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Or.0057.11.2012.S 
 

Sprawozdanie 
z działalności Burmistrza Miasta 

za okres od 23 października do 19 listopada 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 rokowania po III przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na 
sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. 11676 
o powierzchni 292 m2, położonej w Nowym Targu przy ul. Harcerskiej; 

2) rozstrzygnięto 2 przetargi nieograniczone na realizację od lutego 2012r. do maja 
2013r. programu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu 
dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Miasta Nowy Targ. Przedmiot 
zamówień obejmuje drugi i trzeci okres realizacyjny (od 1 września 2012r. do 
31 grudnia 2012r. oraz od 1 lutego 2013r. do 31 maja 2013r.).  

 
II.  Gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego: 

1) ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - os. Konfederacji 
Tatrzańskiej; 

2) określono szczegółowe warunki zakupu niezabudowanej nieruchomości składającej 
się z działki ewidencyjnej nr 587/9 o powierzchni 44 mkw, położonej przy ul. Grel 
w Nowym Targu; 

3) ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - parkingi 
(45 miejsc postojowych) położone w Rynku w Nowym Targu; 

4) ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem - lokal 
użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej, usytuowany 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na os. Niwa 4c w Nowym Targu; 

5) ogłoszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę - 
nieruchomość położona w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej; 

6) określono szczegółowe warunki zakupu niezabudowanej nieruchomości składającej 
się z działki ewidencyjnej nr 10428/1 o powierzchni 26 mkw, która weszła w skład 
ul. Nadmłynówka w Nowym Targu; 

7) ogłoszono wykaz nieruchomości przewidzianych do oddania w dzierżawę –  parking 
przy Miejskiej Hali Lodowej wraz z miejscami postojowymi na drodze dojazdowej 
oraz miejsca postojowe przy Placu Słowackiego na odcinku od ul. Krzywej do 
ul. Parkowej; 

8) określono szczegółowe warunki zakupu niezabudowanej nieruchomości 
składających się z działek ewidencyjnych nr 17252/11 oraz 17252/12 o łącznej 
powierzchni 956 mkw, położonych Na Czerwonem w Nowym Targu; 

9) powołano komisję do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Nowym Targu przy 
ul. Harcerskiej; 

10) wyrażono zgodę na przedłużenie najmu powierzchni komina przy ul. Krakowskiej 
dla PTK Centertel z dotychczasową stawką. 
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III.  Promocji i sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
Zapoznano się z propozycją przedłożoną przez Wydział ISIP dot. wynajmu lodowiska 
kontenerowego z przeznaczeniem na nowotarski Rynek. Z uwagi na trwające prace 
rewitalizacyjne na Rynku wyrażono zgodę na zawarcie umowy od 15 grudnia 2012 r. 

 
IV.  Gospodarki komunalnej i drogownictwa: 

1) Rozpatrzono wnioski dot. wydania zezwoleń na prowadzenie w pasach drogowych 
(na jezdniach, chodnikach parkingach) działalności gospodarczej w postaci 
mobilnych punktów handlowych. Nie wyrażono zgody na lokalizowanie nowych 
punktów handlowych.  

2) Rozpatrzono wniosek i wyrażono zgodę na przedłużenie kursów autobusów MZK 
do restauracji MC Donald’s oraz na os. Buflak. 

 
V. Projekty uchwał: 

10 projektów uchwał zostało przedłożonych Przewodniczącemu Rady Miasta z prośbą 
o włączenie do porządku obrad. 
 

VI.  Inne: 
1) Wprowadzono do stosowania plan obrony cywilnej dla Gminy Miasto Nowy Targ. 

2) W związku z koniecznością ustalenia stawek na wynajem pomieszczeń w obiektach 
sportowych, do Marszałka Województwa Małopolskiego wystosowane zostanie 
pismo z zapytaniem, czy w obiektach realizowanych ze środków unijnych można 
ustalić stawki przynoszące zysk. 

 
 
 

 


