Znak: BRM.0002.14.2015
Rada Miasta
Nowego Sącza

Protokół Nr XIV/2015
z posiedzenia XIV Sesji
Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 21 lipca 2015 r.

Ad. 1
Obrady XIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu - 21 lipca 2015 r., o godz. 1500 otworzyła
Przewodnicząca Rady Miasta B. Jawor, witając przybyłych na obrady Rady radnych oraz
zaproszonych gości.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Miasta B. Jawor na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność
obrad. Udział w Sesji wzięło 23 radnych.
Ad. 3
Wnioski o zmianę porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XII i XIII Sesji Rady Miasta.
5. Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
- druk nr 140.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych
obwodów głosowania, określenia ich numerów oraz siedzib - druk nr 130.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. - druk nr 131.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28” - druk nr 133.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście” - druk nr 134.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności
nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - druk nr 137.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Sądeckie Wodociągi
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu nieruchomości i innych składników
majątkowych celem pokrycia nabywanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
tej spółki - druk nr 138.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie wsparcia
uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu „Pierwszy dzwonek” - druk nr 135.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta
Nowego Sącza na lata 2015 - 2018 - druk nr 136.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 132.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat
- druk nr 139.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne wnioski radnych.
20. Oświadczenia radnych i Prezydenta.
21. Zamknięcie Sesji.
Prezydent Miasta R. Nowak zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad Sesji RM
następujących projektów uchwał:
− w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście” - druk nr 134 tj. pkt. 10,
− w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 132 tj. pkt. 15,
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−

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat - druk nr 139
tj. pkt 16.
Stwierdził, że podczas prac poszczególnych Komisji Rady Miasta pojawiły się pewne
nieporozumienia, a on nie chce stwarzać takiej sytuacji, aby być posądzanym o to, że cokolwiek
chciałby przepchnąć na siłę. Dodał, iż przedmiotowe projekty uchwał będą jeszcze procedowane,
jest na to czas, aby podjąć dyskusję i wyjaśnić wszystkie wątpliwości w tych tematach.
Z-ca Prezydenta Miasta J. Gwiżdż zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad
Sesji RM w pkt. 9, projektu uchwały: w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i trybu jej składania - druk nr 141.
Przewodnicząca Rady Miasta B. Jawor poddała pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad
Sesji RM następujących projektów uchwał:
− w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego Sącza „Nowy Sącz - 29 Śródmieście” - druk nr 134, który został przegłosowany
i przyjęty głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu
(w głosowaniu udział wzięło 21 radnych),
− w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 132, który został
przegłosowany i przyjęty głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu
(w głosowaniu udział wzięło 21 radnych),
− w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat - druk nr 139, który
został przegłosowany i przyjęty głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
od głosu (w głosowaniu udział wzięło 21 radnych).
Następnie, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad Sesji RM projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków
i trybu jej składania - druk nr 141, który został przegłosowany i przyjęty głosami: 21 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” od głosu (w głosowaniu udział wzięło 21 radnych), jako pkt. 9.
Ad. 4
Na wniosek Przewodniczącej Rady Miasta B. Jawor:
- Protokół z obrad XII uroczystej Sesji Rady Miasta, odbytej w dniu 20 czerwca 2015 r.,
został poddany pod głosowanie i przyjęty głosami: 20 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
(w głosowaniu udział wzięło 20 radnych).
- Protokół z obrad XIII Sesji Rady Miasta, odbytej w dniu 23 czerwca 2015 r., został
poddany pod głosowanie i przyjęty głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
(w głosowaniu udział wzięło 21 radnych).
Ad. 5
Informacja o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Miasta B. Jawor poinformowała, iż każdy radny otrzymał przedmiotową
informację w wersji papierowej przed Sesją RM.
Ad. 6

Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor zwróciła się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
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zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015
- druk nr 140.
Skarbnik Miasta J. Kusiak w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury J. Kwiatkowski poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej T. Krzak poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała Nr XIV/129/2015 została podjęta głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 22 radnych).
Ad. 7

Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor zwróciła się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
utworzenia na obszarze Miasta Nowego Sącza odrębnych obwodów głosowania,
określenia ich numerów oraz siedzib
- druk nr 130.
Pełnomocnik Wyborczy S. Rybarski w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił projekt uchwały.
Poinformował, iż w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
17 czerwca 2015 r., o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum zachodzi konieczność utworzenia
odrębnych obwodów głosowania, które proponuje się utworzyć w szpitalu, zakładach pomocy
społecznej oraz w zakładzie karnym na terenie Miasta Nowego Sącza.
Przewodniczący Komisji Statutowo - Prawnej P. Wicher poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały pod względem formalno - prawnym jest pozytywna.
Uchwała Nr XIV/130/2015 została podjęta głosami: 22 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 22 radnych).
Ad. 8

Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor zwróciła się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
zatwierdzenia zmian planu podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w 2015 r.
- druk nr 131.
Dyrektor Wydziału ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych L. Langer w imieniu
Prezydenta Miasta przedstawił projekt uchwały. Oznajmił, że w dniu 23 lutego 2015 r., pismem znak
WF/116/2015/w otrzymali limit środków PFRON na 2015 rok w wysokości 2 018 298 zł.,
na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dodał, iż limit środków jest wyższy od limitu
ubiegłorocznego o 35 756 zł.
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Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej T. Krzak poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała Nr XIV/131/2015 została podjęta głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 21 radnych).
Przewodnicząca Rady Miasta B. Jawor ogłosiła 15 minut przerwy, w celu zebrania się Komisji
Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury i Środowiska, w związku z koniecznością
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania
- druk nr 141, który został wprowadzony do porządku obrad Sesji RM.
Ad. 9

Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor zwróciła się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania
- druk nr 141.
Z-ca Prezydenta Miasta J. Gwiżdż w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił projekt uchwały.
Poinformował, iż zmiana do uchwały jest konieczna w związku z tym, iż Regionalna Izba
Obrachunkowa w Krakowie poddając legalizacji Uchwałę Nr XIII/121/2015 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania zakwestionowała
zapis o treści „na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone, oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji poprzez kompostowanie”, jako niezgodny z obowiązującymi
przepisami. W związku z tym stwierdził, iż po dokładnym przeanalizowaniu pisma RIO
i obowiązujących przepisów prawa uznano, że zakwestionowany zapis uchwały należy wyeliminować
z druku deklaracji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała Nr XIV/132/2015 została podjęta głosami: 21 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 21 radnych).
Ad. 10

Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor zwróciła się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28”
- druk nr 133.
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa M. Trzupek w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawił projekt uchwały. Poinformował, iż po podjęciu przez Radę Miasta uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu została przeprowadzona procedura. Dodał, że
po uzyskaniu opinii i uzgodnień projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
wyłożono do publicznego wglądu. Stwierdził, że jeśli chodzi o rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
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Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28” to nie ma wykazu uwag nieuwzględnionych ze względu na to, że do
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza
„Nowy Sącz - 28” wyłożonego do wglądu publicznego nie wpłynęła żadna uwaga, natomiast jeśli
chodzi o rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania to w zmianie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 28”
nie zostały określone żadne nowe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała Nr XIV/133/2015 została podjęta głosami: 17 „za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 23 radnych).
Ad. 11

Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor zwróciła się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości
i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- druk nr 137.
Prezes Zarządu Spółki „Sądeckie Wodociągi” J. Adamek w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił
projekt uchwały. Poinformował, że niniejszą uchwałą Rada Miasta wyrazi zgodę na przyjęcie
darowizny nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego natomiast odrębnym aktem
prezydent Miasta Nowego Sącza przyjmie darowiznę środków trwałych (maszyn, urządzeń)
likwidowanego RPWiK.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała Nr XIV/134/2015 została podjęta głosami: 23 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 23 radnych).
Ad. 12

Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor zwróciła się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Nowym Sączu nieruchomości i innych składników majątkowych
celem pokrycia nabywanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki
- druk nr 138.
Prezes Zarządu Spółki „Sądeckie Wodociągi” J. Adamek w imieniu Prezydenta Miasta zreferował
projekt uchwały. Oznajmił, że na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Rada Miasta Nowego Sącza w 1996 r., postanowiła o likwidacji RPWiK celem „wniesienia
zorganizowanej części mienia do spółki”.
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Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Środowiska E. Chowaniec poinformowała, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała Nr XIV/135/2015 została podjęta głosami: 23 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 23 radnych).
Ad. 13

Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor zwróciła się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie uchwalenia Programu osłonowego
w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+
w ramach projektu „Pierwszy dzwonek”
- druk nr 135.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej G. Chochla w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawił projekt uchwały. Poinformował, iż należy zmienić zapis paragrafu 4 ustęp 5 uchwały
Nr XI/95/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 maja 2015 r., w sprawie: uchwalenia Programu
osłonowego w zakresie wsparcia uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w ramach projektu
„Pierwszy dzwonek” aby go dostosować do zapisów uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych J. Gryźlak poinformował, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury J. Kwiatkowski poinformował, iż opinia Komisji
do przedstawionego projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej T. Krzak poinformowała, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna.
Uchwała Nr XIV/136/2015 została podjęta głosami: 23 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 23 radnych).
Ad. 14

Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor zwróciła się do wnioskodawcy
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie:
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza
na lata 2015 - 2018
- druk nr 136.
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej G. Chochla w imieniu Prezydenta Miasta
przedstawił projekt uchwały. Stwierdził, że zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
z dnia 29 lipca 2005 r., przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, które powinny
być realizowane w ramach uchwalanego przez Radę Miasta Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej T. Krzak poinformowała, że opinia Komisji
do przedłożonego projektu uchwały jest pozytywna. Dodała, że Program jest realizowany przez
dziesięć instytucji i są to m.in. organizacje pozarządowe. Oznajmiła, iż na posiedzeniu Komisji
wskazano wnioski do Programu m.in.: włączenie w większym zakresie rodziców do działań
profilaktycznych czy też zaangażowanie w jak najszerszym zakresie dzieci oraz młodzieży do
zajęć pozalekcyjnych oraz stworzenie warunków do zagospodarowania wolnego czasu.
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Radny G. Fecko stwierdzając, iż dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej przygotował
przedstawiony projekt uchwały na okres 2015 - 2018, zapytał, co się działo przez siedem miesięcy
2015 r., gdyż Program również obejmuje 2015 r. Zwrócił się także z prośbą o udzielenie odpowiedzi,
co dyrektor WZO czynił w tak ważnej sprawie jak dopalacze, gdyż jak wiadomo tematyka dopalaczy
wchodzi również w zakres narkotyków i na takim przykładzie wiadomo, iż okres sześciu miesięcy to
jest bardzo dużo czasu. Oznajmił, iż przygotowany projekt uchwały obejmuje działania na cztery lata,
natomiast powoływane są w nim dane i badania m.in. z 2010 r., czy 2009 r. Dodał, iż w chwili obecnej
jest dyskusja, co będzie się działo w 2015 r., który i tak jest już spóźniony o pół roku, w 2016 r.,
2017 r., oraz w 2018 r., a dyrektor w dniu dzisiejszym zadecyduje o działalności na podstawie badań,
które będą miały ważność dziesięć lat. Stwierdził, że na przykładzie dopalaczy wiadomo, że sytuacja
zmienia się z dnia na dzień. Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi jak sprawa wyglądała przez
sześć miesięcy bieżącego roku a także, jaki sens ma korzystanie z badań, które mają cztery, pięć czy
nawet sześć lat.
Dyrektor WZO G. Chochla w odpowiedzi poinformował, że projekt uchwały jest na trzy,
a nie na dziesięć lat, natomiast odnośnie ostatniego pół roku oznajmił, iż cyklicznie, co trzy lata
uchwalany jest Program i programy te zasadniczo nie różnią się od siebie, gdyż ustawa nie została
zmieniona od 2005 r., i zadania, które przewiduje ustawa dla samorządów gminnych są dokładnie
takie same. Dodał, że jeżeli przez jakiś czas nie było uchwały to nie oznacza tego, iż nie było
profilaktyki, bezpiecznych ferii czy bezpiecznych wakacji. Odnośnie badań poinformował, że robione
są one zawsze wstecz i to są ostatnie najnowsze badania i także w oparciu o te same badania powstał
Wojewódzki oraz Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomani. Oznajmił, iż badania odnośnie
skutków oddziaływania tego typu programów zwykle robi się co cztery, pięć czy nawet sześć lat
ponieważ tylko wówczas można zbadać czy te działania maja skutek.
Radny G. Fecko stwierdził, że dyrektor zarzucił mu, iż mówił inaczej niż jest to przedstawione
w Programie, natomiast mówiąc dziewięć czy dziesięć lat nie twierdził, że Program jest na tyle lat
tylko chodziło mu, że na przykładzie badań dostępnych tak to wygląda. Stwierdził, że jeżeli korzysta
się z danych przykładowo z 2009 r., to znaczy, że jeżeli działania robione są do 2018 r., to oznacza, że
takie badania skutkują swoją działalnością za dziewięć lat i właśnie o to mu chodziło. Dodał, że
przykładowo badania, które mają pięć lat, i jeżeli pod ich kątem była badana młodzież w gimnazjum
czy liceum to dzisiaj jest już ona dorosła i jak gdyby, jeżeli chodzi o problemy z narkomanią to można
powiedzieć, że jest ona w innej sferze. Stwierdził, że jeżeli jest mowa o młodzieży to jest to już nowa
generacja i nie można powiedzieć, że okres pięciu lat na badania jest aktualny, gdyż jeżeli chodzi
o badania młodzieży to są one wybitnie nieaktualne.
Radny K. Sas stwierdził, że problem narkomani jest problemem globalnym i nie chodzi o to,
aby dopisać taki czy inny akapit w przedstawionym Programie, który jest przygotowany sensownie.
Stwierdził, że przedmiotowy Program jest oparty zarówno o badania lokalne z 2010 r., jak również
wspomina się w nim o diagnozie społecznej prof. Czaplińskiego, wybitnego polskiego socjologa,
który najlepiej opisuje polską rzeczywistość również w sferze zjawisk patologicznych. Dodał, że
w przedmiotowym Programie bierze udział dziesięć różnych podmiotów i organizacji, które zajmują
się narkomanią i w związku z tym chciałby się zwrócić z prośbą, aby zrobić rzecz najważniejszą tzn.
aby sensownie skoordynować działania, gdyż wszystko jest napisane mądrze i dobrze. Oznajmił, iż
nie dostrzega żadnych ułomności z uwagi na realność nie tylko sądeckiej rzeczywistości.
Stwierdził, że od 1 lipca br. w skali kraju otrzymano mnóstwo dramatycznych komunikatów, łącznie
ze śmiercią młodych ludzi używających dopalaczy. Następnie, zwrócił się z prośbą, aby na koniec
każdego roku poświęcić Sesję, aby dowiedzieć się, co w tej sprawie zostało zrobione, czy są jakieś
niepokojące zjawiska czy ewentualnie coś należałoby skorygować w Programie. Stwierdził, że dobrze
by było, aby każdy z wymienionych w Programie podmiotów, które mają pilnować realizacji tego
Programu, posiadał swój zakres i przedstawił sprawozdanie tak, aby Program był kompatybilny,
całościowy i zintegrowany.
Radny J. Hojnor stwierdził, że to, co powiedział jego przedmówca to jest wniosek całej Rady Miasta,
a o tak ważnym problemie społecznym nie można rozpocząć i skończyć sprawy tylko na podjęciu
projektu uchwały. Dodał, że przedmiotowy projekt uchwały również ma swoje zawiłości prawne dla
przeciętnego obywatela, który na pewno miałby bardzo dużo pytań i wątpliwości, na czym konkretnie
ma polegać pomoc. Oznajmił, że w Programie, w zestawie podmiotów zajmujących się profilaktyką
zostały wymienione Zarządy Osiedla i w związku z tym zwrócił się z zapytaniem, jakie konkretne
działania podejmują Zarządy Osiedla w tej materii. Zwrócił się również z prośbą o udzielenie
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wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w działaniach antynarkotykowych spełniały i spełniają
Zarządy Osiedli. Zapytał także o informację ile środków finansowych w ramach konkursu otrzymała
Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”. Dodał, że z nieoficjalnych informacji wie, iż
osoby zorientowane w tematyce uważają, że wielkość kwoty przydzielona tej specjalistycznej
instytucji jest stanowczo za mała. Ponadto, zapytał ile Urząd Miasta odnotował zgłoszeń z placówek
oświatowych tzn. szkół różnego stopnia lub jednostek oświatowych, które zgłosiły tj. zaalarmowały
o takim zjawisku na ich terenie. Stwierdził, że zadaje to pytanie dlatego, gdyż z posiadanych przez
niego nieoficjalnych informacji wynika, że dyrekcje takich palcówek są zainteresowane właśnie
nieujawnianiem takiego stanu rzeczy i w związku z tym poprosił o jednoznaczną odpowiedź
w sprawie ujawniania tych negatywnych zjawisk na terenie placówek oświatowych. Dodał, że właśnie
z tych nieoficjalnych informacji wynika, że kierownicy takich jednostek nie są zainteresowani
ujawnianiem takich danych, dlatego że to wpływa na nie najlepszą ocenę pracy dydaktycznej.
Oznajmił, iż jego zdaniem powinno się premiować dyrekcje szkół, które są zainteresowane poznaniem
tego tematu, zidentyfikowaniem i zgłoszeniem odpowiednim organom.
Dyrektor WZO G. Chochla w odpowiedzi poinformował, że jeżeli chodzi o udział Zarządów Osiedli
to w wymienionym punkcie są nie tylko Zarządy Osiedla, ale również parafie i dotyczy to działań
w zakresie integracji rodzin. Dodał, że jeżeli chodzi o parafie to są organizowane festyny natomiast
odnośnie Zarządów Osiedli to w sposób istotny wspierają takie dwie wielkie akcje jak:
„Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne ferie”. W sprawie „MONARU” poinformował, iż złożył
wniosek o dotację, który jednak nie został przyjęty w takiej wersji, gdyż za godzinę pracy zażyczyli
sobie kwotę 175 zł, co jest bardzo dużą kwotą, natomiast otrzymali kwotę dofinansowania w trybie
małych grantów w wysokości 5 tys. zł. Odnośnie zgłoszeń przez placówki oświatowe oznajmił, iż
nie wie czy to pytanie powinno być skierowane do niego czy raczej do Policji gdyż on nie odnotował
żadnych zgłoszeń.
Uchwała Nr XIV/137/2015 została podjęta głosami: 23 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się” (w głosowaniu udział wzięło 23 radnych).
Ad. 15, 16
Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych przygotowane
przez Biuro Prezydenta Miasta stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 17
Wolne wnioski radnych.
Radny T. Cisoń zawnioskował o zwiększenie nakładów siły i pracy, aby udało się wybudować
chodnik przy ul. Długoszewskiego. Dodał, że wiadomo, iż nie udało się w pierwszym przetargu
wyłonić wykonawcy, ale wierzy w to, że dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg dołoży wszelkich starań,
aby jeszcze w tym roku powstał wspomniany chodnik.
Radna T. Krzak oznajmiła, iż w związku z wciąż rosnącą liczbą niepublicznych jednostek
oświatowych działających przede wszystkim na rzecz mieszkańców miasta Nowego Sącza zwraca się
z prośbą o rozważenie możliwości wyznaczenia minimum jednego z pracowników Wydziału Edukacji
do bezpośrednich kontaktów ze społecznościami tych jednostek lub osobami prowadzącymi,
statutowymi organami jednostek oraz przedstawicielami rodziców. Dodała, że dotychczasowa
25-letnia historia ich istnienia jak i rodzące się wciąż nowe problemy na styku Urząd Miasta
- jednostki oświatowe nie zawsze zawinione przez którąkolwiek z w/w stron uzasadniają
przedmiotowy wniosek. Oznajmiła, iż z podobnymi wnioskami o utworzenie w Ministerstwie
Departamentu ds. szkolnictwa niepublicznego, ogólnopolskie konsorcja niepublicznych jednostek
oświatowych zwracają się także do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poinformowała, iż kolejny
wniosek, który chce złożyć jest pod adresem instytucji realizujących Program przeciwdziałania
narkomanii, a chodzi o to, aby w większym stopniu rozeznawały środowiska, w jakich wychowują się
dzieci i młodzież. Zaapelowała, aby zagrożone dzieci indywidualnie obejmować szczególną troską.
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Radny J. Hojnor oznajmił, iż chciałby wspomóc wniosek radnego T. Cisonia i poprosić
dyrektora MZD G. Mirka, aby wziął pod uwagę ul. Długoszowskiego, gdyż jest to dość istotna
różnica, jeżeli chodzi o nazwę ulicy.
Ad. 18
Oświadczenia radnych i Prezydenta.
Radny J. Gryźlak oświadczył, iż w związku z ostatnimi atakami na jego osobę, (organy statutowe
Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wydziały Urzędu Miasta, które to organy wydały prawomocne
decyzje zgodnie z Decyzją nr 215/09 o warunkach zabudowy z dnia 8 września 2009 r.,
przyznając mu prawo budowy garażu w ciągu ul. 1 Brygady), przez radną Platformy Obywatelskiej
Dominikę Marczak, jej matkę i popleczników, chce oświadczyć publicznie, że nie naruszył żadnych
przepisów prawa budowlanego ani norm współżycia społecznego, chyba że jako mieszkaniec
Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej osiedla Wojska Polskiego od 13 maja 1991 r., oraz radny pięciu
kadencji jest wyjęty spod prawa. Dodał, że po przeanalizowaniu tych zachowań rozważy możliwość
dochodzenia swoich praw i dobrego imienia na drodze postępowania sądowego.
Radna D. Marczak w odniesieniu do oświadczenia radnego J. Gryźlaka stwierdziła, że sprawy
dotyczące Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej niekoniecznie powinny być poruszane na Sesji.
Oznajmiła, że radnemu nikt nie zarzucił w żaden sposób łamania prawa. Poinformowała, iż zgłosili się
do niej mieszkańcy, którzy byli bardzo zdenerwowani sytuacją pozbawienia ich chodnika pomiędzy
garażami na rzecz dwóch miejsc pod garaże i w związku z tym zwrócili się do niej z prośbą
o interwencję i zapytanie jak sprawa wygląda oraz dlaczego jest im zabierana przestrzeń i chodnik.
Oświadczyła, iż nie miało najmniejszego znaczenia, kogo dotyczyła sprawa, jak również nie chodziło
o jakikolwiek łamanie prawa tylko wyłącznie o to czy można coś w tej kwestii zrobić i w związku
z tym zostały zebrane podpisy, które następnie złożono do Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
celem zapytania czy jest jakakolwiek możliwość zmiany zdania przez Radę Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w tym temacie. Stwierdziła, iż jest jej przykro, że sprawa dotyczy radnego J. Gryźlaka,
gdyż sytuacja jest i tak niespecjalnie logiczna, dlatego że garaże mają stanąć na wprost wyjazdu
z parkingu, który obsługuje przynajmniej pięć bloków po kilkanaście klatek. Zwróciła się z prośbą
o niepowodowanie nieprzyjemnych sytuacji, gdyż po to jest Rada Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w dniu jutrzejszym, aby mieszkańcy mogli usłyszeć wszystkie argumenty.
Radny J. Gryźlak oznajmił, że należałoby posłuchać, co mówiło się w stosunku do jego osoby na
placu zabaw a także, co mówią ludzie, że chociażby wykorzystał swoje stanowisko. Stwierdził, że
celowo podał informację, że zamieszkuje na osiedlu 24 lata jak również datę, kiedy zapadła decyzja,
czyli kiedy takie organy jak Rada GSM oraz Urząd Miasta wydały decyzje. Dodał, że nie jest prawdą,
iż planowany jest tam wyjazd. Poinformował, iż to nie tylko on starał się o budowę przedmiotowych
garaży, gdyż decyzji w tej sprawie jest dwanaście, gdzie sześć osób już dostało zgodę, natomiast
kolejne sześć czeka na decyzję. Stwierdził, że gdyby zainteresowane tą sprawą osoby przez ostatnie
sześć lat uczestniczyły w zebraniach to wówczas wiedziałyby, jakie w tym temacie są decyzje.
Oznajmił, że kiedy osoby zainteresowane dowiedziały się, że to on otrzymał w ramach wyliczeń przez
GSM miejsce garażowe, wówczas zrobiono aferę a on sam czuje się zaszczuty, na co sobie
nie zasłużył. Stwierdził, iż tak jak już wspomniał będzie dochodził w stosunku do tych osób swoich
praw na drodze sądowej.
Przewodnicząca Rady Miasta B. Jawor oznajmiła, iż Sesja to nie jest płaszczyzna do prowadzenia
tego typu polemiki, a sprawa została poruszona zarówno przez jedną jak i przez drugą stronę.
Dodała, że radni powinni spotkać się w innym miejscu, aby załatwiać tego typu sprawy.
Radna D. Marczak oznajmiła, że również jej zdaniem to nie jest odpowiednie miejsce na taką
dyskusję. Dodała, że każde prawo można zmienić oraz oświadczyła, aby radny nie odbierał sprawy
personalnie, gdyż w tym wszystkim chodzi o sprawę a nie o radnego. Oznajmiła, iż nie ma wpływu na
to w jaki sposób wypowiadają się ludzie tak samo jak nie miała wpływu na to, że część z radnych stała
z banerami pod kościołem. Następnie przeprosiła, iż radni zajmują się sprawami GSM na Sesji
Rady Miasta.
Radny J. Hojnor zwrócił się z prośbą do wszystkich radnych, aby nie przenosić do Rady Miasta
spraw jej nie dotyczących, dlatego że sprawy Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej reguluje jej Statut.
Oznajmił, iż chcąc pomóc radnemu J. Gryźlakowi, będącemu osobą o której mówi się w mieście,
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że „trzęsie” osiedlem Wojska Polskiego i Gorzków, zaproponował aby radny rozważył możliwość
skorzystania z rezygnacji z tego prawa dobrodziejstwa, które otrzymał od GSM i aby w ramach
wykwintu spolegliwości służby społecznej rozważył możliwość przekazania tego miejsca
parkingowego każdej innej osobie w GSM. Dodał, że wówczas radny wyjdzie na bohatera w całej
sytuacji a sprawa dobrze się zakończy.
Radny G. Fecko oznajmił, iż chce skierować swoje słowa do wszystkich radnych, ponieważ
spółdzielnia to jest taka dość duża wspólnota i jak to wygląda, kiedy wyciąga się rzeczy tego typu,
że np. ktoś się na kogoś krzywo popatrzy. Dodał, aby dać możliwość rozwoju młodym radnym,
a wystąpienie radnego J. Gryźlaka było w jego odczuciu próbą wręcz zahukania. Stwierdził, że jeżeli
jest tak, iż sprawę można rozwiązać prawnie to radny na pewno, jako emerytowany, doświadczony
funkcjonariusz wie dobrze jak się je rozwiązuje i tak niech zrobi a nie zajmuje Radę Miasta swoimi
problemami. Oznajmił, iż szanuje radnego, ale jego wystąpienie było niepotrzebne tak samo jak
i mieszanie do sprawy szyldu Platformy Obywatelskiej. Dodał, że radny zrobił politykę na
oświadczeniach, czego już dawno nie było, natomiast przypomniał, że w poprzedniej kadencji był
przewodniczący, który rozkręcał początek Sesji a później było już tylko gorzej. Stwierdził, że każdy
ma jakiś sąsiadów, z którymi może mieć problemy, ale nie wyobraża sobie, aby przychodzić na Sesję
i żalić się z tego powodu.
Radny M. Gwiżdż oświadczył, iż chciałby serdecznie podziękować Prezydentowi Miasta oraz
dyrektor WGK D. Goławskiej, że azbest, który jest na osiedlu Barskie zostanie wreszcie
zlikwidowany.
Radny P. Lachowicz oznajmił, iż chciałby złożyć osobiste oświadczenie, czyli nie jako członek Klubu
Radnych Platformy Obywatelskiej. Poinformował, że czuje się obywatelem wolnej Polski, członkowie
jego rodziny ginęli za Polskę jak również ma w swojej najbliższej rodzinie osoby duchowne
i nie życzy sobie, aby ktoś pisał mu pod kościołem, do którego kościoła ma chodzić lub nie, gdyż jest
to jego prywatna sprawa.
Przewodnicząca Rady Miasta B. Jawor poinformowała, iż wpłynęło pismo z Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Krakowie, Wydział Prawny i Kontroli, przekazujące pismo Pana J. Ząbkiewicza
- Przewodniczącego Zarządu Głównego Krajowej Rady Sędziów Społecznych, zawierające prośbę
o przekazanie treści pisma radnym gmin, którzy będą wybierać kandydatów na ławników w kadencji
2016 - 2019 (przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Poinformowała również, iż od wielu lat miesiąc sierpień jest miesiącem „wakacyjnym”, ale jeżeli
zdarzy się taka potrzeba wówczas zostanie zwołana Sesja w trybie nadzwyczajnym, o czym radni
zostaną poinformowani.
Dodała, iż życzy wszystkim dobrego odpoczynku, przemyślenia różnych ważnych rzeczy, które będą
w najbliższym czasie, a także dużo radości i uśmiechu.
Ad. 19
Zamknięcie Sesji
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta B. Jawor zamknęła obrady
XIV Sesji Rady Miasta, 21 lipca 2015 r., o godz. 1710.
Załącznikiem do Protokołu jest zapis foniczny Sesji przechowywany w plikach mp3.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bożena Jawor
Protokół sporządziła
(-) Agnieszka Michalik - Sarna
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