
Or.0057.7.2012.S Sprawozdanie 
z działalności Burmistrza Miasta 

za okres od 1 czerwca do 28 czerwca 2012 r.

W okresie sprawozdawczym tj od ostatniej  Sesji Rady Miasta podjęto kilkadziesiąt  

różnych decyzji, wydano kilkanaście Zarządzeń.

Dotyczyły one w szczególności :

I. Zamówień publicznych:

1) ogłoszono przetarg nieograniczony na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania 

inwestycyjnego p.n. Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Wojska Polskiego wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na 

budowę. Spłynęło 10 ofert. Trwają prace Komisji Przetargowej.

2) ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację od lutego 2012r. do maja 2013r. programu 

zajęć  dodatkowych  wspierających  indywidualizację  procesu  dydaktycznego  w  szkołach 

podstawowych na terenie Miasta Nowy Targ. Termin składania ofert upływa 4 .07.2012

3)  ogłoszono  ponownie  przetarg  nieograniczony  na  wykonanie  robót  budowlano-

montażowych dla zadania inwestycyjnego pn.:  Budowa placów zabaw w ramach programu 

Radosna Szkoła, obejmujących:

- Szkołę Podstawową nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej, ul. Orkana 17 w Nowym Targu, 

Szkołę Podstawową nr 11 im Żołnierzy Armii Krajowe, Plac Evry 3 w Nowym Targ. Termin 

składania ofert upływa 6.07.2012.

4)  dokonano  rozstrzygnięcia  przetargu  nieograniczonego  na  administrowanie  Cmentarzem 

Komunalnym w Nowym Targu wraz z Domem Przedpogrzebowym.  Podpisano umowę na 

administrowanie z Bogusławem Sięką Przedsiębiorstwo Handlowe „ELGAP”,

5) dokonano wyboru oferenta na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego 

p.n.:  Modernizacja  nawierzchni  ul.  Szkolnej  i  Placu  Słowackiego  w  Nowym  Targu 

realizowanych  w  ramach  projektu  Rewitalizacja  Centrum  Nowego  Targu  -  projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2007-2013 –Podpisano umowę z Firmą Budowlaną Kuros – Katarzyna Skupień 

Suche. 

6)  rozstrzygnięto  przetarg  nieograniczony  na  dostawę  nowych  urządzeń  –  komputery, 

drukarki, urządzenia wielofunkcyjne laserowe na potrzeby Urzędu Miasta w Nowym Targu, 

dokonano  wyboru  Firmy  -  Pan  Jarosław  Pogwizd  -  działalność  gospodarcza  pod  nazwą 

Optiser w Kraków ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz.
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7) na ogłoszony  przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlano-montażowych dla 

zadania  inwestycyjnego  pn.: Budowa  boisk  sportowych  przy  Szkole  Podstawowej  nr  2 

im Mikołaja  Kopernika  w  Nowym  Targu  w  ramach  programu  Orlik  2012  oraz Budowa 

placów zabaw przy  Szkole  Podstawowej  nr  2 im.  Mikołaja  Kopernika  w Nowym Targu 

w ramach programu Radosna Szkoła - wpłynęło 5 ofert .Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po 

przyznaniu dodatkowych środków na zadanie.

II. Z zakresu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.

1) ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej  budynkiem  usługowym,  położonej  w  Nowym  Targu  przy  ul Harcerskiej. 

Termin składania ofert upływa -29 .06.2012. 

2) ogłoszono przetarg (licytację) na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej 

w  Nowym Targu ( Stacja Fabryczna). Dojazd od ulicy Luźmierskiej,

3) ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położnej przy ulicy Zielonej 

w Nowym Targu.

4)  ogłoszono  wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży  położnej  przy  ulicy 

Gorczańskiej w Nowym Targu,

5) ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położnej przy ulicy Polnej 

w Nowym Targu - Działka o numerze ewid.15665/30 o pow. 0,0020 ha, działka –nr.15665/31 

o pow.. 0.0053 ha, działka –nr.15665/35 o pow.0,0057 ha 

6)  ogłoszono  wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży   na  rzecz  użytkownika 

wieczystego- nieruchomość  zabudowana garażami na Osiedlu Witosa w Nowym Targu.

7)ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres powyżej 

3 lat – budynek szkoły podstawowej nr 10 ul. Klikuszówka,

III. Z zakresu ochrony środowiska

Trwa  przegląd  ogródków  zgłoszonych  do  konkursu  ogłoszonego  przez  Burmistrza  pn. 

„Najpiękniejszy ogród w Nowym Targu im Adama Worwy”

IV. Z zakresu  promocji i sportu 

1) ogłoszono dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za 

osiągnięte wyniki sportowe,

2) powołano komisję ds. stypendiów sportowych opiniującą  wnioski 

V.Z zakresu oświaty

Przy udziale  Małopolskiego  Kuratora  Oświaty  Pana  Aleksandra  Palczewskiego  dokonano 

szczegółowych  uzgodnień  dotyczących  przebiegu  Wojewódzkiej  Inauguracji  Rozpoczęcia 

Roku  Szkolnego  2012/2013,  której  organizację  powierzono  miastu  Nowy  Targ,  a  która 
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odbędzie się na terenie nowego obiektu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Nowym Targu na Os. 

Niwa.

VI. Projekty uchwał 

Przygotowano 4 projekty uchwał Zostały przedłożone Panu Przewodniczącemu Rady Miasta 

z  prośbą  o  włączenie  do  porządku  obrad.  Zaopiniowano  projekty  przekazane  przez 

Przewodniczącego Rady Komisję Rewizyjną oraz grupę Radnych.

VII. Inne zadania:

1)  omawiano  projekt  porozumienia  w  sprawie  przejęcia  kanalizacji  deszczowej  w 

projektowanej drodze KDd.2 oraz wzdłuż ulicy Lotników -na wniosek Firmy TANKPOL.

2) zaakceptowano warunki  dot.  przejęcia  kanalizacji  deszczowej wykonanej  przez ALMA 

Market S.A.
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