziomie za co należą się podziękowania.   

� Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa podkreślił, że w poprzednim roku poprawiło się 
bezpieczeństwo w mieście. Podziękował ZGZiR za utrzymanie zieleni i dbanie  

o kwiaty na terenie miasta. 

� Radna Katarzyna Wójcik wymieniła udanie przeprowadzone imprezy sportowe  

i podkreśliła fakt dofinansowania klubów i stowarzyszeń sportowych.   

� Radny Leszek Pustówka podkreślił osiągnięcia zarówno te na niwie oświaty jak i te 

dotyczące kultury. Stwierdził, że obecny rok będzie w tym zakresie trudniejszy, ale 

trzeba będzie sobie poradzić. Podziękował za realizację w roku 2019 trudnego budżetu 

przeznaczonego na oświatę.  
� Radny Jacenty Rajski w imieniu klubu Nasze Miasto złożył podziękowania 

Burmistrzowi, Jego Zastępcom, Skarbnikowi, Naczelnikom Urzędu, Prezesom spółek 

Dyrektorom oraz wszystkim parownikom, którzy przyczynili się to realizacji budżetu 

w roku 2019.  

 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 3 głosach wstrzymujących się  podjęła Uchwałę 

Nr XX/208/2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Nowy Targ za rok 

2019. 
Wyniki imienne: 

za- (18) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, 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 (3) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska, Włodzimierz Zapiórkowski 

 

Po podjęciu powyższej uchwały Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha podziękował za 

udzielone mu wotum zaufania i absolutorium za rok 2019r. Podziękował Radzie Miasta za 

współpracę, za to że przy tworzeniu budżetu i jego realizacji wszyscy są aktywni, aby 

wypracować najlepsze rozwiązania. Podziękował swoim Zastępcom, Skarbnikowi oraz 

poprzedniej Sekretarz Miasta Pani Stanisławie Szołtysek za pomoc w realizacji budżetu. 

Następnie podziękował Dyrektorom i Prezesom miejskich jednostek organizacyjnych oraz 

wszystkim pracownikom. Na konie podkreślił, że mimo trudnej sytuacji związanej z panującą 
epidemią ma nadzieję, że uda się to przetrwać i miasto wyjdzie na drogę szybkiego rozwoju.  

 

Przerwa 15 min. 

 

Ad.8d) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 

grudnia 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej  

i Rozwoju i wyboru Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz 

Luberda.  

Wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2, po śmieci Radnego Marka Fryźlewicza, objął 
Pan Włodzimierz Zapiórkowski (postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu  

z dnia 20 maja 2020r.). Zgłosił on chęć pracy m.in. w Komisji Finansów, Gospodarki 

Komunalnej i Rozwoju. W związku z powyższymi zmianami należy dokonać aktualizacji 

składu osobowego Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Rady Miasta.  

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

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XX/209/2020 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie 

powołania składu Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju i wyboru 

Przewodniczącego Komisji. 
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, Włodzimierz Zapiórkowski 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Wójcik 

 

Ad.8e) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 

28 grudnia 2018r. w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru 

Przewodniczącego Komisji przedstawił Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.  

Wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2, po śmieci Radnego Marka Fryźlewicza, objął 
Pan Włodzimierz Zapiórkowski (postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu  

z dnia 20 maja 2020r.). Zgłosił on chęć pracy m.in. w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

W związku z powyższymi zmianami należy dokonać aktualizacji składu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miasta.  

Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XX/210/2020 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr III/21/2018 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie 

powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru Przewodniczącego 

Komisji.  
Wyniki imienne: 

za- (21) 

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, 

Włodzimierz Zapiórkowski 

 

Ad.8f) 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Nowy Targ na II półrocze 2020r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta 

Sokół.  

Rada Miasta Uchwałą Nr XVII/180/2020 z dnia 3 lutego 2020r. zatwierdziła plan pracy 

Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020r. w związku z tym obecnie przedkłada się Radzie 

Miasta projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Nowy Targ na II półrocze 2020r. 

Proponowane tematy kontroli: 

1. Analiza przychodów i kosztów utrzymania Miejskiej Hali Lodowej za lata 2017-2019. 

2. Kontrola działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za lata 2017-2019. 



 11 

 
Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  

Nr XX/211/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Nowy Targ na II półrocze 2020r. 
 

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

Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik, Włodzimierz 

Zapiórkowski 

wstrzym.się (1) 

Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8g) 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta 

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

Poinformował, że przedłożony projekt uwzględnia uwagi, które zostały zgłoszone na 

poprzedniej sesji oraz uwzględnia autopoprawki, które były wówczas zgłoszone. Ponad to 

Radny Jacenty Rajski zgłosił Naczelnikowi propozycje dopisania kilku zdań na temat Kopca 

Wolności i zostało to uczynione na stronie 33 niniejszego opracowania w następującym 

brzmieniu: „W 1910 r. w 500. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem mieszkańcy miasta 

usypali niedaleko obecnej Hali Lodowej kopiec, zwany początkowo Grunwaldzkim potem 

Kopcem Wolności. Zniszczony w 1972 r. odbudowany w 1991 r. Obok kopca w 2018 r., 

w 100-lecie odzyskania niepodległości została odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci 

bohaterom walk o niepodległość”.  

 

W ramach pytań głos zabrał Radny Włodzimierz Zapiórkowski, który pytał czy przy opisie 

tego Kopca Wolności zamiast słowa „zniszczony” nie lepiej byłoby użyć słowa „ rozebrany”.  

 

Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha w formie autopoprawki zgłosił propozycję 
Radnego Włodzimierza Zapiórkowskiego.  

  
Druga autopoprawka zgłoszona przez Naczelnika, na wniosek Radnego Jacentego Rajskiego,  

została uwzględniona na stronie 34 niniejszego opracowania w następującym brzmieniu: 

„Warto wspomnieć o miejscach gdzie nowotarżanie najczęściej gromadzą się czcząc rocznice, 

święta niepodległościowe, ważne wydarzenia z historii miasta. Są to: plac Kombatantów ze 

ścianą Pamięci Ofiar Terroru Hitlerowskiego i Stalinowskiego, Krzyż Katyński powstały 

obok kościoła pw. Św. Katarzyny w 1992 r., tablice pamiątkowe wmurowane we frontową 
ścianę Ratusza – kamienna tablica z 1930 r. upamiętniająca poległych w 1920 r. bohaterów 

w zwycięskim boju z nawałą bolszewicką oraz brązowa płaskorzeźba poświęcona Janowi 

Pawłowi II – honorowemu obywatelowi miasta wykonana w 2005 r. Pomnik Wielkiego 

Papieża Polaka znajduje się również od 2001 r. na nowotarskim lotnisku. Miejscami pamięci 

są również Pomnik Katyński czy kwatera legionistów na nowotarskim cmentarzu, a także 

pomnik Bohaterów Września 1939”.  
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Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XX/212/2020 w sprawie 

przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Nowy Targ 2020-2023”. 
Wyniki imienne: 

za- (21) 

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, 

Włodzimierz Zapiórkowski 

 

Ad.8h) 
Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokalu na okres powyżej 3 lat przedstawił Z-ca 

Naczelnika Wydziału RUiGN Paweł Maczek.  

Przedmiotem uchwały jest lokal użytkowy, obejmujący część budynku (tzw. Siłownię) 
znajdującego się obok boiska „Orlik” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Nowym Targu przy Placu Juliusza Słowackiego 14, na działce ewid. nr 11107/2 

o pow. 1,0977 ha. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem w sprawie możliwości wynajęcia 

przedmiotowego lokalu na okres 10 lat w celu stworzenia profesjonalnego centrum szkolenia 

jazdy na łyżwach oraz doskonalenia elementów techniki hokeja dla dzieci i młodzieży. Część 
ww. budynku stanowi dobre miejsce do lokalizacji ww. zamierzenia inwestycyjnego, które 

może stanowić poszerzenie oferty sportowej Nowego Targu dla uczniów okolicznych szkół 

oraz klubu sportowego MMKS Podhale Nowy Targ, a także stać się atrakcją dla środowiska 

hokejowego spoza Podhala.  

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” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  

Nr XX/213/2020 w sprawie oddania w najem lokalu na okres powyżej 3 lat.  
Wyniki imienne: 

za- (20) 

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, 

Włodzimierz Zapiórkowski 

wstrzym.się (1) 

Paweł Liszka 

 

Ad.8i) 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 69/XI/99 Rady Miejskiej w Nowym Targu  

w sprawie nadania nazw ulicom przedstawił Kierownik Referatu ds. EMK Janusz Jakobiszyn. 

W związku z utworzonymi nowymi terenami dla budownictwa mieszkaniowego oraz 

postępującej zabudowy w terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 23 (Niwa – Grel) zachodzi konieczność przedłużenia  nadania 
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nazwy dla ulicy Starokrakowskiej jak przedstawiono w załączniku graficznym do niniejszej 

uchwały. Nazwę ulicy Starokrakowskiej nadano Uchwałą Nr 69/XII/99 Rady Miejskiej  

w Nowym Targu z dnia 20 lipca 1999 roku. Odcinek ulicy, dla której proponuje się nadać 
nazwę, zmieniając w tym zakresie ww. uchwałę przebiega od ulicy Grel w kierunku 

północnym i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 23 

(Niwa – Grel) oznaczony jest symb. KDD.5 – droga gminna klasy dojazdowej oraz symb. 

KDL.2 – droga gminna klasy lokalnej. Przedłużenie nazwy ulicy Starokrakowskiej umożliwi 

w sposób ciągły nadawanie dalszych numerów porządkowych dla nowych zabudowanych  

i planowanych do zabudowy nieruchomości. 

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” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  

Nr XX/214/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 69/XI/99 Rady Miejskiej w Nowym 

Targu w sprawie nadania nazw ulicom.  
Wyniki imienne: 

za- (20) 

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, 

Włodzimierz Zapiórkowski 

wstrzym.się (1) 

Artur Kret 

 

Ad.8j) 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu przedstawił 

Kierownik Referatu ds. EMK Janusz Jakobiszyn. W związku z problemami związanymi  

z jednolitą numeracją nieruchomości na terenie byłego kombinatu NZPS (ul. Ludźmierska 29) 

oraz wnioskiem w tej sprawie złożonym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu 

tut. Urząd podjął czynności związane z nadanie nowej nazwy dla ulicy, przy której 

zlokalizowane są budynki Sądu Rejonowego. Łącznie przy tej ulicy zlokalizowanych jest 18 

nieruchomości. Do 23 właścicieli (współwłaścicieli) tych nieruchomości skierowano w dniu 

31 marca 2020 roku zawiadomienia informujące o podjętych czynnościach oraz możliwości 

wyrażenia swojej opinii i przekazania swoich uwag i propozycji. W wyznaczonym terminie  

do 15 maja b.r. wpłynęły 2 pisma (Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz 

Wojas S.A.), w których nie wniesiono zastrzeżeń co nadania nowej nazwy.  Wniosek Prezesa 

Sądu o nadanie nowej nazwy dla ulicy np. „Sądowa” lub „Temidy” był już wstępnie 

pozytywnie zaopiniowany w dniu 29 stycznia 2020 r. przez Komisję Finansów, Gospodarki 

Komunalnej i Rozwoju.  Ulica ta biegnąca od ulicy Ludźmierskiej w kierunku południowym 

stanowi własność Gminy Miasta Nowy Targ, a w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Nowy Targ 15.I oznaczona jest symb. KDD.1 – droga gminna klasy 

dojazdowej. Nadanie nowych nazw dla ulic na terenie byłego kombinatu NZPS będzie 

kontynuowany celem całkowitego rozwiązana problemów adresowych.             
Pytań do referującego nie było.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
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Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 16 głosów „za” przy 4 głosach wstrzymujących się podjęła Uchwałę 

Nr XX/215/2020 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Nowym Targu. 
Wyniki imienne: 

za- (16) 

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

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

Jacenty Rajski, Danuta Sokół, Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna 

Wójcik, Włodzimierz Zapiórkowski 

wstrzym.się (4) 

Szymon Fatla, Bartłomiej Garbacz, Artur Kret, Krzysztof Sroka 

NIEOBECNI (1) 

Agata Michalska 

 

Ad.8k) 
Projekt uchwały w sprawie  uchylenia Uchwały Nr XLII/358/2014 Rady Miasta Nowy Targ  

z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe 

przedstawiła Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk. Projekt uchwały związany jest 

z faktem, iż pierwotnie zimowe dyscypliny, które były wskazane, jako sporty mające istotne 

znaczenie dla Miasta Nowy Targ w pierwszej Uchwale Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia 

oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, są obecnie 

najbardziej rozpoznawalnymi dyscyplinami sportowymi w Nowym Targu. Uchwała  

Nr XLII/358/2014 Rady Miasta Nowy Targ z 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za 

osiągnięte wyniki sportowe rozszerzyła katalog zawodników mogących ubiegać się  
o stypendium sportowe. W praktyce oznaczało to brak możliwości sprostania oczekiwaniom 

wszystkich wnioskodawców. Sportowcy reprezentujący dyscypliny, takie jak skoki narciarskie, 

snowboard i hokej na lodzie, obecnie najliczniej reprezentują Miasto Nowy Targ w kadrach 

narodowych naszego kraju. Zawody sportowe rangi krajowej i międzynarodowej  

w dyscyplinach zimowych, z udziałem zawodników z Nowego Targu, są stale obecne  

w mediach, a także mediach społecznościowych. Podkreślając znaczącą rolę dyscyplin 

zimowych w historii Nowego Targu należy docenić zawodników, którzy godnie reprezentują 
nowotarskie kluby w skali kraju i zagranicy. Dodatkowo bazując na analizach dokumentów 

strategicznych Miasta Nowy Targ uznać należy, iż potencjał geograficzny i krajobrazowy oraz 

historyczne osiągnięcia w dyscyplinach zimowych stanowią główną oś budowania pozycji 

Miasta na arenie sportowej.  

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Ewa Pawlikowska zwróciła uwagę na kilka błędów stylistycznych  

w uzasadnieniu i poprosiła o ich poprawienie. Następnie pytała czy są zabezpieczone 

w budżecie środki na stypendia sportowe? 

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk poinformował, że jeśli uchwała 

zostanie podjęta to środki będą przesunięte na ten cel z części oszczędności Referatu 

ds. SiT wynikających z braku realizacji imprez.   
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� Radna Ewa Pawlikowska pytała ile wniosków o stypendia było składanych do tej 

pory? 

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk nie było tych wniosków, bo po 

rozszerzeniu katalogu w 2014r. ilość wniosków była tak duża, że budżet miasta nie 

mógł sprostać finansowo wszystkim składnym wnioskom.  

� Radna Ewa Pawlikowska poinformowała, że będzie przeciwna podjęciu tej uchwały 

ponieważ nie jest za dzieleniem dyscyplin sportowych, ale za jednakowym ich 

traktowaniem.  

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk podkreślił, że proponowana zmiana 

nie będzie skutkować ubytkiem środków na inne dyscypliny sportowe.  

� Radca prawy urzędu Pani Teresa Ludzia zwróciła uwagę na kilka błędów, głównie 

literówek, które nie mają wpływu na treść uchwały, ale powinny zostać poprawione ze 

względu na estetykę uchwały.  

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk w formie autopoprawki zgłosił 

uwagi wskazane przez radcę prawnego.  

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  

 

Komisja Sportu, Turystyki i Promocji pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej 

uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 18 głosów „za” przy 2 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 

podjęła Uchwałę Nr XX/216/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/358/2014 Rady 

Miasta Nowy Targ z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr IX/66/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych 

zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.  
Wyniki imienne: 

za- (18) 

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

Kret, Grzegorz Luberda, Jan Łapsa, Agata Michalska, Lesław Mikołajski, Leszek Pustówka, 

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

Stefaniak, Katarzyna Wójcik, Włodzimierz Zapiórkowski 

przeciw- (2) 

Paweł Liszka, Ewa Pawlikowska 

wstrzym.się (1) 

Marek Mozdyniewicz 

 

Ad.8l) 
Projekt uchwały w sprawie  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej przedstawiła Kierownik USCiSO Grażyna Wielkiewicz.  

W niniejszym projekcie uchwały proponuje się przekazać z budżetu Gminy Miasto Nowy 

Targ środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu samochodu lub sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych na potrzeby 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu. Środki finansowe,  

o których mowa zostaną przekazane w formie dotacji celowej z budżetu miasta w 2020 r.  

w kwocie 10.000 zł. 

Pytań do referującego nie było. 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.  
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Komisja Mieszkaniowa, Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowały 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 20 głosów „za” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  

Nr XX/217/2020 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej. 
 

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

Andrzej Swałtek, Danuta Szokalska-Stefaniak, Katarzyna Wójcik, Włodzimierz 

Zapiórkowski 

wstrzym.się (1) 

Ewa Pawlikowska 

 

Ad.8m) 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa 

Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego" 

przedstawił Kierownik Referatu ds. DiT Marcin Dziadkowiec. W ramach realizowanego 

przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”  

w Nowym Targu planuje się wykonać doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi 

wojewódzkiej - ulicy Kolejowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Marii Pajerskiej. Ulica Kolejowa, 

jako przelotowa łącząca zachodnią i wschodnią część miasta, obciążona jest dużym ruchem 

pojazdów. Znajdujący się w pobliżu stadion im. Józefa Piłsudskiego i inne obiekty generują 
znaczny ruch pieszych, dlatego uzasadnionym jest działanie w celu poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego. Szacunkowy koszt zadania wynosi 35.000 złotych. Gmina 

Miasto Nowy Targ uczestniczy w kosztach realizacji zadania do wysokości 50 % wartości 

zadania.  

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 XX/218/2020 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla 

pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego". 
Wyniki imienne: 

za- (21) 

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, 
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Włodzimierz Zapiórkowski 

 

Ad.8n) 
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. Zgłosił on następujące autopoprawki: 

1. W zakresie wydatków budżetu: 

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięcia koty 10 000 zł 

zaplanowanej na dotację dla OSP na zakup samochodu do rozdziału 75411 Komendy 

powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu lub sprzętu do 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Nowym Targu.  

b) dokonuje się przesunięcia kwoty 17 500 zł z rozdziału 600016 Drogi publiczne gminne do 

rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie na realizację zadania pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa 

Małopolskiego”.  

2. Wprowadza się załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych  

z budżetu Miasta Nowy Targ w 2020r.” uwzględniający powyższe zmiany. 

3. W treści projektu oraz załącznikach wprowadza się odpowiednio zmiany wynikające  

z niniejszych autopoprawek.  

 

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” przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła Uchwałę  

Nr XX/219/2020 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- (20) 

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, 

Włodzimierz Zapiórkowski 

wstrzym.się (1) 

Paweł Liszka 

 

Ad.9 

Interpelacje i zapytania:  
� Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda złożył interpelację w sprawie 

zamontowania tablicy informacyjnej na os. Niwa koło sklepu spożywczego.  

� Radna Ewa Pawlikowska złożyła zapytanie w sprawie wywiązania się z umowy 

zawartej z miastem przez jednego z wykonawców i czasu obowiązywania umowy; 

oraz interpelacje w sprawach: 

a) objęcia nadzorem przez Burmistrza realizacji wieloletniego planu gospodarowania 

zasobami mieszkaniowymi w sprawie budynku socjalnego na ul. Ludźmierskiej 32  

w Nowym Targu, 
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b) wykonania remontu nawierzchni drogi ul. Królowej Jadwigi od „Zakopianki” do ronda 

św. Leonarda, 

c) zamontowania na os. Bór kosza na „psie odchody”. 

� Wiceprzewodniczący Rady Jan Łapsa złożył interpelację w sprawie usunięcia  

z potoku Kowaniec oraz pod mostem naniesionego mułu i kamieni oraz usunięcia 

kamieni z koryta koło Kościoła na Kowańcu.  

� Radne Danuta Szokalska-Stefaniak i Katarzyna Wójcik złożyły w imieniu 

mieszkańców ul. Grel petycję w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej  

ul. Grel ze ścieżką rowerową po drugiej stronie rzeki Czarny Dunajec. 

� Radna Stefania Drąg-Iłęda złożyła interpelacje w sprawach: 

a) prawidłowego osadzenia pokrywy studzienki zlokalizowanej na ul. Mickiewicza, 

b) wymiany zniszczonej ławki  przy Al. Tysiąclecia (na przeciwko Klubu Seniora) 

 

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

 

 

Ad.10 

Wolne wnioski:  
� Prezes MPEC SP. z o.o. Grzegorz Ratter odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi 

Radnego Lesława Mikołajskiego dot. kosztów podłączenia do ciepła z MPEC-u 

poinformował, że w roku 2019 podłączono do tej sieci 84 budynki. Dodał, że ok. 2 km 

nowej sieci to głównie sieci rozdzielcze mało kosztowne, jest tylko jedna instalacja 

magistralna w ul. Krzywej. W tym jest 1km magistrali głównej, która została 

wymieniona. Poinformował, że obecnie w biurze klienta złożonych jest 200 wniosków 

o przyłącz do ciepła z MPEC-u. Miasto stara się pozyskać środki na te przyłącza.  

� Radny Lesław Mikołajski stwierdził, że poruszył ten temat, bo ma wątpliwości. 

� Prezes MPEC SP. z o.o. Grzegorz Ratter poinformował, że obecnie MPEC, ma 70 

indywidualnych odbiorców i żaden z nich się nie skarży na koszty.  

� Radny Lesław Mikołajski stwierdził, że firmy, które przeliczyły koszty ogrzewania 

ciepłem z MPEC-u takie jak Urząd Skarbowy czy Szkoła Muzyczna zrezygnowały  

z przyłączenia. Ludzie starsi nie umieją sobie przeliczyć i niektórzy w ogóle nie 

wiedzą co to jest kilowatogodzina. 

� Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha stwierdził, że Radny Mikołajski chyba nie 

dowierza, że sieć ciepłownicza w Nowym Targu może się rozwijać. Przez wiele lat ta 

sieć była zastana, nie podłączano nowych obiektów, ale teraz ulega to zmianie. Jako 

zaprzeczenie faktu, że ciepło z MPEC-u wychodzi drożej podał budynek PZU. 

Stwierdził, że tam nie decydują przypadkowe osoby tylko fachowcy, którzy po 

przeliczeniu zdecydowali jednak, że warto podłączyć ten budynek do sieci 

ciepłowniczej z MPEC-u.  

� Radny Lesław Mikołajski  stwierdził, że najlepiej pokaże czas jak to się będzie 

kształtowało. 

� Radna Danuta Szokalska-Stefaniak podziękowała za okoszenie terenu wzdłuż drogi na 

ul. Grel. Następnie zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości zamontowania 

fotoradaru na ul. Grel, bo jest tam wzmożony ruch i często kierowcy zbyt szybko 

jeżdżą.  
� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że będzie tam postawione 

urządzenie monitorujące prędkość i na tej podstawienie będzie można rozważyć 
postawienie tam fotoradaru.  

� Radna Ewa Pawlikowska zwróciła się z prośbą o wykoszenie trawy za WKU na  

os. Bór oraz zamontowanie ławki przy bloku socjalnym na ul. Ludźmierskiej.  
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� Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz przytoczył informacje o szczytnej 

akcji jaką jest coroczne sadzenie drzew na terenie miasta. Podziękował Burmistrzowi 

za podjęcie takiej akcji. 

 

Na koniec Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda poinformował, że kolejna XXI Sesja 

Rady Miasta planowana jest na 27 lipca 2020r.  

 

 

Ad.11 
O godzinie 17:50 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął XX Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak             mgr Grzegorz Luberda 

 

 

 
 


