Znak: WOR.BRM.0052-012/07
Rada Miasta
Nowego Sącza

Protokół Nr XII/2007
z posiedzenia XII Sesji Rady
Miasta Nowego Sącza zwołanej
w dniu 28 czerwca 2007 r.

Ad. 1
Obrady XII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu – 28 czerwca 2007 r. o godz. 14.00 otworzył
Przewodniczący Rady Artur Czernecki, witając zebranych radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Udział w sesji wzięło 22 radnych.
Nieobecny był radny Robert Sobol.
Jerzy Wituszyński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta zwrócił się do uczestników XII Sesji RM aby
uczcić minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłego Ks. Dr Waldemara Durdę.
Ad. 2
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Małopolskiej Grupie
Poszukiwawczo – Ratowniczej w Nowym Sączu.
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza – druk nr 1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 –
druk nr 2.
8. Podjęcie uchwały w
sprawie
rozwiązania „Nowosądeckiego Ośrodka Rekreacyjno –
Sportowego Spółka z o.o. w Nowym Sączu – druk nr 3
9. Podjęcie uchwały w
sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Nowego Sącza – druk nr 4.
10. Podjęcie uchwały w
sprawie
upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do
zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania
pn. „Zmiana sposobu pobierania opłat oraz administrowanie strefą płatnego parkowania na
terenie Miasta Nowego Sącza” – druk nr 5.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do poboru żwiru w ramach powszechnego
korzystania z wód na terenie miasta Nowego Sącza – druk nr 6.
12. Podjęcie uchwały w
sprawie
wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania
wieczystego przed terminem – druk nr 7.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Rynku Pracy Rady Miasta
Nowego Sącza - druk nr 8,
- przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Nowego
Sącza - druk nr 9,
- przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta
Nowego Sącza - druk nr 10.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji ds. Rynku Pracy Rady
Miasta Nowego Sącza - druk nr 11.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Rynku Pracy Rady Miasta Nowego Sącza –
druk nr 12,
b. uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Nowego Sącza druk nr
13,
c. uzupełnienia składu osobowego Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza –
druk nr 14.
16. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rynku Pracy Rady Miasta Nowego Sącza
druk nr 15,
b. wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny
Rady Miasta Nowego Sącza
druk nr 16,
c. wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza
druk nr 17.
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17.
18.
19.
20.
21.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – druk nr 18.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Zamknięcie Sesji.

Prezydent Miasta Pan Ryszard Nowak zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenia do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Nowego Sącza do Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec.
Radny Krzysztof Żyłka zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenia do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza jako osoby
upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta.
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Jerzy Gwiżdż zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Nowego Sącza.
Wniosek o wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie desygnowania
przedstawiciela Miasta Nowego Sącza do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie
zlewni rzeki Dunajec. (jako punkt 18 druk nr 19) został przyjęty do porządku obrad jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wniosek o wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wskazania
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza jako osoby upoważnionej do podpisywania
polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta. (jako punkt 19 druk nr 20).
został przyjęty do porządku obrad jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza ( punkt 9 druk nr 4). został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych
W wyniku głosowania dotychczasowe punkty18 – 21 porządku obrad XII Sesji RM otrzymały
numerację 20 – 23.
Cały porządek, wraz z wprowadzonymi zmianami został przegłosowany i przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Ad. 3
Następnym punktem porządku obrad XII Sesji Rady Miasta było wręczenie Tarczy Herbowej
„Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Małopolskiej Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej
w Nowym Sączu. 24 strażaków pod dowództwem młodszego brygadiera Bogdana Gumulaka należy
do jednych z najlepiej wyszkolonych w kraju. Ratownikom w poszukiwaniu zasypanych pod gruzami
ludzi towarzyszą specjalnie szkolone psy.
Prezydent Miasta Ryszard Nowak wręczył Strażakom z Małopolskiej Grupy PoszukiwawczoRatowniczej z Nowego Sącza Tarczę Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” przyznaną
przez Prezydenta Miasta i Radę Miasta. Prezydent poinformował, że przyznana Tarcza Herbowa - to
wyraz wdzięczności wszystkich sądeczan dla strażaków, którzy narażając własne życie, ratują życie
innym. Strażacy z Nowego Sącza zasłynęli z licznych akcji ratowniczych poza granicami kraju. Brali
udział w poszukiwaniu ofiar trzęsienia ziemi między innymi w Turcji, Pakistanie, Indonezji.
Uczestniczyli również w akacji ratowniczej po zawaleniu się hali w Katowicach.
Każdy strażak otrzymał list gratulacyjny, w którym Prezydent Miasta Ryszard Nowak wyraził
wdzięczność, za pracę, trud i poświęcenie.

3

Ad. 4
Na wniosek Przewodniczącego Rady Artura Czerneckiego protokół z XI sesji Rady Miasta, odbytej w
dniu 12 czerwca 2007 r. został poddany pod głosowanie a następnie przyjęty głosami 19 „za”
1 „wstrzymujący się” 0 „przeciw” (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych).
Ad. 5
Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 6

Przewodniczący Rady Artur Czernecki zwrócił się do wnioskodawcy o przedstawienie:
projektu Uchwały Nr XII/159/2007
w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza.
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec przedstawiła Sprawozdanie Komisji
Statutowo – Prawnej z prac nad zmianami do Statutu Miasta Nowego Sącza oraz projekt uchwały

w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza – druk nr 1.
Przewodnicząca E. Chowaniec poinformowała, że nikt nie wycofał złożonych poprawek do projektu
uchwały.
Przewodniczący Rady Artur Czernecki otworzył dyskusję nad Sprawozdaniem Komisji Statutowo –
Prawnej oraz projektem uchwały i poprosił o zabranie głosu przedstawicieli Klubów Radnych.
Radny J. Hojnor Przewodniczący Klubu Radnych PO i PS stwierdził, że propozycje przedstawione
w projekcie uchwały ograniczają wolność słowa i prawo do wyrażania opinii a co za tym idzie
możliwość reprezentowania lokalnej społeczności.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zabierając głos w imieniu Klubu Radnych PIS
stwierdził, że przyjęcie propozycji zmian zawartych w projekcie uchwały usprawni funkcjonowanie
Rady Miasta . stwierdził także, że dotychczas Sesje RM trwały wiele godzin a radni zabierający głos
na Sesjach często prowadzili debaty polityczne zamiast merytorycznych dyskusji nad zgłoszonymi
projektami uchwał. Radny poinformował również, że Klub radnych PiS będzie głosował
za przyjęciem projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady A. Czernecki poprosił radnych o zapisywanie do dyskusji się nad
projektem uchwały.
Do dyskusji zapisali się następujący radni: P. Lachowicz , Z. Pieczkowska, J. Hojnor, K. Sas,
J. Gryźlak. T. Cabała, J. Kaczmarczyk, E. Chowaniec, J. Wituszyński, J. Opiło.
Radna B. Jurowicz zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie listy mówców.
Wniosek
radnej
został
przyjęty
głosami
13
„za”;
0 „wstrzymujących się”; (w głosowaniu wzięło udział 21 radnych).

8

„przeciw;

Radny G. Dobosz stwierdził, że § 39 Statutu Miasta nic nie mówi o możliwości zgłaszania wniosku
formalnego w sprawie zamknięcia listy mówców.
Radny P. Lachowicz stwierdził, że w Sprawozdaniu Komisji Statutowo – Prawnej z prac nad
zmianami do Statutu Miasta Nowego Sącza nie znalazła się informacja o złożonym przez niego
proteście na nieprawidłowości występujące w
pracy Komisji Statutowo - Prawnej podczas
głosowanie poprawki dotyczącej wpisania § 35a.
Radny J. Gryźlak zwrócił uwagę na zapis w pkt 4 §17 projektu Statutu i zaproponował aby otrzymał
on brzmienie – „Komisja Statutowo – Prawna”.
Radny zwrócił również uwagę na brzmienie § 18 pkt 3 projektu Statutu.
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Radna T. Cabała zwróciła uwagę na fakt iż formę odpowiedzi na interpelację ustala Prezydent Miasta
oraz, że radni interpelują w sprawach mieszkańców często na ich wyraźną prośbę.
Radna Z. Pieczkowska poprosiła o udzielenie odpowiedzi kto będzie ustalał formę odpowiedzi na
interpelację podczas nieobecności Prezydenta Miasta na Sesji RM.
Radny J. Opiło stwierdził, że § 18 pkt 3 projektu Statutu jest niezgodny z Art. 20. ust. 1 Ustawy
o Samorządzie Gminnym.
Radny poruszył także sprawę zmiany § 67, gdzie dopisuje się ust. 6 o treści „Prezydent
ustosunkowuje się pisemnie do pisemnych wniosków komisji w terminie do 30 dni od daty ich
przedłożenia Prezydentowi.” I poprosił o informację co będzie z wnioskami Komisji do projektów
uchwał skierowanych na najbliższa sesję.
Radny J. Hojnor zwrócił uwagę, że zapisy w § 5 Statutu Miasta nie znajdują potwierdzenia w faktach
historycznych.
W związku z wyczerpaniem listy mówców Przewodniczący rady A. Czernecki zakończył dyskusję
nad projektem uchwały.
Prezydenta Miasta Ryszard Nowak podziękował Przewodniczącej Pani Elżbiecie Chowaniec oraz
wszystkim członkom Komisji Statutowo – Prawnej za ciężką pracę jaką włożyli w przygotowanie
projektu uchwały.
Prezydent poinformował także, że zamierza uczestniczyć w sesjach Rady Miasta a odpowiedni zapis
w Statucie ma za zadanie uporządkowanie tej sprawy.
Uchwała została podjęta głosami 14 „za”, 6 „przeciw”; 2 „wstrzymujących się” (w głosowaniu
wzięło udział 22 radnych).
Przewodnicząca Komisji Statutowo – Prawnej Pani E. Chowaniec podziękowała wszystkim członkom
Komisji i osobom, które pracowały nad przygotowaniem projektu uchwały w sprawie zmian
w Statucie Miasta Nowego Sącza.
Ad. 7

Przewodniczący Rady Artur Czernecki zwrócił się do wnioskodawcy o przedstawienie:
projektu Uchwały Nr XII/160/2007
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007
Skarbnik Miasta Pani Jadwiga Kusiak przedstawiła projekt w sprawie zmian uchwały budżetowej

Miasta Nowego Sącza na rok 2007 wraz z autopoprawką– druk nr 2.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej Pani Teresa Krzak ,poinformowała, że opinia
Komisji do projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Komunalnej Pani Bogumiła Kałużny ,poinformowała,
że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała wraz z autopoprawką została podjęta jednogłośnie ( w głosowaniu wzięło udział
22 radnych).
Ad. 8

Przewodniczący Rady Artur Czernecki zwrócił się do wnioskodawcy o przedstawienie:
projektu Uchwały Nr XII/161/2007
w sprawie rozwiązania „Nowosądeckiego Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego
Spółka z o.o. w Nowym Sączu”
Prezydent Miasta Pan Ryszard Nowak przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej Pani Teresa Krzak ,poinformowała, że opinia
Komisji do projektu uchwały jest pozytywna.
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Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki poinformował, że opinia Komisji do projektu uchwały
jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec poinformowała, że opinia Komisji
do projektu uchwały jest pozytywna.
Radny J. Hojnor stwierdził, że w przedstawionych materiałach brak jest analizy ekonomicznej
funkcjonowania spółki pod inną formą prawną.
Radny P. Lachowicz zapytał jaka będzie forma prawna funkcjonowania NORSU i jakie będą dalsze
losy pracowników załogi.
Prezydent Miasta Ryszard Nowak poinformował, że NORS będzie funkcjonował jako jednostka
budżetowa lub zakład budżetowy. Stwierdził, również, że dotychczasowi pracownicy spółki nie muszą
obawiać się zmiany funkcjonowania spółki.
Uchwała została podjęta głosami 17 „za”, 0 „przeciw”; 3 „wstrzymujących się” (w głosowaniu
wzięło udział 20 radnych).
Przewodniczący Rady Artur Czernecki przekazał
Wiceprzewodniczącemu Rady Jerzemu Wituszyńskiemu.

prowadzenie

obrad

Sesji

RM

Ad. 10

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/162/2007
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do zaciągnięcia zobowiązania
przekraczającego rok budżetowy na wydatki na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu
pobierania opłat oraz administrowanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta
Nowego Sącza”.
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Jerzy Gwiżdż przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej Pani Teresa Krzak ,poinformowała, że opinia
Komisji do projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Komunalnej Pani Bogumiła Kałużny ,poinformowała,
że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( w głosowaniu wzięło udział 18 radnych).

Ad. 11

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/163/2007
w sprawie wyznaczenia miejsc do poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania
z wód na terenie miasta Nowego Sącza.
Pan Jerzy Gwiżdż Zastępca Prezydenta Miasta przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował, że opinia Komisji do projektu uchwały
jest pozytywna.
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych).
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Ad. 12

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/164/2007
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego
przed terminem.
Zastępca Prezydenta Miasta Pan Jerzy Gwiżdż przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Komunalnej Pani Bogumiła Kałużny ,poinformowała, że
opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych).
Ad. 13

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/165/2007
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Rynku Pracy
Rady Miasta Nowego Sącza
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem informując jednocześnie, że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna
oraz, że 3 członków Komisji głosowało „za”, 2 „nie brało udziału w głosowaniu”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych).

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/166/2007
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny
Rady Miasta Nowego Sącza
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem informując jednocześnie, że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna
oraz, że 3 członków Komisji głosowało „za”, 2 „nie brało udziału w głosowaniu”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych).

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/167/2007
w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Praworządności
Rady Miasta Nowego Sącza
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem informując jednocześnie, że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna
oraz, że 3 członków Komisji głosowało „za”, 2 „nie brało udziału w głosowaniu”.
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Uchwała została podjęta głosami 14 „za”, 6 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się” (w głosowaniu
wzięło udział 20 radnych
Ad. 14

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/168/2007
w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w Komisji ds. Rynku Pracy
Rady Miasta Nowego Sącza.
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem informując jednocześnie, że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna
oraz, że 3 członków Komisji głosowało „za”, 2 „nie brało udziału w głosowaniu”.
Uchwała została podjęta głosami 14 „za”, 0 „przeciw”; 1 „wstrzymujący się” (w głosowaniu
wzięło udział 15 radnych.

Ad. 15

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/169/2007
w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza
(Komisja ds. Rynku Pracy)
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem informując jednocześnie, że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna
oraz, że 3 członków Komisji głosowało „za”, 2 „nie brało udziału w głosowaniu”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych).

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/170/2007
w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza
(Komisja ds. Rodziny)
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem informując jednocześnie, że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna
oraz, że 3 członków Komisji głosowało „za”, 2 „nie brało udziału w głosowaniu”.
Radna Z. Pieczkowska poinformowała, że radni nie wiedzieli o zgłoszonych rezygnacjach. Poprosiła
również o informacje kiedy radni mogli zgłaszać wnioski o wejście w skład Komisji.
Radny J. Gryźlak stwierdził, że skoro nie jest brana pod uwagę możliwość wyboru innego radnego to
na pierwszej stronie projektu uchwały powinno być wpisane nazwisko radnego składającego wniosek.
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec
poinformowała, że zgodnie
z §19 Statutu zmiany w składzie Komisji są możliwe w każdym czasie na pisemny wniosek radnego.
Projekt uchwały przygotowuje komisja Rady właściwa do spraw statutowo-prawnych oraz ,że
dopiero w wypadku gdy RM nie poprze zgłoszonej kandydatury można zgłaszać innych kandydatów.
Uchwała została podjęta głosami 15 „za”, 1 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się” (w głosowaniu
wzięło udział 16 radnych.
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Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/171/2007
w sprawie uzupełnienia składu osobowego stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza
(Komisja Praworządności)
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem informując jednocześnie, że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna
oraz, że 3 członków Komisji głosowało „za”, 2 „nie brało udziału w głosowaniu”.
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( w głosowaniu wzięło udział 16 radnych).
Ad. 16

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/172/2007
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rynku Pracy Rady Miasta Nowego Sącza
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem informując jednocześnie, że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna
oraz, że 3 członków Komisji głosowało „za”, 2 „nie brało udziału w głosowaniu”.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na funkcję
Przewodniczącego Komisji ds. Rynku Pracy Rady Miasta.
Radny J. Kaczmarczyk zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Mądrego.
Radny wyraził zgodę.
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych).

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/173/2007
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny
Rady Miasta Nowego Sącza
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem informując jednocześnie, że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna
oraz, że 3 członków Komisji głosowało „za”, 2 „nie brało udziału w głosowaniu”.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na funkcję
Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny Rady Miasta.
Radna B. Jurowicz zgłosiła kandydaturę radnego Józefa Bocheńskiego.
Radny wyraził zgodę.
Uchwała została podjęta głosami 15 „za”, 1 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się” (w głosowaniu
wzięło udział 16 radnych.
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Wiceprzewodniczący Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy o przedstawienie:
projektu Uchwały Nr XII/174/2007
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności
Rady Miasta Nowego Sącza
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec przedstawiła projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem informując jednocześnie, że opinia Komisji do projektu uchwały jest pozytywna
- 3 członków Komisji głosowało „za”, 2 „nie brało udziału w głosowaniu”.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na funkcję
Przewodniczącego Komisji Praworządności Rady Miasta.
Radny K. Żyłka zgłosił kandydaturę radnego Józefa Kaczmarczyka.
Radny wyraził zgodę.
Uchwała została podjęta jednogłośnie ( w głosowaniu wzięło udział 15 radnych).

Ad. 17

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/175/2007
w sprawie rozpatrzenia skargi
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan K. Żyłka
z uzasadnieniem.

przedstawił projekt uchwały wraz

Radny P. Lachowicz zapytał czy w toku rozpatrywania skargi były stosowane przepisy KPA.
Radny J. Hojnor stwierdził, że dobrze by było gdyby w przyszłości sprawy takie wcześniej były
zbadane przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UM.
Radny J. Gryźlak poprosił o poinformowanie jacy członkowie Komisji podpisali protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 8 czerwca 2007 r.
Radna T. Cabałą stwierdziła że jej zdaniem radni nie otrzymali kompletu dokumentów w tej sprawie
co uniemożliwia im zajęcia stanowiska dlatego zgłasza wniosek formalny o odesłanie projektu
uchwały do Komisji Rewizyjnej, która przedstawi komplet dokumentów a projekt zostanie
rozpatrzony na następnej sesji RM.
Wniosek radnej T. Cabały
został odrzucony głosami 7 „za”; 12 „przeciw;
1 „wstrzymujący się”; (w głosowaniu wzięło udział 20 radnych).
Prezydent Miasta Ryszard Nowak poinformował, że sprawa Pana A. Szołdry ciągnie się już od lat
kilkunastu, przeszła wszystkie instancje sądowe – Pan A. Szołdra nie jest usatysfakcjonowany
rozstrzygnięciami.
Zdaniem Prezydenta błąd popełnił ówczesny Przewodniczący Rady P. Lachowicz źle kierując skargę
Pana A. Szołdry w której skarżył się na rzekomo zablokowany dostęp do dokumentów co zdaniem
Prezydenta zostało wyjaśnione i jest ewidentną nieprawdą.
Wiceprzewodniczący zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały po
zabraniu głosu przez zapisanych do dyskusji radnych: J. Gryźlak, J. Hojnor i T. Cabała.
Wniosek Wiceprzewodniczącego
został przyjęty głosami 12 „za”; 0 „przeciw;
0 „wstrzymujących się”; (w głosowaniu wzięło udział 12 radnych).
Radny J. Gryźlak stwierdził, że Komisja Rewizyjna jeżeli uznała, że skargi nie było to tak to należało
uzasadnić.
Radny J. Hojnor poprosił o podanie na jakiej podstawie prawnej Komisja Rewizyjna ma za zadanie
i jest uprawniona do rozstrzygania takiej sprawy jaką jest skarga Pana A. szołdry.
Radna T. Cabała poprosiła o dostarczenie kopii skargi oraz protokołu z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej podczas którego rozpatrywano tę skargę.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Żyłka poprosił o 10 minut przerwy.
Po przerwie poddano uchwałę pod głosowanie.
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Uchwała została podjęta głosami 11 „za”, 8 „przeciw”; 1 „wstrzymujący się” (w głosowaniu
wzięło udział 20 radnych.
W związku z wątpliwościami powstałymi podczas obliczania wyniku głosowania
Wiceprzewodniczący Rady zarządził reasumpcję głosowania.
Radny P. Lachowicz stwierdził, że reasumpcja została przeprowadzona niezgodnie z zapisami Statutu
Miasta N. Sącza

Ad. 18

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu Uchwały Nr XII/176/2007
w sprawie desygnowania przedstawiciela Miasta Nowego Sącza do Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec

Prezydent Miasta Pan Ryszard Nowak przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec poinformowała, że opinia Komisji
do projektu uchwały jest pozytywna.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się o zgłaszanie kandydatów.
Radna Teresa Krzak zgłosiła kandydaturę Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka.
Prezydent wyraził zgodę.
Radny J. Hojnor poprosił o informacje dotyczące Stowarzyszenia.
Radny J. Opiło poprosił o podanie wysokości składki, kto wcześniej był przedstawicielem oraz jakie
korzyści będzie miało miasto Nowy Sącz z faktu uczestnictwa w tym Stowarzyszeniu.
Prezydent Ryszard Nowak poinformował, że obecnie Miasto niema przedstawiciela w stowarzyszeniu
oraz, że w Stowarzyszeniu tym nie ma składek.
Uchwała została podjęta głosami 12 „za”, 0 „przeciw”; 5 „wstrzymujący się” (w głosowaniu
wzięło udział 17 radnych.
Ad. 19

Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Wituszyński zwrócił się do wnioskodawcy
o przedstawienie: projektu Uchwały Nr XII/177/2007
w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza jako osoby
upoważnionej do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego
dla Przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta
Pan Artur Czernecki
przedstawił projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem.
Prezydent Miasta Pan Ryszard Nowak poinformował, że jego opinia do projektu uchwały jest
pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Statutowo - Prawnej E. Chowaniec poinformowała, że opinia Komisji
do projektu uchwały jest pozytywna.
Radny P. Lachowicz stwierdził, że zgodnie z uzasadnieniem uchwałę w imieniu grupy radnych miał
rekomendować radny K. Żyłka.
Przewodniczący A. Czernecki poinformował, że został upoważniony przez radnego K. Żyłkę do
rekomendowania projektu.
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Ad. 20 i 21
Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania stanowią załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 23
Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Radna T. Krzak zgłosiła wniosek aby remont boiska sportowego na Osiedlu Piątkowa został
umieszczony na liście inwestycji odnośnie których Miasto będzie się starało o dofinansowanie ze
środków unijnych.
Radna B. Jurowicz poruszyła kwestię braku porozumienia wśród członków Komisji Statutowo –
Prawnej.
Radny J. Gryźlak oświadczył, że liczy iż przerwa wakacyjna przyczyni się do poprawy atmosfery
w Radzie Miasta.
Radny G. Dobosz poprosił aby zajęto się kwestią zamkniętych toalet w budynku Ratusza.
Radna Z. Pieczkowska oświadczyła, że dokumentacja techniczna dotycząca budowy skrzyżowania
wraz z sygnalizacją świetlną przy ulicach: Jamnickiej, Nadbrzeżnej i Prażmowskiego została
wykonana za poprzedniej kadencji RM.
Radny J. Hojnor poruszył problem protokołu z obrad Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 8 czerwca
2007 roku.
Radny P. Lachowicz poruszył problem współpracy w Komisji Statutowo – Prawnej.
Przewodniczący Rady A. Czernecki odniósł się do sprawy protokołu z posiedzenia Komisji
Rewizyjnej RM.
Wiceprzewodniczący RM J. Wituszyński stwierdził, że dokonana na Sesji zmiana Statutu Miasta
usprawni pracę Rady Miasta.
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodniczący zamknął obrady XII sesji Rady
Miasta, 28 czerwca 2007 r. godz. 22 30.
Załącznikiem do protokołu jest zapis foniczny sesji przechowywany w plikach mp3.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jerzy Wituszyński

Protokół sporządził
(-) Tomasz Kustra
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