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Protokół Nr 21/2020 
z XXI Sesji Rady Miasta Nowy Targ 

w dniu 27 lipca 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 XXI Sesji Rady Miasta  

w Nowym Targu o godzinie 13:00.  

Powitał serdecznie Radnych, Zastępców Burmistrza Pana Waldemara Wojtaszka i Panią 
Joannę Iskrzńską-Steg oraz Skarbnika Miasta Łukasza Dłubacza. Następnie powitał  

pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.  

W dalszej kolejności powitał wszystkich mieszkańców i przedstawicieli mass mediów 

oglądających transmisję z XXI 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. 

 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta.   

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16-30,  

b) przedłużenia umowy najmu,  

c) przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy,  

d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021, 

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu środków finansowych na 

„Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Krakowie,  

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

2030,  

g) 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.  

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zakończenie obrad.  

 

Ad.2 

Rada jednogłośnie 21 głosów „za” przyjęła proponowany porządek obrad.  
 

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 
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Ad.3 

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

z XXI Sesji Rady 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.4 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 23 czerwca 2020r. r. do 27 lipca 2020r. 

w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do protokołu przedłożył Z-ca Burmistrza Waldemar 

Wojtaszek.  

W ramach pytań głos zabrali: 

� Radna Ewa Pawlikowska zwróciła uwagę, że w sprawozdaniu powinna pojawić się 
informacja dlaczego, mimo zapowiedzi Burmistrza na poprzedniej sesji, na obecną 
sesje nie została przygotowana uchwała intencyjna o przystąpieniu do programu 

rozwoju systemu transportowego; 

� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że stosowny dokument w tej 

sprawie jest podpisany przez Ministra Transportu i Marszałka Województwa 

Małopolskiego oraz samorządowców i Dyrektora GDDKIA. Jest to dokument 

programowy i widocznie nie ma potrzeby podejmowania stosownej uchwały, jeśli taka 

potrzeba się pojawi to projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie Miasta; 

� Radna Ewa Pawlikowska  pytała czy pomieszczenia w odremontowanym budynku 

PKP zostały już wynajęte? 

� Z-ca Naczelnika Wydziału RUiGN Paweł Maczek poinformował, że został ogłoszony 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. W chwili obecnej 

przygotowywana jest umowa użyczenia dla MOK-u oraz przetarg  na dzierżawę 
pomieszczeń. 

� Radna Ewa Pawlikowska pytała dlaczego dochodzi do pęknięć elewacji na budynku 

PKP i ławek przy tym budynku? 

� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że do żadnych pęknięć tam nie 

dochodzi. Jedna ławka została zniszczona przez wykonawcę modernizacji linii 

kolejowej. Zostało to zgłoszone i ławeczka ma być odkupiona.  

� Radna Ewa Pawlikowska pytała ile wniosków wpłynęło od przedsiębiorców  

w sprawie udzielenia im pomocy w związku z epidemią i na jaką kwotę? 

� Z-ca Naczelnika Wydziału RUiGN Paweł Maczek poinformował, że jeśli chodzi  

o pomoc dla przedsiębiorców związaną z umowami najmu i dzierżawy na chwilę 
obecną wpłynęły 3 wnioski o pomoc dla przedsiębiorców, natomiast jeśli chodzi  

o cześć dot. przesunięcia spłaty terminu podatku od nieruchomości to wpłynęło  

8 wniosków i zostały one rozpatrzone pozytywnie. Jeśli chodzi o umorzenie to 

wpłynęło kilka wniosków, ale tylko jeden z nich spełniał określone wymogi i decyzja 

w tym zakresie zostanie wydana w najbliższych dniach; 

�  Radna Ewa Pawlikowska pytała kto był organizatorem zawodów rowerowych  

w Nowym Targu i jakie miasto poniosło koszty? 
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� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że organizatorem było 

stowarzyszenie, a miasto tylko pomagało w organizacji. Miasto pokryło z tego tytułu 

25 000 zł. 

� Radny Paweł Liszka pytał kiedy będzie realizacja zadania dot. montażu instalacji 

odnawialnych? 

� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że też ma nadzieję że ten 

projekt w najbliższym czasie wejdzie w etap realizacji. W ostatnim czasie odbyło się 
spotkanie w tej sprawie w Urzędzie Miasta, 

� Naczelnik Wydziału GNiOŚ Dariusz Jabcoń poinformował, że liderem projektu jest 

Gmina  Nowy Targ. Pierwsza oferta została odrzucona, może druga oferta dojdzie do 

realizacji, ale na tent moment nie da się podać terminu realizacji. 

� Radny Paweł Liszka pytał czy Burmistrz planuje jakąś rekompensatę dla MZK  

w związku z dużymi stratami spowodowanymi epidemią.  
� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że w momencie ogłoszenia 

obostrzeń ograniczono w znaczny sposób kursy. W obecnej chwili większość linii jest 

przywrócona. Największym problemem jest to, że większość dochodu pochodzi  

z biletów miesięcznych głównie uczniów, a jak wiadomo nauka odbywała się zdalnie  

i to wpłynęło na spadek dochodów. W budżecie miasta środki na ten cel są 
zabezpieczone i sytuacja MZK jest na bieżąco monitorowana.  

� Dyrektor MZK Robert Chowaniec podkreślił, że wpływy zakładu zostały w znacznym 

stopniu ograniczone w wyniku zaistniałej sytuacji. W kwietniu i maju kursy zostały 

ograniczone do 50%. Obecnie rozkład jazdy jest obsługiwany w ok. 80%. Dodał, że 

jeśli zakład otrzymuje dotacje z budżetu miasta nie może liczyć na inne zwolnienia 

wynikające z zapisów tarczy antykryzysowej.  

� Radny Paweł Liszka pytał o schody prowadzące do kładki na Dunajcu czy nie można 

było ich wyremontować przy okazji remontu kładki? 

� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że dokumentacja obejmowała  

wykonanie tylko remontu kładki, a sam wał  jest w zarządzie Wód Polskich  

i przebudowę trzeba  z nimi uzgodnić. Jest to temat do rozważenia i przeanalizowania. 

� Radny Paweł Liszka pytał jakie miasto poniosło koszty i wpływy za wynajem 

powierzchni Rynku pod imprezę Food Track. 

� Naczelnik Wydziału KSiP Katarzyna Put poinformowała, że była to impreza 

bezpłatna. Miasto nie poniosło kosztów, ani nie uzyskało też dochodów.  

� Radny Paweł Liszka zwrócił uwagę, że pod takie imprezy udostępnia się płytę Rynku, 

a Nowotarskiej Grupie Mieszkańców Pamięć nie udostępniono płyty na organizację 
uroczystości w dniu 1.08.2020r.  

� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek stwierdził, że jest to już poza zakresem 

sprawozdania Burmistrza i można do tego powrócić w wolnych wnioskach. 

 

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu złożono podziękowania Pani Teresie Ludzia oraz 

Pani Hannie Korczak, które przeszły na emeryturę.  
 

Ad.5a) 
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 

16-30 przedstawił  Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha. Zgłosił autopoprawkę 
polegającą na dopisaniu nazwy planu NT 16-30 (Podmieścisko południe). 

Niniejszy plan ustala zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenów w sposób mający na celu kontynuacje zastanych cech istniejącej zabudowy co do 

funkcji, gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych. Dopuszczono także 

rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, odbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania 
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istniejących budynków zgodnie z przeznaczeniem terenów pod warunkiem, że łącznie dla 

obiektów istniejących i nowych, zostaną zachowane wskaźniki i parametry kształtowania 

zabudowy określone dla tego terenu. W przypadku rozbudowy i nadbudowy istniejących 

budynków dopuszczono odstępstwa od realizacji dachów o kącie nachylenia połaci 

dachowych, określonych w ustaleniach szczegółowych, jeżeli wynika to z konieczności 

nawiązania do kątów nachylenia połaci dachowych istniejących części budynku. W obszarze 

planu ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy dla dróg publicznych oraz dla szlaków 

kolejowych, a także określono zasady lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych. 

Wprowadzono także nowy element kompozycji urbanistycznej w postaci ulicy, przecinającej 

obszar planu mniej więcej południkowo, która będzie porządkować i organizować docelowy 

układ przestrzenny. 

Na etapie pierwszego wyłożenia planu wpłynęły 4 uwagi dwie z nich zostały uwzględnione 

przez Burmistrza, a dwie nie.  

 
W ramach pytań głos zabrał Radny Krzysztof Sroka, który pytał o zapis dot. obszarów 

narażonych na zalanie w przypadku przerwania wałów przeciwpowodziowych? 

Naczelnik Wydziału RUiGN Wojciech Watycha pokazał na mapie wskazany teren  

i poinformował, że w tym miejscu nie ma wałów przeciwpowodziowych.  

 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag oraz cały projekt przedmiotowej uchwały.  

 

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

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do Uchwały.  
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 

 

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

autopoprawką Uchwałę Nr XXI/220/2020 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16-30. 
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.5b) 
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu przedstawił Z-ca Naczelnika 

Wydziału RUiGN Paweł Maczek. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji 

Tatrzańskiej przy ul. Władysława Orkana 17 w Nowym Targu zwrócił się z wnioskiem  



 5 

o możliwość przedłużenia umowy najmu dotyczącej lokalu o pow. 145 m
2
 w przedmiotowej 

placówce, w którym znajduje się stołówka szkolna (kuchnia wraz z  przylegającymi 

pomieszczeniami: zmywalnią, rozdzielnią i wydawalnią – 63 m
2
 oraz pomieszczenia 

magazynowe wraz z zapleczem socjalnym – 82 m
2
). Stołówka świadczy usługi głównie  

w formie obiadów (cena jest zróżnicowana: przy obiadach jednorazowych wynosi 8,00 zł – 

9,50 zł, a przy obiadach w abonamencie – 7,50 zł), z których w ubiegłym roku szkolnym 

korzystało ok. 100 osób (dzieci, nauczyciele i pracownicy obsługi). Obecnie mija okres 3 lat 

obowiązywania umowy z ww. najemcą i w świetle obowiązujących przepisów zawartych  

w ustawie o samorządzie gminnym jej dalsze przedłużenie wymaga zgody Rady Miasta. 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/221/2020 w sprawie 

przedłużenia umowy najmu. 
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.5c) 
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. 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/222/2020 w sprawie 

przedłużenia umów najmu i umów dzierżawy. 
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.5d) 
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 

2020/2021 przedstawił Naczelnik Wydziału Oświaty Janusz Stopka.  

Określa się średnią cenę brutto jednostki paliwa w Gminie Miasto Nowy Targ, w roku 

szkolnym 2020/2021 w następującej wysokości: 

1) benzyna (Pb) - 4,52 zł za 1 litr; 
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2) olej napędowy (ON) - 4,34 zł za 1 litr; 

3) autogaz (LPG) - 2,05 zł za 1 litr; 

4) energia elektryczna - 0,5981 zł za 1 kWh. 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała 

projekt przedmiotowej uchwały.  

 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za” podjęła Uchwałę Nr XXI/223/2020 w sprawie 

średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021.  
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.5e) 
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu 

środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Krakowie przedstawił Inspektor w USCiSO Wojciech Wolski. Na wstępie 

zgłosił autopoprawkę polegająca na zmianie w § 2 słowa „zostaną” na „zostały”. Po 

autopoprawce całość otrzymuje brzmienie: „Środki w wysokości 25 000 zł na zwiększenie 

liczby patroli Policji zostały zabezpieczone w budżecie miasta na 2020 rok”.  

W ramach realizacji postanowień wynikających z uchwały budżetowej na rok 2020, w której 

zapisano kwotę w wysokości 25 tys. zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie dodatkowych 

służb patrolowych, konieczne jest w tym celu podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie 

upoważnienia Burmistrza Miasta do zawarcia porozumienia z Komendantem Powiatowym 

Policji w Nowym Targu. Ponadwymiarowe służby patrolowe będą pełnione przez 

funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 

w Nowym Targu według harmonogramów przesyłanych przez KPP odrębnie na każdy 

miesiąc.  

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa obywateli Nowego Targu oraz 

odwiedzających miasto turystów. 

Komisja Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju oraz Komisja Mieszkaniowa, 

Opieki Społecznej, Zdrowia i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały projekt 

przedmiotowej uchwały.  
 

Rada w głosowaniu 21 głosów „za”  podjęła wraz z autopoprawką Uchwałę  

Nr XXI/224/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o przekazaniu 

środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Krakowie.  
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 
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Ad.5f) 
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Nowy 

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

projekcie uchwały wprowadza się do WPF na lata 2020-2030 poniższe przedsięwzięcia: 

� „Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu”  

z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 411 800 zł, w tym ustala się limit 

zobowiązań dla roku 2020 w kwocie 150 000 zł dla roku  2021 w kwocie 261 800 zł 

� „Budowa miasteczka ruchu drogowego” z limitem nakładów i zobowiązań w kwocie 

400 000 zł, w tym ustala się limit zobowiązań w kwocie 400 000 zł. 

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 XXI/225/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto 

Nowy Targ na lata 2020-2030.   
Wyniki imienne: 

za- (21) 

Stefania Drąg-Iłęda, Szymon Fatla, 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.5g) 
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 

Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz. Przedmiotowym projektem uchwały dokonuje się zmian   

w zakresie planowanych dochodów i wydatków. W wyniku dokonanych zmian deficyt 

budżetowy nie ulega zmianie.  

Dochody: 

1. W rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się plan dochodów 

majątkowych  o kwotę 404 800 zł w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 200 000 

zł z tytułu otrzymanej dotacji z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego na 

dofinansowanie zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego” oraz zmniejsza się 
dochody majątkowe o kwotę 204 800 zł pochodzących ze środków z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury 

rowerowej w Nowym Targu i Liptowskim Mikulaszu”.  

2. W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza 

się plan dochodów bieżących o kwotę 257 000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego 

od osób fizycznych.  

3. W rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst zwiększa się plan dochodów  

z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 45 368 zł. 

Wydatki: 

1. W rozdziale Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się plan wydatków 

majątkowych o kwotę 661 800 zł w związku z przesunięciem zakończenia realizacji  

i rozliczenia zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego” na rok 2021.  

2. W rozdziale Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 45 368 zł. 

Środki  te zostaną przeznaczone na doposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji pracowni przyrodniczej w szkole Podstawowej Nr 3 w Nowym Targu.  
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W ramach pytań głos zabrali: 

� Radny Paweł Liszka pytał czy Skarbnik planuje jakieś przesunięcia w budżecie, aby 

zabezpieczyć środki na wykonanie testów na koronawirusa dla nauczycieli przed 

rozpoczęciem roku szkolnego?  

� Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że na chwilę obecna nie jest w stanie 

jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dodał, że sprawa ta będzie analizowana.  

� Radny Andrzej Swałtek pytał co będzie wykonane w związku z budową miasteczka 

ruchu drogowego? 

� Skarbnik Miasta Łukasz Dłubacz poinformował, że będą to głównie roboty ziemne,  

a szczegółowo to się okaże w trakcie realizacji; 

� Z-ca Burmistrza Waldemar Wojtaszek poinformował, że w tym zakresie miasto ma 

dofinansowanie z Interregu i musi skonsultować dokumentację z instytucją 
zarządzającą. Ta dokumentacja została już wysłana, po jej akceptacji będzie można 

ogłosić przetarg i wyłoniony wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.   

 

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 XXI/226/2020 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.6 

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

a) realizacji kanalizacji na os. Niwa i ul. Krakowskiej, 

b) postawienia na drodze osiedlowej na Niwie znaku ograniczenia tonażu dla samochodów 

ciężarowych.  

2. Radna Ewa Pawlikowska złożyła interpelacje w sprawach: 

a) przeglądu i zamontowania urządzeń do ćwiczeń w parku miejskim i na placu zabaw na os. 

Bór, 

b) zamieszczenia na stronie internetowej Miasta sprawozdania z Realizacji Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019, 

oraz zapytania w sprawach: 

c) zamontowania stacji serwisowej przy ścieżce rowerowej w Borze Kombinackim, 

d) wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu podczas Targów Bożonarodzeniowych  

i Wielkanocnych w latach 2015-2019 

3. Radna Ewa Garbacz złożyła interpelację w sprawie utwardzenia drogi na os. Oleksówki 

(działka nr 8493). 

4. Radny Lesław Mikołajski złożył interpelacje w sprawach: 

a) rozbiórki budynku przy ul. Ustronie 8, 
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b) przebudowy dolnego odcinka potoku Skotnica. 

5. Wiceprzewodniczący Rady Marek Mozdyniewicz złożył interpelacje w sprawach: 

a) okresowo wydobywającego się fetoru w okolicach kładki pieszo-rowerowej prowadzącej 

na lotnisko, 

b) nasadzenia drzew wokół parkingów miejskich, 

c) uzupełnienia zieleni w przestrzeni publicznej na ternie miasta. 

6. Radny Jan Łapsa złożył interpelacje w sprawach: 

a) wystosowania pisma do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie przycięcia drzew   

w obrębie dróg i chodników powiatowych, 

b) realizacji sieci gazowej na os. Szuflów. 

7. Radny Paweł Liszka złożył interpelacje w sprawach: 

a) wymiany nagłośnienia w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym, 

b) postawienia nowych witaczy przy wjeździe do Nowego Targu, 

c) naliczenie kosztów upomnień za nieopłacenie w terminie podatku, 

d) postawienie większych tablic informacyjnych na Nowotarskim Szlaku Sów, 

e) załatanie dziur na drodze 1286 na os. Niwa, 

f) uruchomienie niedziałających fontanna na Rynku przed Ratuszem, 

g) zniszczenia Barszczu Sosonowskiego w obrębie Color Parku, 

oraz zapytania w sprawach: 

h) terminu rozpoczęcia budowy kanalizacji na os. Niwa, 

i) kosztów wynajmu pomieszczeń pod MBP w budynku PZU, 

j) wpływu miasta na Geotermię Podhalańską i przedstawicielstwa Miasta w Radzie 

Nadzorczej Geotermii, 

8. Radna Katarzyna Wójcik złożyła interpelacje w sprawach: 

a) zmiany lokalizacji lustra zamontowanego na Alejach i ul. Krzystyniaka; 

b) zamontowania na terenie miasta większej ilości stojaków na rowery; 

c) zamontowania dodatkowych ławek przy miejskiej pływalni. 

 

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

 

 

Ad.7 
Wolne wnioski i informacje: 

� Kierownik Referatu ds. SiT Arkadiusz Szymczyk odnośnie pytania Radnego Pawła 

Liszki dotyczącego powodów odmowy Nowatorskiej Grupie Mieszkańców Pamięć 
udostępnienia płyty Rynku na uroczystości w dniu 1 sierpnia br. poinformował, że 

miasto nie odmówiło, lecz wskazało inne miejsce realizacji uroczystości przy Kopcu 

Wolności. W tym miejscu odbywało się już wcześniej wiele historycznych 

uroczystości. Wskazując to miejsce brano pod uwagę analizę całokształtu wydarzenia 

oraz porę dnia oraz czas zgłoszenia trwania tego wydarzenia. Wskazany we wniosku 

dzień to sobota godziny popołudniowe, a wszystkie dotychczasowe uroczystości 

patriotyczne odbywały się w godzinach wczesno południowych jeśli odbywały się na 

Rynku. W sobotę, w okresie wakacyjnym w godzinach popołudniowych tętni Rynek 

życiem. Zwrócił również uwagę, że wniosek NGMP wpłynął do ZGZiR w dniu 20 

lipca br. Zakład przekazał do Urzędu Miasta tą informację w dniu 21 lipca br.  Po 

analizie juz 23 lipca przekazano do ZGZiR stanowisko Urzędu. Zaznaczył również że 

większość imprez, czy uroczystości, które odbywają się na Rynku ustalane są ok. 2,  

a nawet 3 miesięcy wcześniej, a nie kilka dni przed imprezą.  
� Radny Paweł Liszka stwierdził, że dziwi go fakt, że na imprezy komercyjne wydaje 

się pozwolenie na udostępnienie płyty Rynku, a na patriotyczne, które są inicjatywa 
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mieszkańców już nie. Apelował, aby się zastanowić i zweryfikować podjęta decyzję. 
Pytał również czy miasto planuje jakieś obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej.  

� Naczelnik Wydziału KSiP Katarzyna Put poinformowała, że w związku z obchodami 

100-tnej rocznicy Bitwy Warszawskiej wspólnie z MOK przygotowywana jest 

wystawa i prelekcja filmu na płycie Rynku. Szczegóły zostaną niebawem podane do 

publicznej wiadomości. 

� Radna Danuta Szokalska-Stefaniak zwróciła się z prośbą o zaproszenie na jedno  

z posiedzeń Komisji FGKiR Dyrekcji Wód Polskich, ponieważ wał na rzece Czarny 

Dunajec, który chroni mieszkańców przed powodzią, jest bardzo zniszczony. Potok 

Klikuszówka również powinien zostać uregulowany ponieważ zaczynają tam 

mieszkać bobry. Potok Rakowy również powinien zostać pogłębiony dlatego dobrze 

byłoby aby Dyrekcja Wód Polskich się z tymi problemami zapoznała.  

� Radny Jacenty Rajski zwrócił się z prośbą o interwencję Burmistrza do policji, aby 

częstsze patrole zostały skierowane pod budynek NFZ i Nadzoru Budowlanego, 

ponieważ tam we wnęce bezdomni zrobili sobie noclegownię.  
� Radna Stefania Drąg-Iłęda zwróciła się z prośbą o uruchomienie lampy 

oświetleniowej na ul. Podtatrzańskiej, budynek nr 66. Lampa ta oświetla parking  

i mieszkańcom bardzo na niej zależy. Zwróciła się również z prośbą o interwencję  
w sprawie usunięcia gałęzi drzew, które znacznie zasłaniają widoczność na  

ul. Podhalańskiej budynek nr 20.  

� Radna Katarzyna Wójcik zwróciła się z prośbą o umieszczanie informacji o imprezach 

kulturalnych i sportowych na słupach miejskich, bo wiele starszych osób nie korzysta 

z Internetu i nie mają informacji o planowanych wydarzeniach.   

 
Na koniec Przewodniczący Rady przypomniał, że kolejna XXII Sesja Rady Miasta planowana 

jest na 7 września 2020r.  

 

 

Ad.8 
O godzinie 15:10 Przewodniczący Rady Grzegorz Luberda zamknął XXI Sesję Rady Miasta 

Nowy Targ. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

Protokołowała: 

Renata Chmielak             mgr Grzegorz Luberda 

 
 

 

 
 

 


