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odbytej w dniu 29 grudnia 2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 10.10 i trwała do 10:50
W Sesji udział wzięło 19 radnych na ogólną liczbę 21 radnych - wg listy
obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – otworzył XVII Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Witam przybyłych gości: Burmistrza Pana Leszka Dorulę, jego Zastępców Panią
Agnieszkę Nowak Gąsienicę i Pana Wiktora Łukaszczyka, witam Panią Helenę
Mamcarz Skarbnika Miasta, witam P. Macieja Kwaka z Komendy Powiatowej
Policji w Zakopanem, witam P. Stanisława Galicę Komendanta Straży Pożarnej.
Bardzo serdecznie witam prezesów spółek miejskich P. Monikę Jaźwiec Prezesa
Spółki Tesko, witam Dyrektora MOSiR – u P. Leszka Behounka, witam
przedstawiciela TPN P. Tomasza Zwijacza, witam wszystkich Naczelników
Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta, dyrektorów instytucji
kulturalnych, media oraz wszystkich mieszkańców Zakopanego, bardzo
serdecznie witam Wysoką Radę.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 19, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4. Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad? Przypomnę, że Sesja zwołana jest na wniosek Burmistrza
Miasta z dnia 23 grudnia br. – zał. Nr 5. Zgodnie ze Statutem Miasta Zakopane,
§ 21, ust. 2 do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w tym trybie wymagana
jest zgoda wnioskodawcy tej Sesji. Bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie
głosu w sprawie przedłożonego wniosku.
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P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, na
ostatniej Sesji tak przynajmniej myśleliśmy i sobie życzyliśmy, że w okresie
miedzy świętami a nowym rokiem nie będziemy organizować Sesji i pewnie by
tak było gdyby nie prośba Pana Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego o
zaopiniowanie planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prośba, że do
końca roku wszystkie gminy ten plan zaopiniują i przedstawią, aby Pan
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego mógł ten projekt planu przedstawić
w Ministerstwie Środowiska. Ja zgodziłem się na to, aby zwołać tę Sesję i
serdecznie Radzie za to zrozumienie dziękuję. Planując, że zaopiniujemy
niemniej jednak w trakcie tutaj naszego wspólnego spotkania z radą, ale też i
rozmowami z Dyrekcją TPN – u poczyniliśmy pewne uzgodnienia a mianowicie
myśmy do tego planu ochrony złożyli wnioski, które na dzień dzisiejszy
czekamy na odpowiedź i mam nadzieje, że one lada dzień po prostu wpłyną.
Ponieważ do tego planu mamy dość dużo zastrzeżeń, ale też i propozycji.
Oczekiwalibyśmy, aby w tym planie była jak najszerzej rozumiane nasze
potrzeby miasta, potrzeby środowisk narciarskich, potrzeb różnych innych
środowisk, które chciałyby aby nie tak restrykcyjnie w niektórych miejscach
były tworzone zapisy i umożliwiały rozwój tego miasta w tych konkretnych
dziedzinach, które wcześniej wspomniałem. Na Komisji Ekonomiki i
Urbanistyki również dyskutowano na ten temat, padało wiele pytań i do końca
tych odpowiedzi nie otrzymaliśmy. W związku z tym pozwoliłem sobie prosić
Pana również Dyrektora o to, abyśmy na ten temat mogli zorganizować
spotkania i pewne rzeczy, ważne dla miasta uzgodnić. Tutaj oczywiście bardzo
pozytywnie odniosę się do tego, że nasza współpraca między Dyrekcją Parku a
władzami miasta jest na dzień dzisiejszy bardzo dobra, w związku z tym
uzgodniliśmy wspólnie, że niekonieczne jest dzisiejsze opiniowanie, a jednak
wspólnie z Radą zorganizujemy przynajmniej dwa spotkania, które byśmy mogli
przedstawić nasze zastrzeżenia, ale też uzyskać odpowiedź na te wnioski, które
już złożyliśmy. Takie pierwsze spotkanie zrozumcie wewnętrzne, tak żeśmy
uzgodnili z Panem Dyrektorem samej Rady Miasta i przedstawicieli parku
umówiliśmy na 05 stycznia na godzinę 10.00. w związku z tym chciałem już
serdecznie całą Rade Miasta na to spotkanie zaprosić, prosić Pana
Przewodniczącego Rady o to, aby takie spotkanie przygotował i poinformował
tą cześć Rady, która dziś jest nieobecna. Wydaje mi się, że to jest dobre
posunięcie a za dzisiejsze zwołanie, nie chciałbym przepraszać, bo nie mam za
co, wyszliśmy na przeciw po prostu dobrej współpracy z Tatrzańskim Parkiem
Narodowym i to dla nich dzisiaj zorganizowaliśmy tą Sesję, niezależnie jak
mielibyśmy zaopiniować ten aktualny projekt, który nam przedstawiono.
Najprawdopodobniej nie był by on korzystny, a jaki będzie na samym finiszu, że
tak powiem, naszego opiniowania, to będzie zależało też od tych rozmów, które
będziemy przeprowadzać. Ja dziękuję Panu Tomaszowi Zwijaczowi za
przybycie na dzisiejszą Sesje, jak i na Komisję i pokrótce przedstawienia tych
planów. Jestem święcie przekonany, ze Pan widzi jakie wielkie oczekiwania są
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tu zarówno od Rady jak i wszystkich tych środowisk i mam nadzieję, że ten
najbliższy okres myślę, że dacie nam do następnej Sesji na koniec stycznia po
prostu takie uzgodnienia poczynić, które będą wpływały nie tylko na dobrą
współpracę między nami, ale też i będą spełnieniem wielu oczekiwań zarówno
od strony miasta, jak i tych środowisk które liczą na pewne działanie w tym
mieście a poprzez mocne zapisy w planie ochrony parku tego nie mogą
realizować i postaram się przez ten miesiąc coś wspólnego wypracować, miejmy
nadzieję, że się to uda. W związku z tym wnoszę w tym momencie o zdjęcie z
porządku obrad pkt. 3 - Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania planu
ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Proszę też Panią Skarbnik o
przedstawienie połączenia dwóch punktów czyli 4 i 5 w jeden punkt, ponieważ
dotyczy tych samych tematów, Pani Skarbnik zaraz to przedstawi.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, bardzo proszę Panią
Skarbnik o zabranie głosu.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – P. Przewodniczący,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo w związku z tym, że projekt uchwały
dotyczący zmiany uchwały w sprawie wydatków niewygasających dot. dwóch
zadań, mianowicie zadania Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2016 –
2026 oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej został wpisany w porządku
obrad jako dwa odrębne punkty. Natomiast w związku z tym, że będzie to jedna
uchwała, która będzie dotyczyła obydwu tych zmian oraz dodatkowo dwóch
autopoprawek, które przy przedstawianiu projektu tej uchwały omówię, bardzo
proszę abyście Państwo te dwa punkty połączyli w jeden i byłaby to jedna
zmiana uchwały dotyczącej ustalenia wydatków które nie wygasają z upływem
2015 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, czyli w punkcie
powiedzmy sobie 3.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Szanowni Państwo zatem przegłosujemy
zmiany porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku
obrad pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu ochrony
Tatrzańskiego Parku Narodowego?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 19 radnych.
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo, kto z Państwa radnych jest za
polaczeniem dwóch punktów, które brzmią Podjęcie uchwały w sprawie:
ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz ustalenia
polanu finansowego tych wydatków Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata
2016-2026 oraz ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku
oraz ustalenia polanu finansowego tych wydatków wykonanie dokumentacji
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geodezyjnej na jeden punkt o brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany
uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2015
roku oraz ustalenia polanu finansowego tych wydatków.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 19 radnych.
P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Interpelacje i wnioski radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz ustalenia
polanu finansowego tych wydatków.
4. Wolne wnioski mieszkańców.
5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
przyjęła porządek obrad.
Ad. 2
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 2 – Interpelacje i wnioski
radnych. Bardzo proszę P. Jacka Kalatę o przedstawienie swojej interpelacji.
P. Jacek Kalata – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, mamy pytanie ponieważ
zostały rozpoczęte prace na ul. Ciągłówka, zostały po dwudziestu paru latach
został w końcu wyczyszczony przepust i wszystko w pewnym momencie tam
stanęło i mieszkańcy się po prostu dopytują, chcą wiedzieć co się tam dzieje w
tej sprawie, dlaczego to po prostu utknęło ponieważ był tam juz ogłoszony
przetarg, część pracy miała być wykonana jeszcze w tym roku a po prostu nie
ma tutaj żadnego ruchu w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie radny, kolejną interpelacje złożył
Pan profesor Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowni Państwo Burmistrzowie, koledzy radni, na
ostatniej Sesji zabrakło mi wyjaśnień Pana Burmistrza czyli sprawozdania z
działalności ponieważ temat Zakopiańskiego Centrum Kultury zdominował
Sesję i tutaj chciałem Pana Burmistrza zapytać o pozycję 16 Wydział Kultury i
Popularyzacji Zakopanego, to jest ze sprawozdania które mieliśmy ostatnio. Jest
punkt współorganizowania Zakopiańskie Mikołajki i zdziwiła mnie suma jaką
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Pan Burmistrz przeznaczył na ten cel, sposób realizacji wartość zadania,
710 220, 36 zł, upominki Burmistrza, poczęstunek dla zespołów, obstawa
medyczna, worki Mikołajowe, prezenty, poligrafia, druki, plakaty. I tutaj ta
suma jest bardzo duża, więc chciałbym usłyszeć wyjaśnienia a druga rzecz
dotyczy
z sali – jaka kwota?
P. Jerzy Jędrysiak – ponad 700 000 zł jak dobrze przeczytałem, to jest pozycja
4 Wydział Kultury i popularyzacji Zakopanego. A druga rzecz to jest również
dotycząca finansów ponieważ nastąpiło przegłosowanie wniosku o polaczenie
dwóch instytucji Biura Promocji z Galerią Miejską. Chciałbym zapytać jaką
sumę otrzymało Biuro Prawne, które opracowywało tą koncepcję. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie profesorze. Tyle interpelacji na
obecnej Sesji.
Ad. 3
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 3 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie
wygasają z upływem 2015 roku oraz ustalenia polanu finansowego tych
wydatków. Bardzo proszę P. Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta Zakopane o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 6. Zgłosiła dwie autopoprawki, dotyczą
wprowadzenia pkt. 18 i 19 w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Pkt. 18 wykonanie projektu pawilonu przedszkolnego w SP nr 9, kwota 49 250,00
zł, pkt. 19 – Koszty odbioru stałych odpadów komunalnych z terenu
Zakopanego, kwota 673 689,11 zł.
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo, pozwólcie, że przegłosujemy
autopoprawki. Pkt. 18 - wykonanie projektu pawilonu przedszkolnego w SP
nr 9, kwota 49 250,00 zł,
Autopoprawkę głosowano – stwierdza, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący
- pkt. 19 – Koszty odbioru stałych odpadów
komunalnych z terenu Zakopanego, kwota 673 689,11 zł
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Autopoprawkę głosowano – stwierdza, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę Pana Jana Gluca
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący , czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? P. Krzysztof Wiśniowski.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, mam pytanie, pkt. 13 – organizacja przez Tatrzańską
Fundację Muzyczną Koncertu Sylwestrowego, to organizatorem Koncertu
Sylwestrowego jest Tatrzańska Fundacja Muzyczna czy miasto? Kwota 24 tyś.
zł.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane - P. Przewodniczący ,
Wysoka Rado, oczywiście zleceniodawcą jest jak najbardziej miasto, natomiast
organizuje ta imprezę Tatrzańska Fundacja Muzyczna, w związku z tym zapłata
za przedsięwzięcie, które odbędzie się w nocy, no będzie musiała być zapłacona
w styczniu następnego roku, stąd jest wpisana ta kwota do wydatków
niewygasających.
P. Krzysztof Wiśniowski – czy to jest Tatrzańska Fundacja Muzyczna czy to
jest Orkiestra Klimatyczna? To jest fundacja, no ja pierwsze słyszę.
P. Jacek Kalata z sali – sprawy techniczne.
P. Przewodniczący - czy Państwo radni macie wątpliwości w tym temacie, w
tym punkcie?
P. Jacek Kalata z sali – wątpliwości brak.
P. Bożena Solańska z sali – czy P. Przewodniczący Komisji Kultury wie coś
na ten temat?
P. Maciej Wojak – Szanowni Państwo wydaje mi się, że chodzi o Koncert
Sylwestrowy pod dyrektor P. Agnieszki Kreiner , który będzie miał miejsce 31
grudnia w kinie Sokół, płatność nastąpi później.
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P. Krzysztof Wiśniowski – mi nie chodzi o to, bo ja oczywiście tę imprezę
oceniam bardzo wysoko, od wielu lat się odbywa i jest to wspaniałe
przedsięwzięcie i mam nadzieję, że będzie kontynuowane przez lata następne
również Orkiestra Klimatyczna to coś wspaniałego. Natomiast pytanie właśnie
co to jest tatrzańska Fundacja Muzyczna?
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – P. Przewodniczący , Szanowni
Państwo radni, Koncert Sylwestrowy jest koncertem, na którego zaprosiliśmy
Tatrzańską Orkiestrę Klimatyczną pod Dyrekcją Pani Agnieszki Kreiner i
nazwa, którą Pan radny przedstawił to jest nazwa firmy, której właścicielem jest
Pani Agnieszka Kreiner.
P. Przewodniczący - dobrze, dziękuję bardzo. Wątpliwości rozwiane. Dziękuję
bardzo.
Odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawkami – zał. Nr 6
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XVII/272/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie
wygasają z upływem 2015 roku oraz ustalenia polanu finansowego tych
wydatków.
Uchwała stanowi zał. Nr 7
Ad. 4
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 4 – Wolne wnioski
mieszkańców. Wolnych wniosków mieszkańców brak.
Ad. 5
P. Przewodniczący - pkt. 5 – Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i
wnioski radnych. Bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo, Panie Jacku zadanie
Ciągłówka będzie wykonywane, przetarg został rozstrzygnięty. To zadanie w
tym momencie troszkę się zmieni ponieważ po wyczyszczeniu właśnie tego
przepustu okazuje się, że on nie jest w tak tragicznym stanie jak wcześniejsze
przypuszczenia jeszcze byłego Naczelnika. W związku z tym po
przeanalizowaniu i ekspertyzie przeprowadzonej to zadanie remontu tego
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przepustu się zmniejszy, zmniejszy się również kwota na to zadanie i zmniejszy
się również wydatek na umowie za wykonywanie tej pracy. W związku z tym
jesteśmy w trakcie zmiany po prostu tej umowy, zadanie zostanie zrealizowane
natomiast w znacznie w innym zakresie i w znacznie mniejszej kwocie niż była
zakładana wcześniej. To dla nas jest miłe nawet, nie wiem czy zaskoczę, nie
wiem czy wcześniej było jakieś badanie zrobione czy nie, ale to jest miłe
zaskoczenie, że nie musimy tyle na ten przepust wydać ile było dużo wcześniej
zaplanowane. Jeśli chodzi o radnego Jędrysiaka, Panie Jurku tutaj ewidentny
błąd jest w tym, trwa w tym momencie przez Panią Naczelnik Wydziału Kultury
analizowanie czy to tylko błąd drukarski przy wpisywaniu kwoty natomiast
zdecydowanie nie jest to kwota, która jest podana. Przyznam, że sam jestem
zaskoczony tymi słowami. Jestem święcie przekonany, że nie ma nic wspólnego
z rzeczywistością. Jedynie dodam, że będziemy organizować i nie będziemy się
zrażać nawet jakimiś słowami które nas mogą zniechęcać do wydarzeń w tym
mieście ponieważ uważam, że nasze miasto, mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz
przyjeżdżający tutaj turyści zasługują na piękne imprezy i nawet jak nas to
trochę kosztuje to nasze miasto na to zasługuje. Absolutnie nie będziemy starać
się przesadnie wydawać i to jeśli zdążymy na tej sesji przedstawić ile to
kosztowało, jaka powinna być tam kwota to Panu przedstawimy, jeśli nie to
uzupełnimy albo w trakcie telefonem albo jeśli Pan będzie sobie życzył to nawet
pisemnie. Jeśli chodzi o sumę wydane na biuro prawne dot. pracy nad
polaczeniem Biura Promocji i Galerii to nie jest jeszcze do końca zamknięta
sprawa, w związku z tym rozliczenie nastąpi, też Pana poinformuję. Nastąpi
wtedy jak to nastąpi. Wie Pan, że to jest 01 marca, w związku z tym będą
przygotowywane jeszcze dodatkowe dokumenty, które to wszystko zakończą a
po zakończeniu nie ma tutaj żadnego czynnika z którym byśmy się z Państwem
nie podzielili ile to biuro prawne wzięło. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, P. Jacek Kalata chciałby zabrać głos.
P. Jacek Kalata – Panie Burmistrzu bardzo cieszy mnie Pana podejście i
Wydziału do tego co się w tym mieście dzieje ponieważ jeszcze niedawno było
tak, że jeśli jako mieszkańcy żeśmy zgłaszali że przed rozwaleniem tego
przepustu który był w latach 60 wykonany i to w technologii naprawdę anty
bombowej chyba, zgłaszaliśmy to, że przed przystąpieniem do prac należałoby
najpierw przepust wyczyścić. Usłyszeliśmy, że Wydział ma ekspertyzę, że ten
przepust jest zawalony, co okazało się jednak nieprawdą. Naprawdę cieszy nas
podejście takie do tej sprawy, że jednak rozsądek bierze górę nad reszta. Z
drugiej strony Panie Burmistrzu chciałbym Panu podziękować za budżet 2016,
wiemy że sytuacja miasta nie jest prosta, ze przez ostatnie 8 lat był pęd do
dzikiego zadłużania tego miasta, wiemy z jakim skutkiem. Niestety skutki były
takie, że z jednej strony ludziom się nadal tłumaczyło, że dla nich nie ma
pieniędzy, jedyny Wydział czy dział gdzie sukcesywnie wydatki rosły to był
dział 750. I tak w ubiegłym roku w dziale 750 w wydatkach było zaplanowane
9

14 258 975 zł, w tym roku Pan pierwszy raz podjął bardzo zdecydowaną decyzję
i zmniejszył ten dział, a więc mamy w 2016 roku zmniejszenie o 571 tyś.
gratuluję i mam nadzieję, że w przyszłości będzie Pan podążał tą drogą.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Pani Naczelnik.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego – Szanowni Państwo, ja bardzo przepraszam, tu się wkradł błąd, ta
kwota to jest 10 220, 36 z budżetu Wydziału Kultury.
P. Jerzy Jędrysiak – to jest różnica zdecydowana.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału
Zakopanego – przepraszam bardzo.

Kultury

i

Popularyzacji

Ad. 6
P. Przewodniczący - pkt. 6 – Oświadczenia i komunikaty. Bardzo proszę Pan
Burmistrz.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo, mieszkańcy Zakopanego,
media, chciałem Pana nie tylko zaprosić na mam nadzieję dobrą zabawę
sylwestrową, ale chciałem do państwa zaapelować i poprosić o pomoc przy tej
organizacji tego sylwestra. Tego sylwestra nie organizujemy dla siebie, ani z
samych obietnic że miało być, tego sylwestra chcemy zorganizować dla tego
miasta a w szczególności dla tych, którzy to miasto odwiedzają, a śmiem
twierdzić, że jest to tak olbrzymie grono osób zakochanych w naszym mieście,
że nawet czynniki które by wymieniał jak tu bardzo czasami nie za dobrze jest
to oni tak tu przyjeżdżają i za to im dziękuję. Tym, którzy tak często
przyjeżdżają to jest podziękowanie za to, ze do naszego miasta przyjeżdżają i to
nasze miasto tak szanują i lubią a dla tych, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy
to chcemy zachęcić że po prostu miasto nasze będzie w ten sposób
odwdzięczało się im, że mogą za darmo przywitać każdy nowy rok. Oczywiście,
ze jak każdy organizator mamy pewne obawy, ale też i marzenia żeby odbyło się
jak najlepiej i jak najbezpieczniej i można powiedzieć jak najbardziej radośnie
dla naszego miasta. W związku z tym mam prośbę zarówno do mediów, które
na pewno w olbrzymi sposób za co im dziękuję przyczyniają się do wizerunku
naszego miasta, chciałbym żeby to zawsze to było pozytywnie, oczywiście tak
jak pewnie wszyscy byśmy chcieli, aby ten wyjątkowy dzień który będziemy
tutaj obchodzić i po raz pierwszy w takiej skali organizować, aby dać szansę
temu miastu na nie tylko wspaniałą zabawę, ale przedstawienia i pomocy przy
przedstawieniu tej organizacji i tej wspólnej zabawy jak najkorzystniej dla
naszego miasta. Proszę Państwa, aby swoich turystów, gości którzy do nas
przyjeżdżają, apeluję do wszystkich przedsiębiorców, do wszystkich tych ludzi
którzy wynajmują swoje kwatery, aby tych gości zachęcali do miłego spędzenia
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tego okresy, tego wieczoru, ale też i prosili o to, aby w miarę jak najbezpieczniej
i jak najbardziej przyzwoicie ten wieczór spędzili. Serdecznie Państwu za to
zachęcenie i pomoc w wytłumaczeniu proszę abyśmy mogli w przyszłości
wspólnie kolejne sylwestry w dobrej atmosferze w Zakopanem spędzać. Życzę
Państwu bardzo miłej i bezpiecznej zabawy, ale też życzę Szczęśliwego
Nowego Roku. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu.
Ad. 7
P. Przewodniczący - zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XVII Zwyczajną Sesję
Rady Miasta Zakopane.
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