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Z V ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 10.00 i trwała do 13:30
W Sesji udział wzięło 19 radnych na ogólną liczbę 20 radnych - wg listy
obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1.
2.

Zaproszeni goście – zał. Nr 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 V 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 rzecznika Komendy Powiatowej
Policji w Zakopanem Pana Romana Wieczorka, witam serdecznie P. Józefa
Szyszkę Komendanta Straży Miejskiej, witam Dyrektora Biura Promocji
Zakopanego P. Andrzeja Kaweckiego, witam Dyrektora MOSiR – u P. Leszka
Behounka, witam prezesów spółek miejskich P. Krystynę Roszko Prezesa Spółki
Tesko, P. Andrzeja Ustupskiego Prezesa ZTBS, serdecznie witam wszystkich
Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta, dyrektorów
instytucji kulturalnych, media oraz wszystkich mieszkańców Zakopanego,
witam również kolegów radnych.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 20 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 18, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4. Czy kto z Państwa radnych ma wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad? Nie widzę.
P. Przewodniczący – odczytał proponowany porządek obrad:
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Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
Interpelacje i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta
Zakopane.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru delegata do Związku Miast Polskich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru delegatów do Kongresu Związku
Euroregionu „Tatry”.
9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 20142019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Zakopane.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z placu
zabaw położonego na działkach ewidencyjnych nr 957, 756, 13/10 obr. 5 w
Zakopanem.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji dla Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie na dofinansowanie zadania naukowo – technicznego
z zakresu ochrony środowiska.
13. Wolne wnioski mieszkańców.
14. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
15. Oświadczenia i komunikaty.
16. Zamknięcie obrad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
przyjęła porządek obrad.
Ad. 2
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo przechodzimy do pkt. 2 - Przyjęcie
protokołu z III i IV Sesji Rady Miasta. Z protokołem z III Sesji odbytej w
dniu 15 grudnia 2014 r. zapoznali się Państwo radni: P. Łukasz Filipowicz i P.
Jan Gluc. Bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Jan Gluc – zapoznałem się z protokołem, odzwierciedla przebieg Sesji.
P. Przewodniczący – dziękuję,
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P. Łukasz Filipowicz – również zapoznałem się z protokołem, proszę o
przyjęcie.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu radnemu, Czy ktoś z Państwa radnych
wnosi uwagi do protokołu z III Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie
widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, w obecności 17 radnych
przyjęła protokół z III Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
P. Przewodniczący – z protokołem z IV Sesji odbytej w dniu 29 grudnia 2014
r. zapoznali się Państwo radni: P. Jacek Herman i P. Kacper Gąsienica Byrcyn.
Bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Jacek Herman – zapoznałem się z protokołem z IV Zwyczajnej Sesji, nie
wnoszę uwag. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu,
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – ja również nie mam uwag. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu radnemu, Czy ktoś z Państwa radnych
wnosi uwagi do protokołu z IV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie
widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, w obecności 18 radnych
przyjęła protokół z IV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad. 3
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 3 – Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Zakopane. Szanowni Państwo radni otrzymali
sprawozdanie Burmistrza Miasta za okres od 22 grudnia 2014 r. do 22 stycznia
br. – zał. Nr 5. Bardzo proszę Pana Burmistrza o ewentualne uzupełnienie
sprawozdania.
P. Burmistrz Leszek Dorula – P. Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni
Państwo, uzupełniając sprawozdanie za okres od 30 grudnia do 28 stycznia chce
najpierw nadmienić, że podobnie jak w okresie wigilijnym czy
przedświątecznym odbywało się szereg spotkań wigilijnych, tak w okresie
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poświątecznym, noworocznym też było bardzo wiele spotkań opłatkowych. W
znacznej części na nich byliśmy w zdecydowanej większości, natomiast nie
będę wszystkich wymieniał, chyba że Państwo zapytają, ponieważ jest bardzo
długa lista tych opłatków, wymienię niektóre wraz z innymi informacjami czy
uzupełniając sprawozdanie. I tak 8 stycznia byłem w Krakowie na spotkaniu
opłatkowym samorządowców małopolskich. 09 stycznia w Starostwie odbyło
się spotkanie dotyczące modernizacji linii kolejowej do Zakopanego i
dodatkowo po tych spotkaniach umówiliśmy z Dyrektorami na spotkanie tutaj w
Urzędzie Miasta, zarówno Dyrektorem PKP dot. rozmowy i ewentualnym
planowaniu centrum komunikacyjnego na dworcu PKP. Utworzyłem też
specjalną Komisję, powołując taką komisje, aby po prostu tym tematem się
zajęła i była w bardzo bliskim kontakcie z władzami PKP, przedstawiając
zarówno nasz punkt widzenia jak i punkt widzenia, żeby wiedzieć jaki punkt
widzenia ma PKP, aby nas to zbliżało tematycznie do rozwiązania problemów,
który wiecie Państwo, że ten problem znajduje się obecnie w sądzie.
Spotkaliśmy się również z przedstawicielem MDA, w którym jak samo Państwo
wiecie była propozycja by częściowa nieruchomość przy dworcu PKP była
zagospodarowana przez nich jako dworzec autobusowy. Powiem tak, że jeśli
Rada podjęła uchwałę, tak jak wcześniej już mówiłem, aby przekazać ten teren
do spółki Tesko, to na dzień dzisiejszy tej umowy między spółką Tesko a
Zakopanem nie było podpisanej i ja na dzień dzisiejszy zdecydowałem o tym, że
przedstawię Państwu rezygnację po prostu z tej uchwały. Uważam, że Miasto
Zakopane będzie po prostu samo rozmawiało ze spółką, dzierżawiło ten teren ,
łącznie z akceptowaniem koncepcji jaka ma tam być budowa dworca, a więc
Szanowni Państwo, Rada jak i mieszkańcy miasta będą mogli się do tej
koncepcji odnieść oczywiście przy zapoznaniu się najpierw Rady Miasta.
Uczestniczyliśmy również w spotkaniu opłatkowym Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół. Dnia 10 stycznia wzięliśmy udział w wernisażu
Miejskiej Galerii Sztuki, następnie odbyło się spotkanie opłatkowe Związku
Podhalan połączone z przyjęciem nowych członków. Dnia 11 stycznia
wzięliśmy udział w noworocznym spotkaniu opłatkowym samorządowców ziem
tatrzańskich w Księżówce. 13 stycznia udałem się do Tarnowa na comiesięczne
spotkanie z Wojewodą Małopolskim i tu chce Państwu przekazać taka miłą
informację, ale też i podziękować tutaj naszym pracownikom czy Wydziałom
Urzędu, a szczególnie dwóm pracownicom za to, że właśnie te pracownice
zostały wymienione przez Wojewodę Małopolskiego, że nie muszą brać udziału
w egzaminach dotyczącego Programu pod nazwą Źródło, które obejmować
będzie Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste i Ewidencję Ludności.
Program ma być uruchomiony od 01 marca 2015 r. Ten program ułatwi nie tylko
mieszkańcom Zakopanego, ale również mieszkańcom całej Polski, aby w
jednym Urzędzie załatwić po prostu wszystko. Czyli może mieszkaniec
przykładowo Krakowa załatwić w Zakopanem dowód osobisty czy akt
urodzenia bez żadnych przeszkód i tutaj najlepiej przygotowane, albo
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najrzetelniej do tego podeszły trzy osoby w województwie małopolskim i
dwiema osobami to są urzędniczki z Zakopanego, to jest Kierowniczka Urzędu
Stanu Cywilnego Pani Katarzyna Czernik i podinspektor Emilia Skupień. Proszę
o brawa dla tych Pań. Oklaski. Oczywiście tu jest zasługa wielu ludzi, również
związanych z informatyką i tak dalej, która przyczyniła się na to, ale to jest miłe
jeśli po prostu trzy osoby się tylko na całe województwo dostały uznanie, nie
muszą przystępować do egzaminu i w tym są dwie osoby z Zakopanego.
Następnego dnia 14 stycznia byłem w Warszawie na corocznym spotkaniu
opłatkowym prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i miejscowości
papieskich. To jest co roku, moi poprzednicy na tych opłatkach byli. 15 stycznia
wzięliśmy udział w spotkaniu opłatkowym w Cechu Rzemiosł Różnych. W
dniach od 16 do 18 stycznia w Zakopanem przebywała delegacja z miasta
partnerskiego Bańsko w Bułgarii. W spotkaniach tych brali udział
przedstawiciele Rady Miasta i im chciałem serdecznie podziękować, bo w
zasadzie byli takimi głównymi opiekunami tej delegacji. Tu chciałem
podziękować szczególnie P. Przewodniczącemu Maciejowi Wojakowi, który
widać, że z tą delegacją no już ma nie tylko, że są jak to można powiedzieć
znajomi, ale tam ma wielu przyjaciół już wśród tych delegatów, Burmistrzów.
Bardzo życzliwi ludzie, bardzo sympatycznie do naszego miasta i naszych
mieszkańców podchodzą, aczkolwiek mają takie same powiem Państwu
problemy jak i my. Jak rozmawialiśmy na temat infrastruktury sportowej czy
turystycznej, to tak samo u nich również oczekiwania po prostu turystyczne
większe. Też mają zbyt mało turystów a nawet śniegu mieli tak samo mało na
początku stycznia jak i my i też mają problemy, że nie wszystkie ani trasy
narciarskie, ani po prostu tereny narciarskie nie są udostępniane. W dniu 17 i 18
stycznia na Wielkiej Krokwi odbył się Puchar Świata w skokach narciarskich,
zakończony oczywiście przepięknym zwycięstwem naszego skoczka Kamila
Stocha i tu mu chcę serdecznie pogratulować, ale i też podziękować bo przecież
to jest wizerunek budowany dla Zakopanego budowanego na całym świecie i to
dzięki właśnie takim skoczkom jak był Adam Małysz, ale teraz w tym
momencie jest Kamil Stoch, jest miasto znane i taka promocja naszego miasta w
tym momencie jest szczególna. Szanowni Państwo na pewno będziemy
Kamilowi bardzo, jak i całej drużynie kibicować. Natomiast chciałem Państwu
powiedzieć, że same te skoki w mojej osobie nie były samym kibicowaniem, ale
również też pracą. Tu oczywiście w tych skokach uczestniczyła ta delegacja z
Bańsko, ale też spotkałem się również najpierw z Panem Marszałkiem Sową.
Chodziło mi głównie takie spotkanie typowo po prostu zapoznawcze, ale też od
razu przeszliśmy do tematu, mianowicie chce się spotykać z Marszałkiem,
Wojewodą, Dyrekcją Dróg Krajowych dot. „zakopianki” a konkretnie
porozumienia, o które tak bardzo wiele razy mówiłem tu z tej mównicy, że
musimy mieć porozumienie między Marszałkiem czy Wojewodą, czy Dyrekcją
Dróg Krajowych w sprawie ewentualnych wykupów terenów pod zakopiankę,
bo inaczej jak uchwalimy plan zagospodarowania przestrzennego, rezerwując
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tereny pod zakopiankę musi te tereny ktoś wykupić i gdybyśmy uchwalili przed
tym porozumieniem, co nie jest rzeczywiście łatwe, przed tym porozumieniem
to było by po prostu musielibyśmy ponieść olbrzymie koszta wykupując te
tereny. Pan Marszałek Sowa na samym początku niezbyt życzliwie do tego
tematu podszedł, że to nie są jego, ale w późniejszym czasie po upływie kilku
godzin stwierdził, że do tego tematu wrócimy i będzie starał się nam pomóc.
Bardzo za to dziękuję. Natomiast mieliśmy jeszcze też spotkanie z
przedstawicielami FIS – u i tu chciałem Państwu powiedzieć, że również na tych
skokach padły uzgodnienia wstępne, co prawda ustne dotyczące powrotu
imprezy letniej, tak zwanej Grand Prix w skokach narciarskich do Zakopanego.
Jest nasza gotowość w uzgodnieniach między Tatrzańskim Związkiem
Narciarstwa, Starostwem jak i nami i chcę, żeby ta impreza do nas wróciła i
Zakopane po prostu z powrotem stawało się takim można powiedzieć centrum
sportu, na które zwrócone są oczy świata, że u nas takie duże światowe imprezy
się odbywają. 18 stycznia odbyła się także czwarta edycja międzynarodowego
dnia śniegu na stoku pod Nosalem. Bardzo fajna impreza, zarówno
pomysłodawcom tym, którzy brali wcześniej i teraz udział serdecznie za to
dziękuję i gratuluję. W dniach od 20 do 22 stycznia odbył się XII konkurs
Jasełek Gloria, rozdanie nagród miało miejsce właśnie tutaj w tej sali. Tu chcę
tak nadmienić, że bardzo również fajne te jasełka były, chociażby pod tym
względem, że brali udział również nasi sąsiedzi Słowacy. Co prawda to była
jedna drużyna, ale bardzo fajnie to wyglądało. 20 stycznia byłem w Krakowie na
spotkaniu z Wojewodą, również w tym samym temacie, który wspomniałem
przy Marszałku. Tutaj z tego miejsca chciałem nawet podziękować Panu
Wojewodzie, bo bardzo, bardzo przychylnie do tego tematu podszedł. Bardzo
otwarcie, z dużym zrozumieniem, ale też dużym zaskoczeniem, że po prostu
mocniej żeśmy wcześniej tego tematu nie rozwiązywali. Jak się okazało później
telefonując również do swoich prawników i różnych instytucji, no z Jego strony
jest ograniczona przychylność, dlatego ograniczona przychylność, że nie od
samego niego będzie to zależało. Natomiast zaproponował po prostu spotkanie
ogólne, żebyśmy się tym tematem zajęli w najbliższym czasie po wizycie w
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będę chciał zorganizować tu w
Zakopanem spotkanie zarówno Marszałka, Wojewody, jak i Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, łącznie z naszymi urzędnikami i z urzędnikami ze
Starostwa, aby ten temat powoli zamykać tego porozumienia, co zaznaczam nie
jest to tak całkiem łatwe, bo każdy dzisiaj chciałby mieć takie porozumienie, w
którym nie ponosił by żadnych kosztów a tak się nie da i ten ciężar muszą
ponieść po prostu ci, do których ta droga należy. Również tego dnia wzięliśmy
udział w inauguracji działalności wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej
po remoncie połączonej z wernisażem Pani Doroty Bąk. Dnia 24 i 25 stycznia
na torze lodowym COS odbyły się Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim
z udziałem Mistrza Olimpijskiego Zbigniewa Bródki. Tam byliśmy łącznie z P.
Przewodniczącym Rady otwieraliśmy te mistrzostwa, jak i z Panem Starostą.
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Dnia 24 stycznia wieczorem w ramach Festiwalu Kolęd, Pastorałek i pieśni
Bożonarodzeniowych w Sanktuarium na Krzeptówkach odbył się przepiękny
koncert zespołu Zakopower i tu chcę mieszkańcom Zakopanego, jak i turystom
serdecznie podziękować za bardzo liczne przybycie. Dnia 25 stycznia
uczestniczyłem w uroczystości 70 rocznicy uwolnienia więźniów w Zakopanem
przy ul. Nowotarskiej. Tego samego dnia odbyły się jasełka w wykonaniu
podopiecznych Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na
Kamieńcu, w którym uczestniczyła Pani Burmistrz Agnieszka, i za to jej też
serdecznie dziękuję, bo była bardzo aktywna przy tych wszystkich spotkaniach,
opłatkach, Panu Burmistrzowi również, bo naprawdę to po prostu był taki okres,
w którym przychodziliśmy najczęściej do domu w granicach godziny 22, a
czasami nawet 23, kończąc właśnie swoją pracę. Ja Państwu dziękuję, jeśli są
jakieś pytania do sprawozdania to chętnie odpowiem.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Krzysztof Wiśniowski.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Wydział Rozwoju Lokalnego Inwestycji, pkt.
4 - zadanie inwestycyjne nr 2011/63 Modernizacja przedszkola nr 7 przy ul.
Nowotarskiej w Zakopanem. Ten temat się ciągnie już od wielu lat, widzę że są
jakieś problemy związane z tą modernizacją i mam pytanie, czy zostanie
złożony projekt zmiany punktowej tak, aby to przedszkole mogło zostać
zmodernizowane? I punkt 5 – budowa budynku wielorodzinnego przy ul.
Kamieniec 3. Tutaj również widzę, że są pewne trudności z ta inwestycją. I mam
pytanie, jakie kroki są czynione aby można było tą inwestycję realizować? Pkt.
37, 38 tego samego Wydziału, zadanie inwestycyjne 2014/05 to jest budżet
obywatelski i projekt i ewentualnie realizacja boiska sportowego przy
Zakopiańskim Centrum Edukacji. Z tego co tutaj widzę, dokumentacja ma być
ukończona 31 lipca 2015 r. Czy to oznacza, że w tym roku to boisko no nie
powstanie tam? I dokładnie to samo, również budżet obywatelski 38 pozycja,
szkoła podstawowa nr 4, budowa boiska sportowego również do 31 lipca
wykonanie dokumentacji, no i czy po tej dokumentacji będą jakieś dalsze kroki,
które przybliżą nas do tego, żeby te dwa boiska w tym roku już mogły w ramach
budżetu obywatelskiego powstać? Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo Panu radnemu, bardzo proszę Pan
Profesor Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja w zasadzie
miałem w interpelacjach pytać o pewne rzeczy, ale już częściowo Pan Burmistrz
w sprawozdaniu wyjaśnił, przynajmniej część jakby odpowiedzi na moje
pytanie, które miałem zadać. Cieszę się bardzo, że Pan Burmistrz myśli o
modernizacji linii kolejowej do Zakopane, dlatego ze byłem świadkiem akcji,
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którą zorganizowano w czasie świąt na ul. Krupówki. Osoby zabiegające o
modernizację linii kolejowych, tu jest ta ulotka,, w której oczywiście sugerują,
że gdyby tak udało się zmodernizować te tory to dojazd do Zakopanego trwał by
90 minut. Tu jest również artykuł poświęcony tej sprawie „Górale z Podhala
proszą Ministerstwo. Zbudujcie nam wreszcie nowe tory”. No i oczywiście
trzecia rzecz, o której ostatnio pytał P. Maciej Wojak kiedy powstanie dworzec?
Dla mnie jest bez znaczenia czy będzie to futurystyczny budynek, kosmiczny
czy to będzie jakaś inna konstrukcja, przynajmniej tak porządna jak w Nowym
Sączu, czy w Nowym Targu, spełniająca swoje zadanie. Chodzi mi o to, żeby w
końcu ten dworzec powstał. I tu Pan Burmistrz, że tak powiem, odpowiedział na
pytanie. Również dwa pytania dotyczyły moich interpelacji. Dziękuję, za taką
bardzo rzeczową odpowiedź, no niestety brakowało mi jednej rzeczy konkretnie,
czyli kiedy to będzie. Ja również w sprawozdaniu Wydział Rozwoju Lokalnego i
Inwestycji, pkt. 1 – zadanie inwestycyjne przebudowa ul. Za Strugiem, no z tego
co pamiętam tam od 17 lat mamy podobny problem, że to będzie, nie wiadomo
kiedy. Następna pozycja to jest Walowa Góra, ja składałem w poprzednim
okresie interpelację, Pani Puchałowa była na tyle miła, że wyłatała tą Walową
Górę po wiosennych roztopach i tutaj również jest to, że tak powiem,
niekonkretne. Ja rozumiem, że pieniądze, że przepisy uniemożliwiają szybki
remont. Również dotyczy to przebudowy ul. Kasprusi i tyle jeżeli chodzi o stan,
że tak powiem informacji. Ja na pewno bym wolał dostać przynajmniej w
przybliżeniu termin realizacji tych remontów i tutaj no bardzo bym prosił w
przyszłości o to, aby przynajmniej próbował określić. Ja wiem, ze wszyscy
żądamy czy prosimy, interweniujemy o takie sprawy, a nie zawsze się to da. Z
tym, że tak, jak mówię troszkę to jest dla mnie już bezsensowne upominanie się
o potok Młyniska. Dziękuję Panie Burmistrzu za przysłanie Straży, niestety ropa
spłynęła a jeszcze chciałem Panu podziękować za tego gościa, który czyścił te
potoki, bo rzeczywiście no męczył się z tym natomiast stan tego koryta jest taki,
jaki jest i też bym chciał uzyskać konkrety, kiedy będzie remontowany ten mur,
bo to nie jest wizytówka Zakopanego, Pan Burmistrz o tym doskonale wie.
dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – P. Zbigniewie proszę bardzo, P. radni bardzo proszę bo
interpelacje będą w następnych punktach a teraz konkretnie do P. Burmistrza w
sprawie sprawozdania.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu ja mam pytania też w
głównej części związane z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju Lokalnego, znaczy
pierwsza rzecz, od której chciałem zacząć P. Burmistrz o tym nie wspomniał w
swoim sprawozdaniu, w uzupełnieniu swojego sprawozdania natomiast to co się
w międzyczasie wydarzyło i jakby tutaj chciałem się dopytać pewną kwestię, to
znaczy nastąpiło połączenie wydziałów Rozwoju Lokalnego i Inwestycji i
Wydziału Europejskiego, że tak powiem w skrócie. Został ogłoszony konkurs na
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stanowisko nowego naczelnika tych połączonych wydziałów i P. Burmistrzu
moje pytanie takie jest trochę powiem szczerze jestem zaniepokojony no jakby
wiadomo może nie wiemy na dzień dzisiejszy kto tym nowym naczelnikiem
będzie. Natomiast powiem szczerze jestem trochę zaniepokojony wymogami
które ten nowy naczelnik powinien spełniać tzn. w konkursie który został
ogłoszony tak naprawdę jedynym wymogiem, który ta osoba ma spełniać to ma
5 letnie doświadczenie w pracy administracyjnej bądź też w prowadzeniu
działalności gospodarczej jakby tutaj celowej. Czyli tak naprawdę może to być
każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w jakiś sposób związaną
Niewinem z pozyskiwaniem środków albo inwestycjami, wiec może być skrajny
przypadek taki, że naczelnikiem tegoż wydziału będzie osoba nie mająca
żadnego związku z inwestycjami z budownictwem z rzeczami którymi ten
wydział, że tak powiem sie zajmuje. Wiec tutaj moje pytanie jest czy to tak
rzeczywiście ma być, że ten wydział troszeczkę zaczyna powoli umierać bo
jeżeli naczelnik może nie mieć żadnych predyspozycji do nadzorowania, ze tak
powiem inwestycji no to czy to nie zmierza w kierunku troszkę zaniechania
tychże zadań. No powiem z czego to wynika moje zaniepokojenie no nie
wyobrażam sobie, że przychodzi wykonawca, projektant i osoba i on się
kontaktuje bezpośrednio raczej z naczelnikiem jako tym który kieruje
Wydziałem no i tak naprawdę może mu wynawijać makaron na uszy tak, że ten
naczelnik nie będzie wiedział o co chodzi. To jest moje pierwsze jakby takie
pierwsze zapytanie jaki był cel takowego konkursu a teraz konkretnie chciałem
zapytać o pewne inwestycje, inwestycja nr1, znaczy zadanie inwestycyjne nr 11
czyli budowa nowego zjazdu drogi dojazdowej od
ul. Skibówki
do Szkoły Podstawowej nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu. Z tego co się
orientuje z tego co tu jest nam przedstawione Wydział pozyskał z tego co
pamiętam w miesiącu grudniu od Starosty Tatrzańskiego decyzję o pozwoleniu
na budowę na zagospodarowanie terenu i moje pytanie jest teraz takie jakie
działania są podejmowane żeby w jak najszybszym tempie jakby ten dalszy ciąg
dokumentacji uzupełnić czyli dot. samego zjazdu. Tam jest potrzeba tego
jakiegoś przypuszczam jest to droga wojewódzka no wiec porozumienia z
właściwymi strukturami no i kiedy wreszcie nastąpi rozpoczęcie procedury
przetargowej jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu. Jest to inwestycja o którą
jak P. Burmistrz doskonale wie no bo był radnym tej poprzednich kadencji
przynajmniej od kiedy ja jestem była duża walka, żeby ta inwestycja została
wykonana z tego co wiem również odbywało się to wcześniej nabiera to
realnych kształtów. Potrzebne jest podjęcie wydaje mi się bardzo pilnych
działań aby w tym roku ta inwestycja miała miejsce tym bardziej, że jest ona
zapisana w budżecie, to jest jedno pytanie. Pytanie moje jest drugie takie
ponieważ jest, zadanie nr15 modernizacja drogi do ulica do Bristolu w
Zakopanem rozumiem, że wydział jest w posiadaniu dokumentacji całej
projektowej i wniosku ZRID czyli tutaj tez na jakim etapie to jest i kiedy jakby
tutaj będzie wystąpienie o pozwolenie na budowę i jakieś dalsze działania. Jeżeli
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chodzi o posiadanie ostatecznej decyzji na budowę jest również w zadaniu nr 18
jest to wykonanie zabudowy tarasu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w
Zakopanem i tu jest też moje pytanie w jakim terminie odbędzie się przetarg,
kiedy możemy się spodziewać wykonania tej inwestycji no żeby to w okresie
wakacyjnym kiedy szkoła nie pracuje można było zrealizować. P. Burmistrzu
mamy dwie inwestycje 28 i 29 która jak jest napisane wydział dysponuje
materiałami do przeprowadzania postępowania z wolnej ręki, rozumiem, ze tez
można by było do tego zadania czyli budowa drogi Kamieniec Boczna i zadanie
29 rozbudowa i przebudowa ul. Galicy w Zakopanem czyli jakby dokończenie
tutaj centrum czyli Krupówki i park i Plac Niepodległości jakby dokończenie
już całkowite tej części miasta, można by było do tego przystępować wiec moje
pytanie jest kiedy też również dojdzie do przetargu znaczy do rozpoczęcia
inwestycji. Również pytanie mam dotyczące Kościelnej 7 czyli modernizacja
budynku, celem modernizacji na Centrum Programów Zdrowotnych
i Wolontariatu nijakim etapie ta sprawa jest? I ostatnia chyba rzecz o która
chciałem P. Burmistrzu zapytać to jest kwestia zadania inwestycyjnego nr
2014/07 czyli w skrócie mówiąc Bike’owe Zakapane na jakim to jest etapie i
tutaj ponieważ te środki do pozyskania są dość znaczne natomiast jakby no tez
nie chcę jakby P. Burmistrza ubierać w słowa innych bo to nie od P. Burmistrza
słyszałem natomiast jakby od mieszkańców dochodzą mnie niepokojące głosy
od strony radnych którzy jakby tworzą tą koalicję burmistrzowską, że tą
inwestycje należy zaniechać bo jest za droga i teraz moje pytanie czy
rzeczywiście w tym kierunku to będzie szło czy na jakim to jest etapie?
Dziękuje.
P. Przewodniczący – P. radny dziękuje bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby się
odnieść do P. Burmistrza? Nie widzę P. Burmistrzu proszę bardzo.
P. Burmistrz Leszek Dorula – na część ja odpowiem a na część po prostu
wyznaczę kto ma odpowiedzieć. Tutaj najpierw odpowiem Panu Zbyszkowi bo
widzę, że doświadczony radny bardzo bo przez półtora miesiąca ode mnie
wymaga, chwali bardzo Wydział a wymienił wszystkie te rzeczy które nie
zostały zrealizowane przez te 8 lat więc tutaj nie wiem jak się odnosić jest mi
troszeczkę niezręcznie. Okres zimowy nawet no porządku ale skoro takie
pytania pewnie P. Bublik odpowie sam bo ten Wydział prowadzi ja mu w
każdym bądź razie ani temu Wydziałowi przez półtora miesiąca w
najdrobniejszym szczególe nie przeszkodziłem wręcz pytałem co możemy
przyspieszyć i w jakiej dziedzinie. Dlaczego była ta zmiana? Właśnie dlatego
żeby to przyspieszyć, uważam, że osoba która będzie prowadziła ten wydział
musi mieć zarówno środki europejskie jak i po prostu inwestycje w
jednoznacznym decydowaniu. Musi po prostu nie być, że osobno jest jeden
Wydział, osobno drugi, uzgodnienia itd. oczywiście, że część z nich tych
inwestycji być może tak było ale to po prostu ma usprawnić tą pracę i
przyspieszyć tą pracę bo Pan teraz wymienił te wszystkie zadania które nie były
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niezrealizowane przeze mnie, nie były zrealizowane. I tak przy budowie Szkoły
Podstawowej, zjazd toczy się od lat, za półtora miesiąca na pewno nic nie
zrobiłem, żeby mu przeszkodzić i to potwierdzi każdy tutaj z urzędników, że po
prostu nie próbowałem nawet w to ingerować, żeby po prostu w jakiś sposób.
Oczywiście jak się da proszę odpowiedzieć w jakiej ode mnie w tym momencie
zależy, żebym po prostu przyspieszył, każdego z naczelników ale też
pracowników jeśli mają możliwość w tym momencie taką, że jest pomysł na to,
żeby zadanie po prostu przyspieszyć a zależy to od Burmistrza Miasta Zakopane
bardzo proszę o to aby po prostu do mnie się zgłosić, przedstawić, że jest w tym
problem natychmiast się tym problemem zajmiemy. Tu Droga do Bristolu jest,
tak samo będzie odpowiadał kto inny, taras przy budynku szkoły również kto
inny ja bym nie chciał, żeby na dzień dzisiejszy po prostu wchodzić w
kompetencje naczelników którzy dużo więcej wiedzą w tych tematach które
ciągną od lat. Mówię tu również o budowie drogi Kamieniec Boczna, Generała
Galicy jak i Kościelna 7, wszystko toczy się tym trybem, tym trybem który w
tym momencie się toczy, niczego nie zaniechaliśmy w niczym w tym momencie
nikomu nie przeszkodziliśmy ale też pytamy czy jest możliwość niektórych
tematów przyspieszyć. Oczywiście, że być może są takie propozycje i tak
mówiłem wcześniej będę się starał jeśli przyjdzie do mnie taki sygnał to po
prostu natychmiast się tym tematem (…). Kto będzie nowym Naczelnikiem, no
ten który wygra konkurs natomiast ja nie będę ograniczał w tym momencie, że
ktoś będzie uprzywilejowany. Pan wyklucza jakieś osoby, które prowadziły
nawet kiedykolwiek własną czy działalność czy po prostu były, po prostu
musiały by mieć 25 lat gdzieś tam stażu. Po prostu jest możliwość aby wziął
udział każdy kto w tym Wydziale będzie chciał, chciał ten Wydział prowadzić i
będzie po prostu do tego przygotowany i spełniał oczekiwania. Przecież wie
Pan, Panie Zbyszku ma tam przecież Pan jak to się mówi w tym Wydziale
również możliwość zapytania bo pracują tam osoby z którymi się Pan dobrze
zna, że ja temu Wydziałowi na dzień dzisiejszy nie przeszkodziłem w żaden
sposób. Co do Bike’owego odpowie Wiceburmistrz to jest nieprawda, że
zaniechaliśmy natomiast rzeczywiście sama rozbudowa proponowana była
zarówno tutaj przez Wydział Inwestycyjny, samych nas jak i Wójta Kościelisko
jeszcze raz analizowała jak przygotować ten projekt jak najbardziej realnie i do
szybszego działania ponieważ terminy gonią a pewne rzeczy zarówno Państwo
wiedzą, że bardzo ciężko uzgodnić później w Zakopanem. Jeśli na przykład
puszczamy gdzieś trasę rowerową o której z góry wiemy, że w tym momencie
tam są właściciele na tyle niemożliwe do uzyskania zgód no to trudno, żeby w
tym miejscu z góry tam planować. Oczywiście, że możemy utknąć w tym
temacie ale czasami lepiej realnie podejść do tego i spróbować w tym miejscu w
którym jest bardziej to realne ale nic dużego tam gdzie jest niemożliwe to po
prostu to w tym momencie robimy korektę ale w innym po prostu nawet
dołożyliśmy. I tu jest bardzo wielka przychylność dyrektora z którym się
również w tym temacie spotkaliśmy. Dyrektora Tatrzańskiego Parku w
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Zakopanem i jesteśmy bardzo mile zaskoczeni podejściem do tematu którym
P. Dyrektor mówi, że wręcz jest po prostu zadowolony, że w ten sposób z nim
rozmawiamy tworząc mu również możliwość zaproponowania gdzie on by
widział i bardzo piękny pomysł podał na to łącznie z propozycją uzgodnienia
tego terenu. No nie wiem czy nikt nie rozmawiał na ten temat wcześniej ale
zaproponował bardzo fajną trasę, którą tu przedstawił my ją do tego programu
włączymy skoro Jego zgoda będzie po tych terenach no to po prostu da, tak że to
tak jest, dementuje to jest nieprawda, żebyśmy po prostu z tego tematu
rezygnowali. Jeśli chodzi tutaj o P. Profesora Jędrysiaka, P. Profesorze ja
dziękuje za pochwałę natomiast ta linię PKP którą Pan mówił to dotyczy
zupełnie innej linii kolejowej o której w tym momencie, że tak powiem PKP
rozmawia , to jest nowa w ogóle linia kolejowa. P. Prezes TIG-u również u
mnie z przedstawicielem tutaj była, ja również pod ich pomysłem się jak to się
mówi podpisałem czyli zgodziłem się z tą koncepcją, że gdy będzie następna
alternatywa dojazdu do Zakopanego to jak najbardziej jestem za. To działanie
oni mają rozpoczęte w innym kierunku ale w tym temacie tak jak mówię
spotkałem sie również z PKP którzy są głównymi właścicielami całości
obiektów jak i można powiedzieć no połączenia do Zakopanego. Oni też
twierdzą o modernizacji zarówno tych zwrotnic kolejowych to jest w Krakowie
nie pamiętam jak ten dworzec się nazywa
Głosy z sali – Płaszów.
P. Burmistrz Leszek Dorula – w Płaszowie jak i w Suchej Beskidzkiej, szkoda,
że jeszcze nie w Chłabówce prawda ale jak to wszystko to również będzie jakieś
40 czy 50 minut na pewno po tamtej modernizacji też będzie po prostu szybciej i
tu jesteśmy przychylni tak jak mówię rozpoczynając również temat budowy tego
dworca modernizacji dworca. Co do remontu dróg P. Profesorze to jest tak ja
poprosiłem zarówno P. Naczelnik Puchałową jak i poprosiłem również, że tak
powiem no dałem sygnał do Wydziału Inwestycyjnego którymi ulicami, którymi
remontami moglibyśmy się jak najszybciej zająć na wiosnę w ramach tak
zwanych remontów czyli szybkich działań, które nie wymagają takiej procedury
jaka jest przy inwestycjach. I tutaj sam Pan wie bo to już mówiłem na
poprzedniej Sesji, że na te remonty zwiększyłem kwotę z 700 tysięcy do 2
milionów złotych a więc znacznie poszło i mam nadzieję, że po prostu remont
tych rzeczy tych odcinków będzie w Zakopanem jeśli no w każdym bądź razie
widoczne, taką mam nadzieje, P. radnemu Krzysiowi odpowie oczywiście też
fachowiec, żeby po prostu który wie, że na jakim etapie jest zarówno boisko w
każdym bądź razie P. radny na pewno nie zrezygnowaliśmy wszystko tak jak
wiecie co było w tym budżecie jest nadal co nie świadczy o tym, że po prostu w
tym momencie jest to w jakikolwiek sposób zablokowane, przytrzymane albo
wstrzymywane. Jeśli chodzi o sam Kamieniec, budowę tego można powiedzieć
tych mieszkań to jest to na takim etapie, że myśmy już mówiłem nie mieli
możliwości rozpoczęcia procedury przetargowej ze względu na to, że tam
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mieszkają dwie rodziny. W związku z tym jak ktoś by wygrał oskarżyłby nas, że
nie możemy wydać nieruchomości, wzięliśmy się za ten temat, żeby po prostu to
uregulować i tak dla jednej rodziny w tym momencie już szykujemy tylko
musimy i tu Pan nie wiem czy może już w tym momencie powiedzieć czy nie
może natomiast są pewne uzgodnienia gdzie ta rodzina już się znajduje ta można
powiedzieć ta najliczniejsza bo 7 osobowa. Jesteśmy na etapie, że tak powiem
no pozyskania tego lokalu dla nich natomiast z drugą rodzina trwają rozmowy i
też będziemy je chcieli jak najszybciej po prostu zakończyć, to by było tyle
dziękuję, jeśli są pytania to proszę bardzo.
P. Zbigniew Szczerba z sali – czy ja mogę uzupełnić P. Przewodniczący?
P. Przewodniczący – P. Zbyszku może w interpelacjach.
P. Zbigniew Szczerba z sali – nie, nie ale uzupełnienie do sprawozdania to jest
sprawozdanie P. Przewodniczący.
P. Zbigniew Szczerba - P. Przewodniczący tylko uzupełnienie do sprawozdania,
P. Burmistrzu nie zrozumiał Pan mnie dokładnie ja nie mam do Pana pretensji o
to, że Pan czegoś nie zrobił za półtora miesiąca. Natomiast P. Burmistrzu tutaj
jest tylko i wyłącznie wychodzi kwestia mojej obawy i moje wątpliwości, które
budzą pewne działania które zostały podjęte. Jeżeli chodzi o jakby obawy jeżeli
chodzi o nowego naczelnika no P. Burmistrzu no wyrażam swoje zdanie
ponieważ obawiam się, że naczelnikiem może zostać osoba która według
wymagań które są, ja nie wymagam 25 lat P. Burmistrzu praktyki jakiejkolwiek.
Natomiast jeżeli Wydział Inwestycji ma rozpoczętych na dzień dzisiejszy ok.
1590 zadań, jeżeli przez ostatnie lata ten wydział wykonał inwestycję na ponad
100 milionów złotych bo tak wykonał to znaczy, że jakby główną. No tak P.
Burmistrzu wynika z dokumentów proszę się nie uśmiechać bo tak wynika z
dokumentów. Pan myślę, że również w posiadaniu tych dokumentów jest jako
wieloletni radny można to było zsumować ile zostało wykonane 110 milionów
złotych przez ostatnie 8 lat, 6 lat nawet. Natomiast jest jakby główny nacisk
natomiast pozyskane środki w tym okresie czasu to jest 20 milionów mało,
oczywiście ale znaczy to, że główny nacisk tych dwóch wydziałów to są
inwestycje a nie pozyskiwanie środków. Fajnie, że Pan planuje przenieść ten
nacisk na pozyskiwanie środków tylko na dzień dzisiejszy Miasto Zakopane
potrzebuje wykonywania w dalszym ciągu bardzo dużej ilości zadań a moje
obawy budzi to, ze naczelnik który może zostać tymże naczelnikiem nie musi
posiadać żadnego wykształcenia kierunkowego, technicznego, jeżeli chodzi o
strzelam w tym momencie uprawnienia budowlane, nie musi takich posiadać.
Nie musi mieć żadnego kierunkowego, technicznego, budowlanego
wykształcenia nie musi być żadnym inżynierem i P. Burmistrzu też w kwestii
wyjaśnienia tez oczywiście nie wymagam cudów natomiast ja pytałem tylko P.
Burmistrzu o rzeczy które w sprawozdaniu są napisane jako gotowe do
realizacji. One w między czasie się wydarzyły to znaczy pozwolenie na
14

przebudowę zaplecza Szkoły nr 2, jest pozwolenie na budowę zadałem pytanie
Kidy będzie przetarg. Generała Galicy z wolnej ręki można realizować, pytam
kiedy będzie realizacja są rzeczy które P. Burmistrzu się wydarzyły teraz
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – powiedziałem, że będzie odpowiedź.
P. Zbigniew Szczerba – oczywiście chciałem wyjaśnić, żeby było ściśle, chodzi
o rzeczy które są do wykonania. Jeszcze też w kwestii wyjaśnienia bo nie wiem
czy Kolega radny Wiśniowski będzie uzupełniał jeżeli chodzi o Kamieniec 3 P.
Burmistrzu tam już był przetarg i ten przetarg został unieważniony no tak
wynika, jest to warunek powtórzenia procedury przetargowej wiec ten przetarg
już był i z tego wynika został unieważniony. Więc to nikt nie czekał tylko
pytanie jest kiedy będzie w takim razie ponowny przetarg skoro został on
unieważniony.
P. Przewodniczący – dziękuje P. radny, proszę o głos P. Burmistrza.
P. Burmistrz Leszek Dorula – tak P. Zbyszku ja wiem, że z Panem nie będzie
łatwo natomiast trudno, żeby mnie Pan kochał jak kochał Pan kogo innego.
P. Zbigniew Szczerba z sali – dziecko swoje P. Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – natomiast powiem tak jeszcze nie zdążyliśmy
odpowiedzieć, jeszcze nie zdążyliśmy odpowiedzieć a już po prostu są pytania
do których nie zdążyliśmy odpowiedzieć bo powiedziałem, że uzupełnię dalsze
czyli te tematy również uzupełni P. Naczelnik jak i P. Wiceburmistrz to właśnie
kiedy. Co do pozyskiwania środków zdecydowanie tak kładziemy nacisk bo na
co możemy kłaść jeśli nie na pozyskiwanie środków jeśli długu mamy 50
milionów to na co możemy liczyć i z czego te inwestycje możemy
przeprowadzić P. radny z czego? Dziękuje bardzo proszę P. Naczelnika.
P. Przewodniczący – P. Naczelnik Bublik bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Bronisław Bublik Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Inwestycji –
Szanowni Państwo ja się postaram odpowiedzieć na kilka tych pytań bo gdybym
analizował każdą, każde zapytanie to po prostu bardzo dużo czasu by Państwo
musieli poświęcić ale z drugiej strony na pewno Wydział odpowie pisemnie na
każde zadane pytanie. Proszę Państwa zadano pytanie terminy realizacji
projektów to jest zadanie kluczowe, że należy takie terminy podawać nawet w
przybliżeni. Ja proszę państwa też się z tym zgadzam sądzę, że mój następca
będzie te terminy podawał i będzie się z nich wywiązywał, życzę mu tego
ponieważ ja w pewnym momencie przestałem podawać te terminy z prostej
przyczyny, że według mojej wiedzy, według mojego doświadczenia nie da się
takich terminów podać. Choćby dlatego, że nie jesteśmy w stanie nawet
przewidzieć zachowanie mieszkańców czy właścicieli nieruchomości jeśli
chodzi o procesy odwoławcze i jeśli chodzi o regulację stanów własnościowych
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i chciałbym żeby państwo mnie z tego pytania zwolnili ponieważ uczciwie na to
pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Jeśli chodzi o budowę nowego zjazdu do ul.
Skibówki z ul. Skibówki do Szkoły nr 2, proszę państwa to jest najważniejsze
zadanie faktycznie ponieważ wiemy dlaczego mamy coraz większy problem z
dojazdem do tej szkoły. Mamy dokumentacje na zagospodarowaniem całego
terenu szkoły wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, teraz proszę
państwa mamy poważny problem jeśli chodzi o przeprowadzenie procedury
uzyskania pozwolenia na budowę na sam zjazd i na przesunięcie zatoki
ponieważ w starych (…) własność działki drogowej będącej w zarządzie
Wojewódzkiego Zarządu Dróg jest uwidoczniona na 147 właścicieli którzy
zmarli nawet w 1888 roku i Wojewoda, żeby przeprowadzić procedurę z art.73
żąda, żebyśmy wskazali możliwość z ustalenia stron. Coś takiego nie jest
możliwe do przeprowadzenia Wydział ma pewne propozycje rozwiązania tego
problemu, sadze, że P. Burmistrzowie po prostu podejmą decyzję czy no jest
szansa zadziałać w ten sposób jak my proponujemy no i ewentualnie może
znajdzie się jakieś inne rozwiązanie problemu uzyskania pozwolenia na budowę
na sam zajazd. Jeśli chodzi o ul. modernizacja Bristol proszę państwa jest kilka
zadań które maja taki przydomek ZRID cześć mieszkańców czy osób
oceniających moją prace faktycznie może z tego powodu jest niezadowolona, że
myśmy takie procedury stosowali i ja uważam, że wszystkie prace budowlane
które polegają na poszerzeniu istniejącego pasa drogowego są możliwe do
wykonania tylko przy wykonania tej procedury. I dlatego zwracam się do P.
Burmistrzów żeby podjęli taka strategiczną decyzję czy te procedury będą
realizowane w mieście czy w jaki sposób znajdzie się jakieś inne rozwiązanie
tego problemu które może jest bardziej no jest aprobowane przez mieszkańców.
Jeśli chodzi o zabudowę tarasu Szkoła nr 2 tam jest przygotowana dokumentacja
P. Burmistrz Agnieszka Nowak – Gąsienica z sali - Szkoła nr 5.
P. Bronisław Bublik Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Inwestycji –
zabudowa tarasu Szkoła nr 5 przepraszam, tam jest przygotowana dokumentacja
faktycznie istnieje możliwość teraz w tych najbliższych tygodniach
przeprowadzić procedurę zamówień publicznych. Ta inwestycja poprawi
funkcjonalność szkoły i co ważne stworzy lokal wyborczy dostępny dla osób
niepełnosprawnych. Niestety nie da się tej inwestycji wykonać w ciągu dwóch
miesięcy wakacyjnych ale sądzę, że w czasie tych dwóch miesięcy wakacyjnych
tam roboty będą prowadzone. Jeśli chodzi o budynek Kościelna 7 są tam
zamiary budowy takiego Centrum Wolontariatu który ma służyć pomocy
osobom chorym. Dysponujemy dokumentacją na zlecenie procedury zaprojektuj
i wybuduj jednak konieczna jest zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego w tym obszarze punktowa. Myśmy złożyli wniosek sadze, że w
najbliższym czasie taka zmiana zostanie dokonana przez Radę i w tym
momencie można będzie zlecić realizację tych prac. Jeszcze sprawa zasadnicza
to jest to co mamy też poważny problem to jest ul. Nowotarska, Przedszkole nr
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7 tam prowadziliśmy procedurę ZRID na dojazd do tego przedszkola
i zorganizowanie takiego nawrotu dla samochodów i faktycznie pozyskanie
terenu tego terenu na własność Miasta Zakopanego otworzyłoby nam możliwość
uzyskania pozwolenia na budowę na przebudowę całego budynku przedszkola.
Jednak sad siedzi się odwołali, odwołanie jest skuteczne i niestety musimy jeżeli
będzie decyzja, że tą procedurą w dalszym ciągu będzie się wykonywało ta
drogę to całą procedurę trzeba będzie powtórzyć i mam nadzieje, że wtedy
będzie możliwość no po prostu rozpoczęcia tej inwestycji. Teraz jeśli chodzi o te
sprawy związane z budżetem obywatelskim no są prowadzone prace
projektowe, po prostu proszę państwa zakładamy, że ten lipiec jest szansa dostać
dokumentacje bo tam faktycznie nie ma strony które mogłyby się odwołać czy
by miały jakiś interes w odwołaniu się. Jest szansa, żeby dostać jakieś
pozwolenie na budowę nie wiem w 3 kwartale no i po prostu w tym momencie
jak to pozwolenie stanie się ostateczne no to wtedy trzeba przystąpić do budowy
tych obiektów. Tym bardziej, że jeśli chodzi o boisko sportowe na ulicy w ZCE
to myśmy do tego boiska dołączyli jeszcze termomodernizacje tej sali
gimnastycznej z przebudową tej ściany za oknem. Po prostu chodzi nam o to,
żeby zmniejszyć to okno i bo to boisko jest bezpośrednio sąsiaduje z salą i
wybudowanie boiska potem w znacznym stopniu utrudni termomodernizację
sali i sadze, że te zadania powinny być wykonane. Ja bym proszę państwa może
nie ciągnął dalej tych odpowiedzi bo no po prostu takie szczegółowe
wypowiedzi są może nużące to pisemnie zostanie odpowiedziane. Chciałem
powiedzieć jedno, że ja kończę te prace dla miasta Zakopanego i chciałem
państwu podziękować, podziękować mieszkańcom za danie mi tej szansy,
dziękuje.
Oklaski.
P. Przewodniczący – dziękujemy bardzo P. Naczelniku, przechodzimy do pkt.4.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk z sali – chciałbym uzupełnić tę wypowiedź
jeśli można.
P. Przewodniczący – przepraszam bardzo, bardzo proszę P. Zastępcę
Burmistrza P. Wiktora Łukaszczyka o zabranie głosu.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu,
Szanowna Rado, Szanowni Państwo chciałem uzupełnić jeszcze tutaj informacje
P. Burmistrza w sprawie to nie do może Naczelnika również tutaj połączenia
tych wydziałów bo prosiłbym aby się nie obawiać. Myśmy taką decyzje podjęli
w związku z tym, że rzeczywiście nacisk naprawdę musi być bardzo mocno
położony na to, żeby szukać środków, które pozwoliłyby na realizacje
następnych zadań inwestycyjnych. Oczywiście jeśli chodzi o nadzór prawidłowy
nad prowadzonymi inwestycjami myślę, że nie ulegnie absolutnie pogorszeniu
życzyłbym sobie nawet żeby uległ polepszeniu. Szczególnie mając na uwadze
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przygotowania do realizacji projektu którego nie chcemy zaniechać absolutnie,
nie wiem skąd takie plotki się pojawiły być może przez to, że po prostu myśmy
zastali stan rzeczy taki, że umowa która była w związku z finansowaniem prac
projektowych przewidywała dla skali ogromnej tutaj przebudowy. Powiedzmy i
budowy szlaków i pewnej infrastruktury tutaj rekreacyjnej szeroko rozumianej,
że myśmy się zobowiązali uzyskać pozwolenia na budowę może nie do końca
tak powiedzmy projekty, które byłyby kompletne do pozwolenia na budowę do
końca czerwca tego roku. Jak widzicie państwo nie za bardzo to byłoby w ogóle
możliwe i z drugiej strony ta umowa również obowiązywała infrastrukturę,
która jest w Kościelisku za która też nam trudno odpowiadać a projekt jest
traktowany łącznie. W związku z tym myśmy w pierwszym rzędzie dalej to
jeszcze robimy bo jesteśmy na ukończeniu zajęli się weryfikacja tych
zaproponowanych na razie było mnóstwo takich niemożliwych do realizacji bo
to jest min. np. ta droga słynna na Furmanową gdzie miałby powstać projekt
gotowy dla pozwolenia na budowę czyli ze zgodami, z wszystkim z
oświadczeniem później naszym o prawie do dysponowania terenem prawda,
mnóstwo takich rzeczy tam. Wyeliminowaliśmy te bardzo ryzykowne
przedsięwzięcia, szukaliśmy nowych rozwiązań tutaj jeśli chodzi o Park to
rzeczywiście ta współpraca jest bardzo fajna bo okazuje się, że można tam
będzie np. taką drogę Pod Reglami być może zrobić od Chochołowskiej po
Morskie Oko bo jest zainteresowanie i park dysponuje tym terenem i będzie to
wtedy finansował Park a oferta uatrakcyjni prawda naszą ofertę tutaj miasta i
pozostałych miejsc. W związku z tym bardzo poważnie podchodzimy do tego
tematu, ten temat również wymaga właśnie takiego podejścia kompleksowego
tzn. tutaj takiego montażu finansowego stąd dobrze jeżeli to będzie
koordynowane i stąd ta decyzja i prawdziwa reorganizacja. Nie chciałbym, żeby
ktoś myślał łącznie tutaj z P. Naczelnikiem Bublikiem, któremu również
możemy podziękować za pracę prawda na tym stanowisku w mieście, że to jest
jakaś taka fikcyjna reorganizacja po to, żeby zwolnić P. Naczelnika absolutnie to
jest prawdziwa reorganizacja, która robimy. Rozmawialiśmy w Urzędzie
Marszałkowski o możliwościach wyburzenia tego terminu, ten termin jeśli
chodzi o prace projektowe będzie mógł być wydłużony do końca roku ale będzie
to też wymagało zgody tak naprawdę Zarządu i również zmiany tego zakresu o
którym mówię do projektowania. No i tak to wygląda także myślę, że nie
możemy mówić o tym, że projekt jest tak bardzo zagrożony, realizujemy go
naprawdę wierzcie mi dużo wysiłku w to wkładamy, żeby to się udało. Cóż
jeżeli są jakieś pytania z państwa strony to służę odpowiedzią, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Burmistrzu.

Ad. 4
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P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.4 Sprawozdanie z działalności
stałych Komisji Rady Miasta, proszę kolejno Przewodniczących Komisji o
przedstawienie sprawozdania. Przewodniczącego Komisji Ekonomiki P. Jana
Gluca, bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo Komisja
ekonomiki obradowała 26 stycznia w poniedziałek, przedmiotem obrad było
opiniowanie jednej uchwały o wynagrodzeniu Burmistrza. Ponadto były pisma
które wpłynęły do naszej Komisji i dotyczyły one min. przedłużenia dzierżaw
pod Gubałówką dotyczy to 25 straganów, które dzierżawimy od lat została
opinia pozytywna wysłana do odpowiedniego Wydziału Geodezji o
przygotowanie projektów uchwał. Drugie pismo dotyczyło tzw. zielonego
rynku, są to 4 budynki, które no powstały nakładem dzierżawców natomiast
miasto od lat dzierżawiło grunt. Ostatnia dzierżawa to była 5 letnia wygasa 28
lutego zaistniała w międzyczasie nowa sytuacja własnościowa, miasto jest już
właścicielem tego terenu od 2012 roku i również zostały skierowane właśnie
wnioski do Wydziału geodezji o przygotowanie właściwych projektów uchwał.
Również nasza Komisja opiniowała projekt uchwały dotyczący sprzedaży
mieszkania na Szkolnej w budynku bodajże 9a gdzie miasto posiada ½ jest tam
prawda właściciel prywatny który posiada również ½ no i został skierowany
wniosek do Wydziału Geodezji o przygotowanie projektu uchwały dotyczącej
sprzedaży tego lokalu z bonifikatą 30% . Ponadto na Komisji tez podjęto szereg
wniosków min. no żywa dyskusja dotyczyła wydawanych pieniędzy naszej
jednostce budżetowej Biurze Promocji min. wnioskowano P. Bartek Bryjak
wnioskował o zaprzestanie finansowania zakopiańskiego informatora Infogram i
wydania swojego informatora miejskiego poprzez Biuro Promocji. Komisja
głosowała jednogłośnie za, P. Łukasz Filipowicz zabrał głos w sprawie
wydatkowania pieniędzy na program telewizyjny Pod Tatrami oraz możliwość
wydania tej samej kwoty na reklamę internetową i tutaj również padł wniosek o
zaprzestanie
finansowania
programu
telewizyjnego
Pod
Tatrami
i zorganizowanie kampanii marketingowej na portalach społecznościowych typu
facebook, You Tube, również Komisja to głosowała jednogłośnie. Były to
wnioski oczywiście do Burmistrza, wnioskowano tez o oznakowanie
samochodów miejskich herbem miasta, kolejny taki temat, który wywołał
dyskusję to dotyczył elektronicznego obiegu dokumentów w Radzie Miasta
chodziło też o to w Urzędzie Miasta, żeby projekty uchwał, które są
przygotowywane również były dostępne na stronie internetowej, żeby to zrobić
musimy zmienić Statut Miasta w tym celu jest wniosek o powołanie Komisji
Statutowej. Było tez pismo dotyczące zwiększenia ilości sprzedaży alkoholu,
zwiększenia punktów ale w związku z tym, że mieliśmy zbyt mało wiedzy
postanowiliśmy zaprosić P. Martyniak Szefowa tego wydziału na najbliższe
posiedzenie Komisji, żeby sobie poszerzyć wiedzę w tym temacie. Dziękuje.
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P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący bardzo i proszę o
przedstawienie sprawozdania z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska P. Wojciecha Tatara.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo tutaj
Kolega Jasiek się troszkę pomylił bo akurat wniosek dotyczący Infogramu to nie
złożył Kolega Łukasz Filipowicz tylko kto inny.
P. Jan Gluc z sali – przepraszam mam zapisane P. Wojciech Tatar o tym mówił
natomiast wniosek złożył P. Bryjak tak jest w protokole.
P. Przewodniczący – tak jest.
P. Wojciech Tatar – dobrze, dziękuje.
P. Jan Gluc z sali – ale przepraszam, że tego nie zauważyłem, nie chciałem
rozszerzać tego za bardzo i czytać ale P. Wojciech Tatar tą dyskusję rozpoczął.
P. Wojciech Tatar – Szanowni Państwo Komisja Gospodarki Komunalnej
swoje posiedzenie miała dnia 27 stycznia 2015 roku. Rozpoczęła się o godzinie
8:30 wizyta w Tesko w celu zapoznania nowych radnych z majątkiem firmy, z
funkcjonowaniem firmy. Rozmawialiśmy z P. Prezes pokazała nam warsztaty,
sprzęt jaki posiada i będziemy tam mieli jeszcze jedna wizytę dot. „wyspy
ekologicznej „ oraz wysypiska na „Zoniówce” to będzie prawdopodobnie w
kwietniu. Następnie w Urzędzie Miasta opiniowaliśmy projekty uchwała na
Sesję Rady Miasta, mieliśmy jeden projekt dot. „barszczu Sosnowskiego”
przyjęliśmy propozycje planu pracy na rok 2015, wybór Wiceprzewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej wybraliśmy na Wiceprzewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej P. Józka Figla. Następnie mieliśmy sprawy
bieżące, wolne wnioski wpłynęło do nas 5 pism od mieszkańców dot.
oświetlenia dróg publicznych nakładek asfaltowych i remontów dróg
publicznych. To wszystko co mam do powiedzenia, proszę o pytania, jeżeli nie
to dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, proszę o przedstawienie sprawozdania P.
Krzysztofa Wiśniowskiego P. Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo Komisja Sportu i Turystyki odbyła swoje posiedzenie
w dniu 15 stycznia br. a tematami min. były podziały środków finansowych
przeznaczone na zajęcia wychowania fizycznego odbywające się poza terenem
szkoły w II półroczu roku szkolnego 2014/2015 również zaakceptowanie
przedstawionego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji P.
Leszka Behounka imprez sportowo rekreacyjnych w 2015 roku oraz Komisja
analizowała regulamin dotyczący ustanowienia stypendiów sportowych nagród
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i wyróżnień miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe i tutaj obecny był przedstawiciel Miejskiej Rady Sportu P. Tadeusz
Majoch który swoje uwagi do tego regulaminu wniósł. Komisja złożyła wnioski
do P. Burmistrza i P. Przewodniczącego, pierwszy wniosek, Komisja pozytywnie
opiniuje prośbę Szkoły Podstawowej Nr 2 o dofinansowanie w wysokości 7 800
zł jako wkładu własnego w programie „Upowszechniania Sportów Zimowych
Skaczę, biegam, zjeżdżam – sport dla wszystkich”. Ja tylko Państwu powiem, że
pod koniec roku 2014 Ministerstwo Sportu i Polski Związek Narciarski ogłosiło
konkurs na właśnie takie działania i nasza szkoła nr2 w takim wydarzeniu
uczestniczyła jako, że potrzebowała wkład własny Komisja uznała, że jest to
zasadne i o takie środki do P. Burmistrza tutaj wnioskujemy. Drugi wniosek
Komisja pozytywnie zaopiniowała podział środków finansowych dla Szkół na
realizację zajęć pozaszkolnych W-F w tym dojazdy na basen AQUA Parku „Już
pływam” oraz zajęcia w ramach Poszerzonego Programu Wychowania
Fizycznego im. Stanisława Marusarza. Trzy, Komisja pozytywnie zaopiniowała
rozszerzony Podział Środków MOSiR, tutaj był jeden wniosek o przeznaczenie
na organizację ogólnodostępnych imprez sportowych jeszcze kwoty dodatkowej
1000 zł. na Tenisowy Puchar Burmistrza Miasta Zakopane i z tym właśnie
dodatkowym punktem pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez P.
Dyrektora ten plan podziału środków. Cztery, Komisja pozytywnie opiniuje
projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw
położonego na działkach ewidencyjnych nr 957, 756, 13/10 obr. 5 w
Zakopanem, to będzie dzisiaj tematem kolejnego punktu jako uchwała Rady.
Pięć, Komisja wnioskuje, aby w §3 tutaj mówimy o regulaminie, który
analizowaliśmy regulaminu dotyczącego ustanowienia stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe dodać zapis w brzmieniu
„w szczególnych
okolicznościach kiedy mieszkaniec Zakopanego reprezentuje klub lub
stowarzyszenie z siedzibą inną niż Miasto Zakopane, otrzyma nagrodę lub
stypendium po uzyskaniu opinii Komisji Sportu i Turystyki. I w pkt. 6 również
do tego regulaminu chcemy wnieść uwagę i tutaj jest prośba aby dodać zapis,
„stypendia będą przyznawane w szczególności zawodnikom zakwalifikowanym
do grup szkolenia centralnego polskich związków sportowych wszystkich
kategorii sportowych”. Powiem, że z tym regulaminem od wielu lat mieliśmy
pewien kłopot dlatego, że nasi mieszkańcy przez to reprezentują inne kluby no
jako, że no w Zakopanem nie ma prężnie działającego klubu tenisowego a jedna
z naszych mieszkanek juniorka zdobywa wysokie lokaty w różnych imprezach
nawet międzynarodowych. Tutaj chcemy taką osobę również promować w
związku z tym, że jest nasza mieszkanką, że swoja osobą reklamuje i promuje
miasto Zakopane dlatego takie zapisy proponujemy a to tutaj cała Rada
odpowiednia uchwałą to przyjmie. Dziękuje bardzo.
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P. Przewodniczący- dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – P. Przewodniczący ja w zasadzie mam pytanie
ale połączone z prośbą ponieważ sami Państwo wiecie, że rozmawiałem na
temat COS-u. Złożona została konkretna propozycja dot. podatku od
nieruchomości tu odbyło sie przepiękne spotkanie całej Rady
tu P.
Przewodniczącemu zarówno Rady jak i P. Przewodniczącemu Sportu dziękuje
za to spotkanie. Padły pewne deklaracje, uzgodnienia w pewnym sensie
pochwalono również mnie za to, że do budżetu chce po prostu te środki jakoś
przetrzymać, dobrze zagospodarować i na tym się skończyło. Ja oczekuje bo
było na Pana Komisji właśnie miały być dostarczone propozycje, propozycja z
COS-u jakie, jakby wyglądała ewentualna propozycja, żebyśmy skorzystali z ich
obiektów. Sam Pan wie, że chcemy w zamian za te środki o które oni się tu
zwracają skorzystać z obiektów, sam Pan wie, że moją propozycją było
zaproponowałem, że chce wynająć dwa razy obiekt skoczni jak i chce po prostu
aby wszystkie ich obiekty sportowe tętniły życiem i nasza młodzież zarówno
szkolna jak i klubów mogła z tych obiektów korzystać. I my chcemy za to po
prostu zapłacić, na dzień dzisiejszy ja rozmawiałem z Dyrektorem COS-u, teraz
się nie mogę dodzwonić już dwa razy próbowałem, natomiast mówi, że nam
przesłał cennik ale tu miała być. I gdyby P. Przewodniczący zechciał, że tak
powiem no uzgodnić z powrotem, żeby do Komisji również wpłynął ten
wniosek bo ja bym oczekiwał, żebyśmy wspólnie z Komisją oczywiście to
ustalili bo Państwo są fachowcami w tej dziedzinie, żeby ustalili również z
nauczycielami w-f ile i z jakich obiektów byśmy mogli skorzystać i mam o to
bardzo gorącą prośbę, żeby przygotować zarówno przez Komisję, przez
dyrektorów szkoły jak i ewentualnie przez kluby z których obiektów i ile godzin
by chcieli skorzystać. Oczywiście, że to nie jest tak, że wszystkie, to jest w
ramach tej kwoty o której mówiliśmy, żeby ewentualnie ta kwota po prostu ta
kwota została wykorzystana a nie zrobione jak to się mówi umorzenie, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Burmistrzu, bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, P. Burmistrzu tak tez myśleliśmy, że będzie Pan prosił
o takie spotkanie Komisja powiem szczerze w swoim planie na luty zaplanowała
tak, spotkanie z Dyrekcją Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem na temat
funkcjonowania sportu dzieci i młodzieży na obiektach Centralnego Ośrodka
Sportu oraz współpracy COS-u z Miastem Zakopane.
Ja rozmawiałem
z P. Dyrektorem Centralnego Ośrodka Sportu i następną Komisję zorganizujemy
w COS-ie, będzie to komisja wyjazdowa i oczywiście tutaj P. Burmistrz będzie
mile widziany i mam nadzieję ,że te właśnie uzgodnienia które mieliśmy na tym
ogólnym spotkaniu Rady zostaną uszczegółowione i wtedy będziemy mogli
rzeczywiście tą współpracę mocno zacieśnić tam będzie jeszcze kilka
dodatkowych tematów które również w jakiś sposób są czy działają na terenach
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COS-u. Rozmawiałem również z P. Dyrektorem Tatrzańskiego Parku
Narodowego, zaprosiłem go na takie wspólne spotkanie i mam nadzieję, że na
tym wyjazdowym posiedzeniu P. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
będzie obecny także byśmy mogli to wszystko już tak jak powiedziałem
uszczegółowić i te wszystkie oczekiwania zarówno ze strony miasta jak i to co
Centralny Ośrodek Sportu tutaj wstępnie proponował stało się faktem. Także
dziękuje następne spotkanie będzie spotkaniem wyjazdowym.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący bardzo proszę o zabranie
głosu P. radny Tatar.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki miałbym do
P. Przewodniczącego prośbę jako Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Przyrody o wspólne jakieś posiedzenie albo tam nam dać
znać bo wiemy, że Miasto Zakopane ma jakieś też nieruchomości na terenie
Parku Narodowego a jako Komisja Ochrony Przyrody bardzo by nam było miło
uczestniczyć też w takim spotkaniu, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo.
P. Krzysztof Wiśniowski - Szanowni Państwo nic mi nie zostaje jak tylko
zaprosić Komisję Ekonomiki może to być połączone spotkanie z Komisja
przepraszam Komisji Komunalnej, Komisji Sportu jako to wyjazdowe bo
przecież jeżeli cała Rada jest zainteresowana tematem również sportowym to ja
serdecznie zapraszam i P. Przewodniczący możemy napisać wspólne
zaproszenie do Komisji i to będzie nasze wyjazdowe wspólne posiedzenie
Komisji Komunalnej i Komisji Sportu.
P. Przewodniczący – dziękujemy.
P. Wojciech Tatar – nie wiem P. Przewodniczący czy nie lepiej by było całością
Rady zorganizować czegoś takiego bo mamy dużo członków nowych w Radzie
którzy też
P. Przewodniczący – dobrze to ja to załatwię, dziękuje Panu. P. wiśniowskiemu
tez bardzo dziękuje P. Kacper Byrcyn.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – Szanowny P. Przewodniczący tutaj P. Burmistrz
był uprzejmy powiedzieć o potrzebach w zakresie wykorzystania infrastruktury
COS-u dla szkół natomiast ja chciałbym bardzo uprzejmie poprosić o taką
możliwość też dla mieszkańców ponieważ po tym spotkaniu jakby no bardzo
dużo tych mieszkańców jest też zainteresowana zwłaszcza w wieku 25,35,40
tym, żeby po prostu właśnie z tych obiektów COS-u korzystać dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Kacprowi.
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P. Krzysztof Wiśniowski – Szanowny P. radny no oczywiście możemy to jako
temat podczas spotkania z Dyrekcja COS-u analizować natomiast ja powiem, że
Centralny Ośrodek Sportu świadczy usługi również dla naszych mieszkańców
bo przecież w miarę możliwości można korzystać z lodowiska, które aktualnie
jest i funkcjonuje, można korzystać pływalni, krytej pływalni, która również
funkcjonuje. Szanowny P. Przewodniczący ze skoczni może ciężko bo to tak
dosyć trudny sport ale myślę, że to też byłoby możliwe również można
korzystać z obiektów które znajdują się tak jak powiedziałem w COS-ie w miarę
oczywiście możliwości bo znamy misję COS-u, wiemy, że oni maja przede
wszystkim świadczyć usługi dla kadr narodowych dla osób które przygotowują
się do największych imprez i jeżeli obiekty są wolne no to w ramach tego można
również korzystać. Na obiekcie COS-u trenują zarówno nasze kluby bo ten
obiekt tak jak powiedziałem jest w takim celu wykorzystywany ale oczywiście
jeżeli będzie taka wola możemy to również z Dyrekcja Centralnego Ośrodka
Sportu jakoś spróbować jeszcze doprecyzować.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – z tym, że chodziło mi o korzystanie nieodpłatne
w kontekście właśnie zwolnienia z kosztów, że tak powiem tych spraw
podatkowych, także tutaj chciałbym uściślić, żeby móc generalnie (…) jeżeli
chodzi o płatność.
P. Krzysztof Wiśniowski – oczywiście rozumiem P. radny natomiast no
nieodpłatnie ale i tam miasto będzie musiało w jakiś sposób partycypować w
kosztach czy to zwalniając COS z podatku czy w jakiś inny sposób
rekompensując to ale tak jak powiedziałem ten najbliższy termin spotkania
wyjazdowego i te tematy mogą by ć tam również poruszone.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje bardzo uważam temat sportu za
zakończony, bardzo proszę P. Przewodniczącego Komisji Kultury P. Macieja
Wojaka o przedstawienie sprawozdania z prac Komisji.
P. Maciej Wojak – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo Komisja Kultury miała swoje posiedzenie w
dniu 7 stycznia i mieliśmy możliwość goszczenia również przedstawicieli
instytucji kultury działających w mieście min. z Towarzystwa im. Mieczysława
Karłowicza oraz z Fundacji Zakopiańczycy w Poszukiwaniu Tożsamości jak
również naszym gościem był Wiceprzewodniczący, Wiceprezes Związku
Polskich Artystów Plastyków P. Jerzy Gruszczyński. Głównym celem
posiedzenia było ustalenie pracy Komisji na rok 2015 a następnie było
wystąpienie P. Prezes Stowarzyszenia im. Mieczysława Karłowicza P. doktor
Danuty Sztenclowej, która przedstawiła działalność Festiwalu Muzyka na
Szczytach oraz plany związane z budową sali koncertowej w Zakopanem.
Proszę Państwa nawiązując do naszego posiedzenia Komisji Kultury, które
miało miejsce w ubiegłym roku w miesiącu marcu w Domu Pod Jedlami
chciałem Państwa serdecznie zaprosić i powiadomić, że najbliższa Komisja
24

Kultury odbędzie się w Domu Pod Jedlami 7 lutego o godzinie 16:00 gdzie
specjalnymi gośćmi będą przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Przedstawiciele Województwa Małopolskiego oraz Władze Miasta
Zakopanego i Powiatu Tatrzańskiego oraz wielu przedstawicieli instytucji
kulturalnych działających nie tylko na terenie Zakopanego ale organizacji
ogólnopolskich i posiedzenie to będzie poświęcone możliwości budowy w
Zakopanem sali koncertowej z zapleczem edukacyjnym i wystawienniczym. To
będzie się odbywało pod hasłem:” Tworzymy kulturę, uczestniczymy w
kulturze, zbudujmy dla niej godne miejsce” Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Burmistrza Leszka
Dorulę o zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – P. Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni
Państwo ponieważ to co w tym momencie chcę pokazać to jest drobiazg być
może ale wraz z Wydziałem Kultury z P. Naczelnik z Wiceburmistrzami
postanowiliśmy, że imprezy, które będą odbywać się w Zakopanem zarówno te
sportowe jak i te związane z kulturą które będą takie masowe będą po prostu
przyklejane naklejki z napisem „nasze Zakopane”. A tutaj dziękuje również
radnemu Andrzejowi Hycowi bo on swego czasu wpadł na taki pomysł, żeby na
samochodach naklejać takie naklejeczki. Myśmy po prostu uzupełnili ten
pomysł, stwierdziliśmy, że warto turystom, nie turystom, wszystkim którzy na
danych imprezach zakopiańskich będą przebywać przyklejać takie naklejeczki
przy wstępie po prostu z „naszym Zakopanem”. To wygląda po prostu tak, że ta
impreza jest zakopiańska wszyscy którzy uczestniczą, uczestniczy w tym miasto
również w tym momencie chce aby zarówno Rada Miasta jak i prezesi spółek,
Naczelnicy i wszyscy, którzy w Urzędzie pracują a zechcieliby nosić, żeby nie
nosili sami Wiceburmistrzowie czy Burmistrzowie w klapce ten herb. W
związku z tym pozwolę sobie Państwu pokazać zarówno te naklejeczki one są
do zdobycia jeśliby ktoś chciał w Wydziale Kultury jak i ci którzy by chcieli
również do klapek to również w Wydziale Kultury będą. Po prostu chcemy by
nasze miasto nawet w taki najdrobniejszy sposób ale było po prostu promowane
i nasze wydarzenia kulturalne w tym mieście jak i sportowe również w jakiś
sposób się odzwierciedlały w ten sposób, że po prostu będzie to takim
symbolem, że miasto uczestniczy w tych zdarzeniach. Dlatego ja sobie pozwolę
w tym momencie przekazać to, żeby sobie każdy po prostu kto uważa, że chce
nosić, żeby po prostu sobie to zabrał, dziękuje.
P. Przewodniczący – P. Burmistrzu, dziękujemy bardzo my sobie w spokoju
sprawnie to przykleimy.
P. Burmistrz przekazał naklejki wszystkim radnym.
P. Przewodniczący – bardzo dziękujemy przejdźmy do Komisji Rodziny i
Spraw Społecznych, bardzo proszę P. Przewodniczącego Komisji Rodziny i
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Spraw Społecznych P. Józefa Figla o przedstawienie sprawozdania z pracy
Komisji.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado Komisja Rodziny i Spraw Społecznych spotkała się 21
stycznia na swoim posiedzeniu
P. Przewodniczący – Panowie radni bardzo proszę o spokój o uwagę.
P. Józef Figiel – na posiedzeniu mieliśmy przyjemność gościć P. Burmistrz P.
Agnieszkę Gąsienicę Nowak, która nas bardzo wspierała swoimi
merytorycznymi przemyśleniami, P. Pełnomocnik Burmistrza Miasta Zakopane
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych P. Joannę Posadzką Gil i P.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Zofię Kułach – Maslany.
Komisja na swoim posiedzeniu zaopiniowała projekt uchwały dot. strategii
rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zakopane na lata 2014/2019,
ponadto Komisja ustaliła plan pracy Komisji na 2015 rok, wybrała
Wiceprzewodniczącego Komisji P. Bożenę Solańską. Zapoznała się z pismem
tzn. zapoznała się Komisja Proszę Państwa z Rezolucją Sejmiku Województwa
Małopolskiego dot. możliwości pomocy samorządów w zorganizowaniu
Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. W wolnych wnioskach dyskutowała
na temat możliwości zmniejszenia przyznania koncesji alkoholowych na
sprzedaż alkoholów wysokoprocentowych ale to była luźna dyskusja, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący, bardzo proszę P. doktor Jacek
Herman proszę o zabranie głosu.
P. Jacek Herman – P. Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni radni no niestety
na tym posiedzeniu nie była brana pod uwagę kwestia szczepień, które były
prowadzone w poprzednich latach, szczepień przeciwko brodawczakowi szyjki
macicy jest to profilaktyka. W tym roku jak z tego wychodzi tego typu akcja nie
będzie prowadzona, no trochę szkoda dlatego, że jest to wiano dla naszych
dzieci, my dopiero efekty tego będziemy widzieć za 20 lat, mam nadzieję, że nie
ma tańszej metody Państwo to zrozumiecie jak profilaktyka. W ogóle
szczepienia w Polsce to w tej chwili są w odwrocie dlatego, że jeżeli nie ma
choroby to po co szczepić i wiele schorzeń wraca, wraca gruźlica, wraca odra,
wraca koklusz. Ja mam nadzieje, że Pastwo przemyślicie sprawę, pomożecie
nam jako Komisji i te szczepienia profilaktyczne przeciwko brodawczakowi
szyjki macicy wrócą w następnym roku. One systematycznie spadał, dlaczego
spadały no ze względu na kontrowersję jakie te szczepienie budzi, jeżeli tytuły
naukowe, media występują i jedni mówią, że trzeba Szczepić a drudzy
występują i mówią, że nie trzeba szczepić to co może taka matka zrobić? Ja
uważam, że czas pokarze szczepić, dzieckuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Doktorze.
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P. Józef Figiel – znaczy się Panie radny, Panie Doktorze Komisja obradowała
według programu przyjętego na dzień 21 stycznia i w programie tego
posiedzenia nie było takiego tematu zajmowania się szczepieniem
profilaktycznym. Natomiast jest Pan członkiem Komisji i będziemy jeżeli Pan
taki wniosek złoży będziemy się zajmować tym tematem, będziemy dyskutować
ale nie dziś ani w tamtej Komisji tego problemu nie było. Oczywiście myśmy
zahaczyli bo P. Naczelnik stwierdziła, że został on wykreślony ja się nie będę
rozwodził dlaczego bo tak jak sam powiedział opinie są kontrowersyjne i
możemy zaprosić tutaj ludzi którzy się na tym znają bo ja się na tym nie znam.
Pan się zna ale tez nie ubliżając nie wiem na ile Pan się zna bo to są specjaliści
od szczepień a nie lekarze pierwszego kontaktu. Dziękuje
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. doktorze.
P. Jacek Herman – P. Przewodniczący Pan mnie chyba źle zrozumiał to, że ja
jestem lekarzem rodzinnym to jest zupełnie coś innego natomiast prowadzenie
akcji profilaktycznych to jest zupełnie coś innego i tu nie chodzi mi o
podpieranie się tytułami naukowymi tylko chodzi o fakt. Jeszcze raz Państwu
przypominam i apeluję to jest wiano które będziemy mieć premiowane za 20 lat
a odnośnie opinii Proszę Państwa tak jak ze wszystkimi jeden lubi to drugi
tamto. Jeden lubi taki samochód drugi inny ale jeżeli jest taka możliwość, że
trzeba szczepić to trzeba z tego skorzystać, takie jest moje zdanie jako lekarza,
jako ojca ja też w tym mieście mieszkam uważam, że to jest najtańszy sposób
profilaktyki, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, dobrze dziękuje bardzo, bardzo proszę o
przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji P. Marka Donatowicza P.
Przewodniczącego Komisji Oświaty.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni radni,
Szanowni Państwo słuchający proszę państwa Komisja Oświaty miała swoje
ostatnie posiedzenie 22 stycznia w posiedzeniu udział wzięli P. Wiceburmistrz
Agnieszka Nowak Gąsienica, P. Katarzyna Karp Inspektor Wydziału Edukacji
Turystyki i Sportu, P. Tadeusz Tylka Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Inwestycji. W porządku posiedzenia mieliśmy następujące punkty przyjęcie
planu pracy Komisji za rok 2015i to Komisja uczyniła, omówiliśmy punkty,
wszystkie miesiące, propozycję i przyjęliśmy plan pracy Komisji. Tu chce
nadmienić bo zapomniałem dodać przy ostatnim sprawozdaniu, że
Wiceprzewodniczącym Komisji został P. Stanisław Majerczyk . Kolejnym
punktem było przyjęcie i opiniowanie projektu uchwały na Sesję Rady Miasta
na dzisiejszą Sesję, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w
sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
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Zakopane. Ten projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie pozytywnie,
opiniowanie projektu uchwały o tym mówiłem i omówienie głównym punktem
najbardziej rozbudowanym było omówienie zadań inwestycyjnych w oświacie
na rok 2015 i tutaj P. Tadeusz Tylka przedstawił nam wszystkie przewidziane
inwestycje, remonty w oświacie na rok 2015. Nie ukrywam, że nasze spotkanie
zdominował temat o którym dzisiaj też sporo mówimy czyli dojazd do Szkoły nr
2, ja nie będę tego omawiał po raz kolejny bo tutaj w sprawozdaniu Burmistrza i
w pytaniach Państwo radni naczelnicy poruszali ten temat niewątpliwie co
należy podkreślić to bardzo ważna sprawa. O tyle ważna, że doszliśmy do
takiego wniosku zresztą nie jest to nic odkrywczego, że w sytuacji jakiegoś
kataklizmu, deszczu czy czegoś co spowodowałoby brak dojazdu do szkoły
szkoła przestaje funkcjonować, jest zamknięta, zamknięty dojazd dla wszystkich
służb które są konieczne do tego aby szkoła mogła funkcjonować. Tym bardziej
jest to temat gorący ale tu zapewnień i jak mówił dzisiaj P. Wiceburmistrz,
Naczelnik ten temat będzie podjęty. Proszę Państwa omówiliśmy pozostałe tutaj
P. Katarzyna Karp Inspektor Wydziału Edukacji i Turystyki omówiła pozostałe
przewidziane przedsięwzięcia, tu też był poruszony oczywiście temat sali przy
Gimnazjum nr 2. P. Tadeusz Tylka przedstawił nam na jakim etapie jesteśmy
jeżeli chodzi o realizację tego przedsięwzięcia, należy podkreślić, że powstaje
drugi, właściwie pierwszy w Zakopanem tak duży obiekt sportowy do
dyspozycji młodzieży i zakopiańczyków. Nie wiem kiedy będzie etap taki
końcowy ale sądzę, że to kwestia dwóch, trzech lat i temat będzie zamknięty ale
to jest jak dyby do ustalenia, na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie
dziękuje bardzo.

P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Urbanistyki i Rozwoju P. Kacpra Gąsienicę Byrcyna o przedstawienie
sprawozdania z pracy Komisji.

P. Kacper Gąsienica Byrcyn – dziękuje bardzo P. Przewodniczący w dniu 28
stycznia o godzinie 9 zebrała się Komisja Urbanistyki i Rozwoju, wybraliśmy
Wiceprzewodniczącego komisji którym został P. radny Jan Topór Jasica
następnie zaprosiliśmy P. Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i
Planowania Przestrzennego P. Halinę Dykę, która następnie zaprosiła nas do
kierowanego przez siebie Wydziału. Tam ze względu na to, że mamy bardzo
dużo po prostu w Komisji, praktycznie wszyscy radni są pierwszy raz więc
zapoznaliśmy się z pracownikami Wydziału a także mieliśmy okazje zapoznać
się z ich pracą z ich, z tym czym się zajmują. Następnym punktem było
omówienie planu pracy Komisji na rok 2015, zostały omówione propozycje do
sporządzenia tego planu. Takimi głównymi punktami, które, że tak powiem idą
na pierwszy ogień to będzie MPZP „Zakopianka” a także kwestia parku
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kulturowego na Krupówkach. Następnie Komisja zapoznała się znaczy, Komisja
zapoznała się też z ustaleniami MPZP „ Zakopianka” ale to było, to się odbyło
no że tak powiem w Wydziale wcześniej, Komisja także zaopiniowała jedno
pismo Stowarzyszenia w sprawie „Zakopianki” i tam chodziło o kwestię drogi
natomiast Komisja wyraziła taki pogląd, że najważniejsze jest to, żeby jak
najszybciej, żeby po prostu, znaczy że pilne jest ustalenie MPZP . W sprawach
bieżących i w wolnych wnioskach Komisja zwróciła się do Wydziału o szereg
informacji, które są po prostu potrzebne w pracy Komisji, dziękuje bardzo.

P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – dziękuje
bardzo proszę kolejno Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jacka Kalatę o
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, dziękuje.

P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie Komisja Rewizyjna na
pierwszym spotkaniu, pierwsze spotkanie odbyło się dnia 23 stycznia, jak się
większość z Państwa spodziewała była to dosyć burzliwa Komisja. Padło tam
kilka po prostu wniosków, samą Komisję rozpoczęliśmy od prezentacji P.
Chmielowskiego oraz P. Lasyka w sprawie PKL- u i PKG było tam po prostu
też okazja zadać Panom po prostu pytania co do po prostu tych dwóch firm.
Podczas tej dyskusji padły dwa wnioski formalne które były właśnie związane z
PKG i PKL, które były po prostu pozytywnie po prostu zaopiniowane przez
Komisję, jeden dotyczył odwołania, o odwołanie P. Łukasza Chmielowskiego z
funkcji Członka Zarządu PKG , drugi wniosek był o odtajnienie całej
dokumentacji związanej z procesami prywatyzacji czy przejęcie przez PKG
PKL-u. Komisja przekazała do Burmistrza następujące pisma celem
załatwienia, to było pismo P. Jacka Hermana, P. Joanny Jackowicz oraz P.
Andrzeja Bachledy oraz w związku z wezwaniem do uchylenia MPZP Skocznia
Komisja zawnioskowała do Przewodniczącego Rady o zlecenie prawnikom
zewnętrznym wykonanie opinii prawnej w tej sprawie. P. Burmistrzu co do tego
miałbym po prostu małą prośbę ponieważ mamy dzisiaj troszeczkę patologiczną
sytuację z opiniami prawnymi, przede wszystkim Komisja Rewizyjna wszystkie
skargi na opinię czy na jakieś tam decyzje Urzędu musimy kierować do tych
samych prawników, którzy te decyzję opiniowali. Chcielibyśmy po prostu mieć
możliwość po prostu, żeby zaczerpnąć opinii jakby kancelarii zewnętrznych i
żeby po prostu czy jest jakaś możliwość prawna, żeby po prostu te jakaś
zewnętrzna kancelaria nas mogła obsługiwać, żeby mieć takie obiektywne
spostrzeżenie na te po prostu sprawy dziękuje bardzo. Jakieś pytania?
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P. Przewodniczący – dobrze dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy P.
Burmistrz chciałby zabrać głos?

P. Burmistrz Leszek Dorula z sali - Pani prawnik odpowie.

P. Przewodniczący – bardzo proszę Panią prawnik Joannę Posadzkę Gil o
zabranie głosu.

P. Joanna Posadzka Gil Biuro Prawne Urzędu Miasta Zakopane –
P. Przewodniczący, Wysoka Rado, P. Przewodniczący, Szanowni zebrani
informuję, że Biuro Prawne ma obowiązek skorzystania z opinii na wniosek
również Komisji Rewizyjnej. W sytuacji kiedy mamy konflikt interesów zawsze
informujemy Burmistrza na tą chwilę my nie prowadzimy spraw
administracyjnych, wydajemy opinię zawsze ad hot czyli na wniosek danego
Wydziału, jeśli są skargi na czynność Burmistrza do tej pory zawsze było
przyjęte, że najpierw Komisja Rewizyjna formułuje swoje stanowisko a my
pomagamy sporządzać uchwałę. Generalnie my nie opiniujemy zdania Komisji
Rewizyjnej bo nie mamy do tego uprawnień, była taka sytuacja 6 lat temu, że
Biuro Prawne miało zarzuty, że formułuję za Komisje stanowisko. P.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jeśli ma Pan taką wolę i Pan nie ufa
obecnemu Biuru Prawnemu może Pan wnioskować do Burmistrza aby
faktycznie było to zlecane na zewnątrz z tym, że wszystkie wydatki i tak będą
ponoszone z budżetu miasta i będzie je faktycznie ponosił Burmistrz.

P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Burmistrza o zabranie głosu.

P. Burmistrz Leszek Dorula – P. Przewodniczący, Szanowna Rado jeśli dana
Komisja albo Rada Miasta będzie potrzebowała takiej zewnętrznej porady
proszę o to aby zgłosić to do mnie czy ewentualnie sami do Przewodniczącego
Rady aby po prostu wystąpił o zewnętrzna opinię prawną jakiejś innej po prostu
kancelarii za która będziemy ponosić koszty.

P. Przewodniczący – dziękuje P. Burmistrzu.
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Ad.5
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt. 5 porządku obrad interpelacje i
wnioski radnych, interpelacje złożyli P. Jerzy Jędrysiak, P. Zbigniew Szczerba,
P. Jacek Kalata, P. Józef Figiel, P. Marek Donatowicz i P. Bartłomiej Bryjak.
Bardzo proszę P. Profesora P. Jerzego Jędrysiaka o zabranie głosu.
P. Jerzy Jędrysiak – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado tu
te trzy punkty, które zgłosiłem już się powiedzmy powierzchownie przejawiały.
Pierwszy punkt dotyczy hospicjum na Kościelnej 7, na ostatnim bodajże
ostatniej Sesji w poprzedniej kadencji zwróciłem uwagę, że po zakupie budynku
była zabezpieczona suma 35 czy 33 tysięcy na ewentualne przygotowanie
planów rozbudowy czy przebudowy tego ośrodka. Potwierdziła to zresztą P.
Skarbnik no i w zasadzie na tym się to skończyło, ja jako chodzący często koło
tego budynku no stwierdziłem, że mimo że budynek jest już własnością miasta
nawet przez zimę tam okien nikt nie zamknął. Zacząłem się zastanawiać czy
woda jest zakręcona bo wiadomo, że otwarcie okien przy temperaturach
ujemnych no powoduje dalsze dewastacje budynku. Oczywiście pojawiły się
rozbite szyby ale P. Burmistrz wyjaśnił, że sprawa jest w toku i liczę, że jakieś
konkrety otrzymamy wkrótce bo no bo ten temat się pojawił zarówno w pytaniu
P. radnego Zbyszka Szczerby. Drugi mój temat dotyczy patowej sytuacji
związanej z Ośrodkiem dla Osób Niepełnosprawnych a właściwie dojazdu do
tego środka, obiecałem P. Dyrektorowi Sekuradzkiemu zapytać o no rzeczy
które w przyszłości mogą zagrozić rozbudowie tego ośrodka. Chodzi o to, że P.
Burmistrz zna tą sytuację bo uczestniczył pewnie w rozmowach mieliśmy
bardzo miłą uroczystość w Księżówce w której miasto nadało Honorowe
Obywatelstwo P. Helenie Gonzalez obywatelce holenderskiej no i oczywiście
przyrzeczenia ze strony P. Starosty, P. Burmistrza, że ten problem dojazdu do
tego ośrodka zostanie rozwiązany. Ja tu zacytuję część odpowiedzi na
interpelacje z 2012 roku „Mieszkańcy ul. Kamieniec stwierdzili na spotkaniu
oraz w pismach kierowanych do tutejszego Urzędu Miasta Zakopane, ze
wyrażają zgodę na istniejący dojazd do działającego od lat ośrodka natomiast
stanowczo i kategorycznie sprzeciwili się aby dojazd budowanego ośrodka
odbywał się istniejącym szklakiem”. Musiałem zacytować kawałek tej
odpowiedzi dlatego, że z tego co P. Sekuradzki mówił ta uliczka dojazdowa no
ma być remontowana tam zdaje się 60 tysięcy jest przeznaczone ale to nie
zmienia, że tak powiem problemu i tutaj prośba będzie do P. Burmistrza być
może P. Burmistrz jakby swoją osobą czy rozmowami może przekonać np. P.
Dyrektor Szpitala, żeby na okres czasowy pozwoliła skorzystać no samochodom
które będą ewentualnie dojeżdżały z materiałami budowlanymi do ośrodka ale
może spokojnie. W czym jest problem, miasto, Burmistrz Miasta Breda
holenderskiego miasta Breda i zarząd tego miasta obiecał a jest potwierdzone
przez P. Sekuradzkiego, że sami sfinalizują budowę całodobowego ośrodka,
ośrodek w Zakopanem ma piękną parcelę niestety no na której chce wybudować
31

ten dom ale niestety no przez brak zgody mieszkańców nie można dowozić czy
zacząć budowę korzystając z transportu no powiedzmy sprzętu ciężkiego i tutaj
P. Sekuradzki po prostu się martwi, że po odejściu Burmistrza, który no
deklarował pomoc Burmistrza holenderskiego, deklarował pomoc w
wybudowaniu tego ośrodka no może po prostu radni nie będą chcieli tego
wyłożyć pieniądze. No i tutaj P. Sekuradzki no robi wszystko, żeby ewentualnie
no dostać pomoc ze strony miasta i żeby ten budynek został budowany za
pieniądze Holendrów to jest tylko dla nas tylko dobry interes as z jego
wypowiedzi wynika, że sporo osób niepełnosprawnych straciło rodziców albo
poumierali i te osoby są skazane na wegetacje bo one nie mogą być, nie mają
opieki. Taki budynek dałby im prawo no przebywania właśnie 24 godziny w tym
ośrodku, ja wiem Panie Burmistrzu, że to jest trudna sprawa no ale liczę na Pana
może, że tak powiem inwencja i nie wiem jak to nazwać urok osobisty, może
spowoduje zmianę w tej kwestii. To znaczy mówiąc krótko niech Pan dociśnie
ewentualnie, że tak powiem no w tych rozmowach no osoby które mogą pomóc
i to są moje dwa pytania. Na trzecie również tu padało ze strony P.
Przewodniczącego Kacpra Byrcyna zdanie, że zastanawialiśmy się nad
„Parkiem Kulturowym”. Proszę Państwa ja mieszkam przy Krupówkach i
chodzę pięć, sześć a może dziesięć razy Krupówkami, cieszyłem się, że skoki
wracając do tego co Pan wcześniej Burmistrz powiedział, że skoki były takie
barwne. Czerwono białe barwy i nasz orzeł, nasze godło było rzeczywiście
imponujące ale również imponujące były co 5 metrów nielegalne stoiska no
były to zatrzęsienie. Ja rozumiem szczerze mówiąc na takie imprezy to by mi
nie przeszkadzało pomijam aspekt prawny ale teraz proszę sobie wyjść
wieczorem na Krupówki i zobaczyć tą ilość straganików puszczających takie
fosforyzujące śmigiełka no po prostu to jest też nalot bo młodzież przyjechała
wiec trzeba drenaż kieszeni tym dzieciom zrobić. Tutaj dosyć było to burzliwe
w tamtej sesji burzliwy temat w zasadzie wszyscy byli za a potem się okazało,
że przeciw wiec liczę, że zgodnie z tym co P. Burmistrz również deklarował, że
do tematu wrócimy poważnie może uda się uporządkować ten problem który od
lat dotyka no to miasto. Już nie będę mówił o reklamach o zaśmiecaniu po
prostu wizualnym bo o tym wszystkim było mówione pewne na Komisji tez to
będzie brane pod uwagę. No może tyle do następnej Sesji bo miałem zastępcze
punkty ale to wrócę, dziękuje za udzielenie głosu ale Panie Burmistrzu to jest
moja prośba proszę naprawdę nie uwarzyć określenia, że będzie Pan miał ze
mną gehennę.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. radnemu ja chcę jeszcze dodać, że
interpelacje złożył jeszcze Łukasz Filipowicz korzystając z możliwości bardzo
pragnę serdecznie powitać P. Prezesa Tatrzańskiego Klubu Niezależnych P.
Marka Trzaskosia oraz P. Mateusza Łękawskiego Kierownika Biura Poselskiego
w Zakopanem, P. Mateuszu dzień dobry. Bardzo proszę P. Zbigniewa Szczerbę
przedstawienie interpelacji.
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P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu tak na początek, żeby jakby zakończyć tą
polemikę z punktu wcześniejszego miłość, znaczy kochać mam kogo, mam
rodzinę, Burmistrza nie muszę, Burmistrza szanuje i szanowałem poprzedniego
Burmistrza i tak samo szanuje Pana. Tutaj wydaje mi się, że to wie Pan Panie
Burmistrzu jakby moją zasada jest zawsze zwracać uwagę na rzeczy które mi się
podobają lub mi się nie podobają, które uważam, że należy poruszyć. I
dokładnie taką kwestią którą uważałem, że należało poruszyć była kwestia
wydziału Inwestycji i tak, żeby jeszcze klamrą zamknąć tą całość rzeczywiście
no jest zadłużenie natomiast tak jak powiedziałem jest 110 milionów inwestycji
wykonanej przez ostatnie 6 lat i w związku z tą interpelacja tez bym prosił P.
Burmistrza o to aby przedstawił tutaj Szanownej wysokiej Radzie możliwości
zadłużenia miasta Zakopane. To znaczy na jaką kwotę jeszcze możemy się
zadłużyć ale już w myśl nowych przepisów kiedy nie ma tego ogranicznika
tylko kiedy i wyłącznie jest wymóg możliwości spłaty no i jaka jeszcze kwotę
Zakopane może pożyczyć. Natomiast interpelacje jako taką chciałem zadać
pytanie o kilka spraw, pierwszą sprawa to jest projekty uchwał które nad
którymi w poprzedniej kadencji w jakiś sposób pracowaliśmy z lepszym lub
gorszym skutkiem i tak na początek Panie Burmistrzu chciałem zapytać o dwie.
Jedna to jest uchwała która kilkakrotnie była procedowana w poprzedniej
kadencji czyli uchwała o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i moje pytanie
do P. Burmistrza jest czy bo P. Burmistrz zamierza tą uchwałę w jakikolwiek
sposób dać Radzie do procedowania czy ona, że tak powiem zostanie całkowicie
zapomniana. I druga uchwała o która chciałem zapytać to pod koniec
poprzedniej kadencji była uchwała dotycząca zmian punktowych na Gubałówce,
myśmy wtedy tą uchwałę jak P. Burmistrz pamięta odrzucili nie uzyskała ona
większości i moim jakby głosem wtedy w tamtej dyskusji było to, że należy
zorganizować spotkanie właścicieli gruntów na Gubałówce celem porozumienia
i celem jakby takiego wskazania jak oni wyobrażają sobie współpracę w ramach
rozwoju Gubałówki pod kontem narciarskim. No i moje pytanie jest takie no bo
jakby nie słyszałem, żeby takie spotkanie takie miało miejsce czy P. Burmistrz
planuje takowe spotkanie? Ewentualnie, żeby ci mieszkańcy mogli wspólnie, że
tak powiem zadziałać no i oczywiście co docelowo z tymi zmianami
punktowymi które miałyby doprowadzić do narciarskiego rozwoju Gubałówki,
to jest druga sprawa. Trzecia sprawa Panie Burmistrzu zostało tutaj tak
zasygnalizowana kwestia Tesko, moje pytanie też w tym kierunku chciałbym
żeby poszło to znaczy tak rozumiem, że P. Burmistrz skieruje do Rady Miasta
uchwałę o wycofaniu tej uchwały która została podjęta parę miesięcy temu
dotyczącej przekazaniu Tesko, wydzierżawieniu Tesko terenów pod dworcem
PKP. Tak zrozumiałem Pana Burmistrza wypowiedź i tutaj chciałbym abyśmy
się jako Rada Miasta dowiedzieli coś więcej w jaki sposób P. Burmistrz planuje
tą inwestycje realizować. Miasto nie może wiadomo, że tez pewne ograniczenia
kredytowe ono posiada no i jakby tutaj możliwości zadłużenia ma ono
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zdecydowanie mniejsze niż firma która może wziąć kredyt pod konkretną
inwestycję. Ja rozumiem, że MDA czy jakiś inny partner ma budować dworzec
PKS natomiast to też nie tylko o to chodzi tam inwestycje miały być na szeroką
skalę i jak to P. Burmistrz sobie wyobraża. I tutaj też w kwestii Tesko jak
wszyscy wiemy w tym roku będzie przetarg chyba dobrze myślę na
gospodarowanie śmieciami, że tak powiem w skrócie. Tesko na dzień dzisiejszy
tymi śmieciami gospodaruje ten przetarg wygrało jak wszyscy wiemy natomiast
nie jest ono samodzielne współpracuje z drugą firmą i teraz moje pytanie jest
czy jakieś działania zmierzające do tego aby na jesień Tesko ten przetarg
wygrało są prowadzone to znaczy czy tutaj jest jakiś pomysł na to jak to
realizować. Jak wszyscy wiemy zmiany personalne do których doszło i w Tesko
i w tej drugiej firmie no pewne takie wątpliwości budzą no i pewien niepokój i
tu bym P. Burmistrza prosił o ustosunkowanie się do tego. I ostatnią rzecz, żeby
nie było że tylko krytykuje Panie Burmistrzu uczestniczyłem razem z innym
kolegom radnym Andrzejem Hycem swego czasu w takim projekcie nad którym
pracowaliśmy, który miał na celu uatrakcyjnienie oferty turystycznej,
zakopiańskiej, miasta. I ten projekt, że tak powiem przez ostatnich kilka lat w
jakiś sposób nabierał kształtu, razem z firmą zewnętrzną, która to w pewien
sposób przygotowywała i powiem tak doszło do pewnych jakby takich już w tej
chwili konkretów. Można by było spróbować sprowadzić w Zakopanym pewien
system którego z jednej strony celem byłoby uatrakcyjnienie oferty turystycznej,
ściągnięcie turystów ale turystów takich, że tak powiem legalnych czyli takich,
którzy będą sami prosić o to, że tzn. sami będą chcieli płacić podatki. Zwracam
się tutaj z prośbą do P. Burmistrza i P. Przewodniczącego zarazem o to abyśmy
w dość jakimś tam niedługim okresie czasu zorganizowali spotkanie tzw.
prezentacje w której wymogli Koledzy radni uczestniczyć, Panie z Wydziału
Finansowego aby można było to wszystko przedstawić zaproponować no i
ewentualnie jeżeli uzyskała by akceptacje wprowadzić. Cel byłby, że tak
powiem z jednej strony taki, że można by było zwiększyć dochody budżetowe
no przez większa ilość legalnych ośrodków i legalnych opłat miejscowych, ze
opłata miejscowa by się zdecydowanie zwiększyła a z drugiej strony jakby takie
zintegrowanie tej całej naszej oferty turystycznej. Także bardzo proszę o
zorganizowanie takiego spotkania, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, to bardzo proszę. Bardzo proszę P.
Burmistrzu tak w dwóch słowach dobrze.
P. Burmistrz Leszek Dorula -Szanowna Rado, Szanowni Państwo ja
oczywiście odpowiem w swoim punkcie a tak tylko króciutko P. Jędrysiakowi
powiem, że dostanie P. Profesorze wszystkie odpowiedzi na piśmie. Uzupełnię
tylko tak w tym momencie a później również na pewno Komendant Straży, że
już Panu mówiłem, że zarówno na Krupówki wysłałem piesze patrole. Od
czterech dni czy od dwóch dni w zasadzie padła moja decyzja ponieważ były u
mnie również strony i padła taka decyzja, że również piesze patrole Straży
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Miejskiej a tu będę chciał się spotkać jeszcze z Komendantem Policji czy byśmy
ewentualnie nie uzupełnili, że tak powiem no wspólnego patrolu. Te patrole
będą pojawiać się również codziennie na Gubałówce w godzinach mniej więcej
wyznaczonych tutaj od nas, dlatego, żebym nie chciał w tym momencie
konkretnych godzin przedstawiać. Tak że będą te godziny takie ruchome i tutaj
jeszcze do P. radnego Szczerby oczywiście, że też odpowiem w większości w
swoim punkcie. Natomiast chciałem co do tego spotkania, ja P. Zbyszku
chciałbym się spotkać i zapraszam albo w tym momencie no wyjdę z takim
spotkaniem ale zapraszam, żebyśmy uzgodnili jak to spotkanie no nie
spotkaliśmy się jeszcze od tego czasu. Zapraszam serdecznie każdego jednego
radnego do siebie przecież możemy porozmawiać na te tematy, możemy po
prostu takich spotkań robić więcej, macie swoje pomysły ja w ogóle nie neguje,
chce, żeby po prostu wychodziły od Państwa takie pomysły. Chcę, żeby z
Komisji wychodziły takie wnioski, chcę żebyście przedstawiali te pomysły i
żebyśmy wspólne dla tego miasta zaczęli po prostu działać, jeśli ten pomysł
uważa Pan, że jest świetny i że on tam gdzieś już był ja sobie nie przypominam,
przepraszam być może mi to uleciało. Ale jeśli nie był oficjalnie no to trudno
sam przyznaje, żeby mi o tym było wiadome skoro państwo tam próbowali z
poprzednikiem moim na ten temat rozmawiać to ja to podtrzymuję. Realizujmy
jeśli to jest słuszne uznacie Państwo na pewno trzeba będzie podjąć również
przez Komisję Ekonomiki czy inne Komisje pewne decyzje to Państwo je
podejmą ja je będę realizował i wspólnie je będziemy realizować i to jest tyle co
w tym momencie a później w swoim puncie odpowiem, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje Panie Burmistrzu, bardzo proszę o zabranie
głosu P. Marka Donatowicza.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo ja mam dwa takie punkty wizerunkowe ale z tego co słyszę z
tej naszej dyskusji dzisiejszej padały pewne hasła, ja jak gdyby tylko wzmocnię.
Proszę Państwa zacznę od podziękowań, wszystkim dziękuje bardzo za wrócę
tutaj o miesiąc w tył, dziękuje za kultywowanie tradycji, kontynuowanie tradycji
wieczoru Sylwestrowego czyli Koncertu Sylwestrowego jest to bardzo fajna
impreza i cieszę się, że to się odbywa, nawet nie wiedziałem, że Pan tak
świetnie dyryguje także gratuluje. Proszę Państwa ale chce wrócić do miesiąca
wstecz ale konkretnie do nocy Sylwestrowej i tego co po i mam taka propozycje
dla P. Burmistrza, dla nas wszystkich jest tutaj przedstawiciel Policji i bardzo
dobrze nie ukrywam, że rozmawialiśmy na ten temat. Proszę Państwa jesteśmy
chyba jedynym miastem w Polsce które tak wygląda w Nowy Rok mam na
myśli Krupówki o których dzisiaj rozmawiamy no ja nie spotkałem się jeszcze
z sytuacją, żeby witryny wystaw były zabite dechami i to miasto wygląda
tragicznie. No trudno się dziwić właścicielom tych sklepów to są ogromne
koszty jakie ponoszą przy ewentualnych zniszczeniach i teraz moja propozycja
jest taka ponieważ ona wybiega do przodu wiec jak gdyby tutaj nie ma słów
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krytyki absolutnie tylko chcę zaproponować pewne rozwiązanie wespół z
policja bo jak wiadomo tymi siłami którymi dysponuje Straż Miejska i Policja
no nie są w stanie ci ludzie zabezpieczyć bezpieczeństwa na Krupówkach, nie
ma takiej opcji. Tam jest taki tłum ludzi, tam się takie rzeczy dzieją, że ja nie
wiem czy ktoś by się odważył z ludzi świadomych wyjść o północy na
Krupówki i być bezpiecznym no raczej mało to prawdopodobne. To co potem
widzimy następnego dnia czyli 1 stycznia zabite miasto wygląda to jak na
dzikim zachodzie, Panie Burmistrzu ja mam taka propozycję, żeby rozpocząć
taka dyskusje z policją czy żeby nie bo z tego co wiem istnieje taka możliwość,
jest P. Roman Wieczorek, żeby były wzmożone jak gdyby siły policji które
mogą w tym dniu, w ta noc sylwestrową być na Krupówkach. Ja wiem, że jest
jeszcze kwestia przekonania właścicieli sklepów, żeby oni uwierzyli w to, że te
wystawy będą bezpieczne, ja wiem, że to jest pewien proces ale zacznijmy może
jest nowa kadencja zacznijmy pracować nad tym tematem, żeby za rok czy za
dwa najlepiej byłoby za rok, żeby te Krupówki normalnie wyglądały. Przecież 1
stycznia ci ludzie tłumami przechodzą przez Krupówki i co widzą, no widzą to o
czym mówiłem zabite wystawy dechami. Proponuje, żebyśmy zaczęli nad tym
pracować, policja z tego co tutaj pan przedstawił informacje jest otwarta na
współpracę i spróbujmy coś z tym zrobić, to jest pierwszy temat. Drugi temat
Proszę Państwa nie ukrywam, że sprowokował mnie materiał w jednej z
telewizji i to główne wydanie mówimy o niedzieli, zeszłej niedzieli mianowicie
temat zanieczyszczenia środowiska, Zakopanego itd. Temat który wraca od lat
my o tym rozmawialiśmy wielokrotnie na różnych komisjach, rozmawialiśmy o
tym na Sesjach Rady Miasta wszyscy tym tematem żyjemy i żyje tym, tematem
cała Polska. Nie ukrywam, że wizerunkowo i pewnie się zgodzi ze mną P.
Dyrektor Biura Promocji i wszyscy którzy nad wizerunkiem miasta pracują i
dbają o ten wizerunek miasta bo jak wiemy z tym pijarem Zakopanego jest
różnie wizerunkowo na tym strasznie tracimy. I po tej informacji tych
wypowiedziach ja się bardzo cieszę, że właśnie młodzi ludzie się tym tematem
zajmują i tutaj pełen jak gdyby szacunek dla nich, że oni ten temat podejmują,
że ich to w ogóle interesuje bo tam akurat o tym młodzi ludzie mówili m.in.
nasz kolega Maciej Wojak ale Proszę Państwa po tym
Śmiech.
z sali - młody duchem.
P. Marek Donatowicz – słucham, młody duchem no tak ale nie ukrywam, że
po tym programie bo to tak trochę bije w nas tu Zakopianka, tu Krupówki, tu
teraz zanieczyszczone powietrze, tu jeszcze padły hasła, że najlepiej to bez
maski w ogóle nie wychodzić na Krupówki. Proszę powiedzieć jaki obraz idzie
Zakopanego w Polskę no najlepiej dla ludzi którzy mieszkają nad morzem czy w
Warszawie czy gdziekolwiek to w ogóle tu nie przyjeżdżać a już dzieci to w
ogóle nie wolno wypuszczać bo się zatrują. I teraz sięgnąłem do Raportu Panie

36

Burmistrzu do Raportu o stanie środowiska w Województwie Małopolskim bo
uważam, że są pewne instytucje które ten temat badają od lat i proszę Państwa ja
absolutnie nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, jestem tylko mieszkańcem
Zakopanego który właśnie chodzi po tym zanieczyszczonym mieście ale ten
raport nie jest tak bardzo pesymistyczny jak niektórzy go przedstawiają i trzeba
o tym mówić. Jest to raport który został zrobiony na zlecenie Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, datowany Kraków 2014. A służę
tym raportem, ja się tylko opieram na nim , także daleki jestem od komentarza
nie czuje się kompetentny ale w trosce o wizerunek miasta proszę Państwa ten
raport przedstawia badania od 99 roku i jakby go nie czytać to naprawdę jest
coraz lepiej. Jest to jednoznacznie to jest bardzo szczegółowe opracowanie i
proszę Państwa nie jest tak, że Zakopane z roku na rok jest pod tym względem
gorsze. W Zakopanem nie jest najlepiej bo to też trzeba powiedzieć, jest na
pewno dalece od wzoru ale z tego co ten raport mówi to tutaj postępy są
zdecydowane. Ja ten raport mogę udostępnić zresztą on jest na stronie właśnie
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do przeczytania i proszę
Państwa we wszystkich tutaj z tych wyliczeń bardzo szczegółowych chcę
podkreślić tym bardziej, że na Kasprowym jest jeden z punktów badawczych
czyli tutaj na miejscu. Jest jednoznacznie powiedziane, że do 2013 roku bo on
jest z 2014 podejrzewam, że pewnie będą następne z roku na rok od 99 roku to
jest okres badawczy te wyniki są zdecydowanie lepsze. I wydaje mi sie, że taki
przekaz powinien iść, że jest dużo do zrobienia w Zakopanem pod tym
względem bo na pewno tak , ale to nie jest wcale tak tragicznie jak to niektórzy
próbują przedstawiać. Ja chcę tylko podkreślić, żeby uzupełnić faktami pewne
rzeczy, że proszę Państwa 1100 obiektów jest w tej chwili pod Geotermią
Podhalańską wszystkie największe obiekty zakopiańskie hotele, szkoły, szpitale
co tu jeszcze instytucje są już objęte Geotermią Podhalańską. Czyli jest nas
wszystkich zasługa, że idziemy w tym kierunku, że Zakopane próbuje walczyć z
tym problemem i wydaje mi się, że dla dobra sprawy taki przekaz powinien iść
w Polskę, że jest nienajlepiej ale próbujemy coś z tym zrobić. Ja służę tym
raportem natomiast mam propozycje do P. Burmistrza i do Kolegi Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej on ma też w swoim
zakresie ochronę środowiska, zróbmy spotkanie z ludźmi naprawdę
kompetentnymi w tej dziedzinie bo ja chciałbym na przykład usłyszeć bo ja się
nie czuje, żeby nam naprawdę powiedzieli jak to rzeczywiście wygląda bo z
tego co ja się orientuje to w tej chwili głównym problemem Zakopanego są
indywidualne domostwa ale wszystkie największe obiekty zakopiańskie są już
pod właśnie „opieką” Geotermii Podhalańskiej i gazu. Więc tak jak mówię
daleki jestem tutaj od huraoptymizmu, żeby to nie było źle odebrane na pewno
jest wiele do zrobienia ale też nie przedstawiajmy tego miasta, że wszystko tu
jest tak źle i moja propozycja jest taka, żeby Kolega czy P. Burmistrz z taką
inicjatywą, zróbmy takie spotkanie Rady i sprowokujmy takie spotkanie niech
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przyjedzie ktoś rzeczywiście zorientowany w temacie i powie nam jaka jest
prawda, dziękuje bardzo.
bardzo dziękujemy P. Marku za przedstawienie tak pozytywnie
P. Marek Donatowicz z sali – no tak no bo róbmy pozytywny pijar a nie
P. Przewodniczący – tego pijaru tak jest. Kolejną interpelację złożył P. Józef
Figiel bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Józef Figiel - P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado. Panie Burmistrzu pozwoli Pan, że w imieniu własnym jak i
mieszkańców tego miasta dla których ważne są pewne wartości takie jak
kultura, wiara, historia złożę podziękowanie Panu za właściwą postawę którą
Pan wyraził w telewizji występując w temacie zafałszowanego przekazu
ukazującego Giewont bez krzyża. Zachował się Pan jako prawdziwy Polak,
Burmistrz i chrześcijanin i za to Panu dziękuje. Panie Burmistrzu to było tak
lajtowo a teraz będzie długo i namiętnie, Panie Burmistrzu coraz bardziej mi się
Pan zaczyna podobać
Śmiech
P. Józef Figiel - ale jako Burmistrz nie jako Leszek Dorula
P. Marek Donatowicz z sali - słuchaj to jest podejrzane.
P. Józef Figiel – Szanowny Panie Burmistrzu ale pozwoli Pan, że poruszę
problem który wielokrotnie poruszałem dotyczący komunikacji na terenie
miasta. Panie Burmistrzu ustawodawca uchwalił trzy rodzaje komunikacji,
chodzi o przewozy pasażerskie, komunikację regularną, komunikację przewozy
okazjonalne i przewozy taksówkowe i te wszystkie trzy rodzaje regulują się
swoimi prawami. Komunikacja regularna jeździ według ustalonych rozkładów
jazdy i wytyczonych tras, komunikacja okazjonalna od miejsca zamówienia do
celu, przewozy taksówkowe również mają zatoki wyznaczone, gminne zatoki za
które nie płacą no na telefon od miejsca do miejsca ale to jest teoria, praktyka
jest inna. Panie Burmistrzu ta regularna komunikacja mniej dokładnie lub więcej
dokładnie ale ona jeździ i ona rozwiązuje problemy miasta natomiast tak się
dzieje, że przed kursami regularnymi w sposób nagminny jeżdżą bądź to inne
busy, które nie są regularnymi busami bądź tzw. taxi busy i one Panie
Burmistrzu psują cały jakiś porządek który wynikałby z tej komunikacji
regularnej. Panie Burmistrzu w sezonie martwym ten problem nie występuje ale
kiedy są ferie kiedy jest okres noworoczny czy okres skoków no jest źle, bus
regularny nie ma nawet możliwości wjechać do zatoki, ponadto Panie
Burmistrzu w różnych częściach miasta w sezonach stoją busy z napisem
Morskie Oko, Dolina Kościeliska i nie pozwolą pasażerom dojść do przystanku
tylko wyłapują ich tzw. „na wędkę” i po prostu zawożą. Przewoźnicy regularni
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ponoszą dodatkowe opłaty nawet za korzystanie z przystanków, one są
uchwalone Uchwałą Rady Miasta ale według stawki którą, według widełek
które ustawa proponuje i to wcale nie są małe pieniądze Panie Burmistrzu.
Ustawa o przewozach taksówkowych mówi jeszcze tak, że ma być jeden
zamawiający, jeden płacący a dodatkowego pasażera można wziąć za
zezwoleniem zamawiającego. W praktyce to wygląda całkiem inaczej Panie
Burmistrzu to jest problem który on nie jest od dziś i on nie będzie do
rozwiązania tak za jednym pociągnięciem ale to jest problem który naprawdę, na
którym należy się zastanowić. Myślę, że nie da się go samego rozwiązać, że
samo miasto go nie rozwiąże, bo zezwolenia są wydawane przez różne
podmioty dla komunikacji w mieście wydaje Urząd Miasta dla komunikacji
lokalnej Starostwo bądź Urząd Marszałkowski. W myśl ustawy każdy organ
wydający zezwolenia jest zobowiązany do przeprowadzenia zgodności tych
przewozów, ale on je może przeprowadzić tylko odnośnie do zezwoleń
wydanych przez niego i tu Panie Burmistrzu no naprawdę należałoby się, to na
pewno nie da się zrobić tak już, ale należałoby się zastanowić jak to rozwiązać i
zmobilizować siły Policji, siły Straży Granicznej, siły Urzędu Skarbowego
Panie Burmistrzu i ten problem rozw2iązać. Ja tu nie chcę na nikogo nalatywać,
ale każdy starając się o jakieś zezwolenie zobowiązuje się go wykonywać
zgodnie z przepisami. I niech to będzie tak, niech jedni i drudzy nie wchodzą w
rachubę. Ja bym bardzo prosił zająć się tym tematem, jak trzeba będzie żeby
Komisja Gospodarki Komunalnej czy nawet Komisja Rodziny i Spraw
Społecznych się tym zajęła to my się też zajmiemy, ale bardzo proszę
potraktować to dość poważnie, bo proszę Państwa przewoźnicy regularni są
coraz większymi obciążeniami obciążani a w ich obronie nie stajemy. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję, bardzo proszę o złożenie interpelacji Pana Jacka
Kalatę.
P. Jacek Kalata – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie
Burmistrzu po ostatnim właśnie spotkaniu z Panem Lasykiem i z Panem
Chmielowskim też troszeczkę jesteśmy zdezorientowani w całej sytuacji
ponieważ nie wiemy naprawdę kogo Pan Lasyk reprezentuje. Czy Pan Lasyk
reprezentuje interesy spółki PKL w mieście czy interesy miasta w spółce.
Ponieważ ostatnio żeśmy otrzymali informację, że przy połączeniu spółek no
otrzymuje dosyć sporą odprawę. Z tego powodu, że dużo radnych jest tutaj
nowych chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć sprawie PKG i PKL – u. z tego też
powodu, że Burmistrz Miasta Zakopane jest współwłaścicielem tych firm czy
PKG. Bardzo prosił bym o udostępnienie Statutu PKG i PKL – u w tekście
jednolitym, protokołów z walnych zgromadzeń akcjonariuszy zwyczajnych i
nadzwyczajnych, regulaminu walnego zgromadzenia, regulamin rady
nadzorczej, regulaminu zarządu, oraz udzielenie informacji kto w imieniu
Miasta Zakopane głosował na walnych zgromadzeniach i czy jest to osoba
związana z Urzędem Miasta. Bardzo prosimy o udostępnienie odpisu
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pełnomocnictwa lub pełnomocnictw oraz pełnego odpisu KRS oraz
dokumentów rejestrowych PKG, PKL – u oraz całego zestawu uchwał
związanych z PKG oraz wszystkich opinii prawnych oraz stanowisk, które były
w poprzedniej kadencji w tej sprawie podjęte. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę o zabranie głosu P.
Bartłomieja Bryjaka.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo ja chciałem poruszyć dwa tematy,
pierwszy temat to uzupełnienie wystąpienie P. Przewodniczącego Komisji
Ekonomiki o wydaje mi się jeden z ważniejszych wniosków, które tam padł, a
mianowicie o powołanie Komisji Statutowej, która to zmieni Statut tak, aby
również projekty uchwał które głosujemy były dostępne na stronie internetowej
dla radnych, jak i dla mieszkańców. Obecnie tylko my radni dostajemy je do
szafeczek a warto, żeby również mieszkańcy je widzieli, także chciałem
żebyście Państwo to wiedzieli, bo to jest wydaje mi się bardzo ważna sprawa.
Natomiast druga sprawa, jeszcze ważniejsza to jest temat poruszony przez Pana
Marka, sprawa pijaru i promocji miasta. Bardzo mądry głos bo właśnie
sprawdziłem również dane i zanieczyszczenie powietrza w Zakopanem spada w
ostatnich latach i problem w Zakopanem jest bardzo duży taki, że nikt na to nie
odpowiada. Wydaje mi się, że warto było zorganizować takie spotkanie Biura
Promocji, rzecznik prasowy Urzędu Miasta, gdzie zostaną decyzje kto
odpowiada za kontakt z mediami i odpowiedzi na niekorzystne artykuły, na
niekorzystne materiały, które bardzo często w prasie, telewizji, radiu na
Zakopane padają. Jest to bardzo ważne, gdyż obecnie nie ma żadnej odpowiedzi,
kiedy się pytałem na Komisji np. Pana Dyrektora Biura Promocji odnośnie tego,
czy była jakaś odpowiedź na problem lodowiska i problem trasy biegowej, która
przebiegała tam. Problem nie był tak ogromny, że ta trasa przebiegała przez to
lodowisko, takie rzeczy mogą się zdarzać, problem jest taki, że odpowiedzi do
mediów żadne nie padają, które potrafią sprostować jak sytuacja rzeczywiście
ma miejsce. Można pisać oświadczenia, można prosić o wywiad i dziennikarze
bardzo często publikują również odpowiedzi na takie zarzuty, więc proszę o to
żeby temat promocji były traktowane priorytetowo i o zorganizowanie takiego
spotkania i ustalenia kto odpowiada za odpowiedzi na negatywne informacje
podawane w mediach na temat Zakopanego. dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuje, bardzo proszę o zabranie głosu Pana Łukasza
Filipowicza.
P. Łukasz Filipowicz – ja chciałem zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. Bardzo
dużo mówi się o narciarstwie ostatnimi czasy, głównie o Gubałówce a
odpuściliśmy sobie zupełnie temat Kasprowego Wierchu, jakby to już był temat
zapomniany. Jest to góra, która jest, która powinna być naszym priorytetem
uważam. Zadając pytanie do PKL – u oni odwołują się do PKG. Zadając pytanie
do PKG, PKG twierdzi, że to wina TPN – u, TPN twierdzi że to wina TZN, TZN
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że wina PKL – u i tak wina się zamyka. Chciałbym zaapelować abyśmy
stworzyli takie spotkanie, nie wiem czy to do Pana Burmistrza czy do
Przewodniczącego Rady o spotkanie ze wszystkimi przedstawicielami tych
wymienionych instytucji, czyli z przedstawicielami PKL – u, PKG, TPN, TZN,
miasta oraz wszystkie inne strony, które mogą tam być zainteresowane, żebyśmy
sobie wyjaśnili co możemy, co nie możemy, dlaczego pewne inwestycje nie
mogą być poczynione, co może być poczynione, itd. myślę, że większość
mieszkańców, jak i radnych miasta, i większość z Państwa wydaje mi się, że nie
ma takiej informacji, bo jest to wszystko niejasne i na takim spotkaniu
moglibyśmy sobie to wszystko po prostu wyjaśnić i byłoby to wszystko czyste i
klarowne. Także jeżeli takie spotkanie będzie to byłbym bardzo wdzięczny.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję Panie radny. Jeszcze proszę Pana radnego
Macieja Wojaka.
P. Maciej Wojak – Szanowni Państwo ja tylko dwa słowa odnośnie czystego
powietrza w Zakopanem. To nie jest jakiś problem wydumany, bo oficjalne
komunikaty ukazują się na odpowiednich stronach internetowych, które
przestrzegają o wychodzeniu z domów są ogólnodostępne. Oczywiście bywają
dni, że powietrze w Zakopanem a szczególnie w dolnych jego częściach w
Kotlinie Zakopiańskiej jest fatalne i to nie jest żadna tajemnica. Naszym
zadaniem jest, żeby podjąć ten trudny temat i rzeczywiście zastanowić się, jak
poprawić jakość tego powietrza w całej Kotlinie Zakopiańskiej czyli to nie
dotyczy tylko Zakopanego, ale całego powiatu tatrzańskiego i tu jest wielkie
nasze zadanie, bo owszem jest Geotermia Podhalańska, która się bardzo
sprawnie rozwija, ale może podłączać rocznie nie więcej niż 50 domów a mogła
by podłączać np. 500. W związku z tym jest pytanie, jak można tej firmie
pomóc, oczywiście wspomóc finansowo, żeby więcej obiektów było
podłączanych do tych sieci. Druga sprawa to zanieczyszczenie tego powietrza to
nie tylko wypływa, nie jest spowodowane ogrzewaniem naszych domów i
różnych obiektów, ale również ruchem komunikacyjnym i tu jest pytanie, które
powraca od lat jak ograniczyć ruch pojazdów w Zakopanem. Nie oszukujmy się
proszę Państwa bywają takie dni bezwietrzne, że rzeczywiście wysiadając na
stacji na Ustupie no nie czujemy się komfortowo i taka jest prawda proszę
Państwa i na to są odpowiednie dowody i odpowiednie instytucje Państwowe,
które badają jakość tego powietrza. Także to wielkie zadanie przed nami, żeby w
najbliższym czasie podjąć debatę jak spowodować, żeby powietrze w
Zakopanem było czyste. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, wyczerpaliśmy pkt. 5.
Ad. 6
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P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 6 – Podjęcie uchwały w
sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Zakopane. Bardzo
proszę P. Marię Ringer Naczelnika Wydziału Organizacyjnego o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Maria Ringer Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 6
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Pana Jana
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.

Gluca

P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Ekonomiki na
swoim posiedzeniu jednogłośnie projekt uchwały przyjęła, 5 głosów za, obecnie
wynagrodzenie Burmistrza będzie wynosić brutto 10 800,00 zł. będzie niższe
około 2000 zł od wynagrodzenia jego poprzednika.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę Pani Burmistrz.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – P. Przewodniczący, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, chciałabym tutaj w tym momencie zauważyć, że Pan
Burmistrz od samego początku mówił, że będzie szukał oszczędności i tych
oszczędności zaczął szukać od siebie i generalnie oszczędności szukając wśród
swoich zastępców. Chciałam powiedzieć, że nasze wynagrodzenie będzie niższe
aż o 2 500 zł od wynagrodzenia naszych poprzedników. Również Burmistrz
ustalił swoje wynagrodzenie o nieco niższe, nawet powiedziałabym
zdecydowanie niższe, bo począwszy od wynagrodzenia zasadniczego aż przez
dodatek specjalny to wynagrodzenie będzie niższe aż o 1620 zł od
wynagrodzenia poprzednika. Całość utrzymania Burmistrzów jest mniejsza więc
o 6 700 zł brutto miesięcznie, co rocznie daje 80 400 zł. to w kwestii takiego
szczegółowego wyjaśnienia, jeśli chodzi o wynagrodzenie nasze. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący – Pani Burmistrz dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 6
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr V/25/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
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w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 7
Ad. 7
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 7 – Podjęcie uchwały w
sprawie: wyboru delegata do Związku Miast Polskich. Szanowni Państwo w
poprzedniej kadencji tę funkcję pełnił radny P. Marek Trzaskoś. Dzisiaj mamy
dokonać wyboru nowego delegata. Proszę o zgłoszenie kandydatury.
P. Wiceprzewodniczący Andrzej Jasiński – chciałem zgłosić kandydaturę
Pana Grzegorza Jóźkiewicza.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jeszcze jakieś kandydatury?
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – to może P. Przewodniczący Grzegorz
Jóźkiewicz.
z sali – już zgłoszony.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, wyrażam zgodę, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 8
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (14 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 15 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr V/26/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie: wyboru delegata do Związku Miast Polskich.
Uchwała stanowi zał. Nr 9
Ad. 8
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 8 – Podjęcie uchwały w
sprawie: wyboru delegatów do Kongresu Związku Euroregionu „Tatry”.
Zgodnie z paragrafem 9 pkt. 2 statutu Związku Euroregion „Tatry” Miasto
Zakopane w Kongresie reprezentuje dwóch delegatów wybieranych przez Radę

43

Miasta. Proszę o zgłoszenie kandydatur. Ja chciałbym zgłosić kandydata Pana
Jana Gluca. Czy wyraża zgodę?
P. Jan Gluc – tak, wyrażam zgodę.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, chciałem zgłosić drugiego kandydata
Pana Łukasza Filipowicza.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy P. Łukasz Filipowicz wyraża zgodę?
P. Łukasz Filipowicz – tak.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie
widzę. Kto z Państwa jest za kandydaturą Pana Jana Gluca?
Głosowano – 14 za, 2 wstrzymujące się
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, kto z Państwa jest za kandydaturą Pana
Łukasza Filipowicza?
Głosowano – 15 za, 1 wstrzymujący sie
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 10
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr V/27/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie: wyboru delegatów do Kongresu Związku Euroregionu „Tatry.
Uchwała stanowi zał. Nr 11
Ad. 9
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 9 – Podjęcie uchwały
zmieniającą uchwałę w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014-2019. Bardzo proszę
P. Joannę Posadzką Gil Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania
problemów alkoholowych o przedstawienie projektu uchwały.
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P. Joanna Posadzka Gil Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 12
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Pana Józefa Figla
Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie
opinii Komisji.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały 7 głosami za. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący –dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 12
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr V/28/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014-2019.
Uchwała stanowi zał. Nr 13
Ad. 10
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 10 – Podjęcie uchwały w
sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Zakopane. Bardzo proszę P. Agnieszkę Adamczyk Inspektora Wydziału
Edukacji, Turystyki i Sportu o przedstawienie projektu uchwały.

P. Agnieszka Adamczyk Inspektor Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 14
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P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Pana Marka Donatowicza
Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado, Komisja Oświaty przyjęła ten projekt uchwały
jednomyślnie 5 głosami za. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący –dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę.

Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 14

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr V/29/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Zakopane .
Uchwała stanowi zał. Nr 15
Ad. 11
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 11 – Podjęcie uchwały w
sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw położonego na
działkach ewidencyjnych nr 957, 756, 13/10 obr. 5 w Zakopanem. Bardzo
proszę P. Leszka Behounka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Leszek Behounek Dyrektor MOSiR – przedstawił projekt uchwały z
uzasadnieniem – zał. Nr 16
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P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Pana Krzysztofa Wiśniowskiego
Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie,
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Komisja Sportu i Turystyki na posiedzeniu w
dniu 15 stycznie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej
uchwały. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 16

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 13 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr V/31/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw położonego
na działkach ewidencyjnych nr 957, 756, 13/10 obr. 5 w Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 17
Ad. 12
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 12 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przyznania dotacji dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na
dofinansowanie zadania naukowo – technicznego z zakresu ochrony
środowiska. Bardzo proszę P. Andrzeja Fryźlewicza Naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 18
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Pana Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
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P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska przegłosowała powyższy projekt 6 głosami za jednogłośnie. Mam
pytanie do Pana Naczelnika odnośnie tego projektu uchwały, Panie Naczelniku
jeżeli ktoś z naszych mieszkańców zauważy, że u niego na przykład na ogrodzie
czy na posesji wyrasta barszcz Sosnowskiego, to proszę mi powiedzieć co ma
zwrócić, czy zadzwonić do Urzędu Miasta czy do firmy, bo nie wiedzą tego
mieszkańcy. Bardzo proszę o poinformowanie. Dziękuję bardzo.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – projekt
polegał na tym, że zaczęto od inwentaryzacji skupisk tej rośliny, za pomocą GPS
były określane miejsca gdzie występują te rośliny. Natomiast była szacowana
powierzchnia\, z tej powierzchni brała się kwota naszego udziału. Także jeżeli
dana działka jest w systemie ujęta więc będzie dalej kontynuowana działalność,
natomiast jeżeli jej nie ma, to prosimy zgłaszanie takich przypadków. My
będziemy się zastanawiać na bieżąco, może się zdarzyć tak, że np. w miejscach
roślina się nie pojawi, wtedy zastępczo będziemy starali się to zrobić. Natomiast
to zadanie jest w rękach w tej chwili Uniwersytetu, nie chciałbym za nich jakby
podejmować ostatecznych zobowiązań.
P. Przewodniczący- dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? P. Burmistrz Leszek Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – P. Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni
Państwo, P. Przewodniczący Komisji Komunalnej, ja byłem na spotkaniu, Panie
Naczelniku, bo pewnie nie poinformowałem również Pana, ale Pan o tym
dobrze zresztą wie, bo na tym właśnie spotkaniu było poruszane. Pan Wojewoda
jednoznacznie stwierdził, że ten program będzie kontynuowany w latach
następnych. Również prosił o zgłaszanie właśnie takich nowych miejsc
pojawiających się, dlatego że bardzo zależy również Wojewodzie, jak i
wszystkim włodarzom gmin, aby ten temat jednoznacznie uregulować. Mało
tego, zaznaczył też, ze jeśli którakolwiek gmina nie przystąpi do tego programu,
jak się pojawi barszcz to po prostu poniesie konsekwencje i kary z tego powodu.
Także w tym momencie to trzeba zgłaszać, trzeba uzupełniać, bo po prostu ten
program będzie trwał dużej niż na razie jest to zapisane, tak przynajmniej
zobowiązał się Pan Wojewoda. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję Panie Burmistrzu, czy ktoś z Państwa radnych
chciałby zabrać głos? Bardzo proszę P. Stanisław Majerczyk.
P. Stanisław Majerczyk – Szanowni Państwo ja tylko chciałem jeszcze w woli
wyjaśnienia i chciałbym, żeby Pan Naczelnik to potwierdził, że to jest
obowiązek zwalczania tej rośliny, to jest obowiązkiem nas wszystkich i
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niezależnie od tego, czy to komuś się podoba czy nie. Czyli generalnie rzecz
biorąc zgłaszając występowanie tej rośliny nawet na działce sąsiada no po
prostu sąsiad nie ma możliwości blokowania zwalczania tej rośliny. Chciałbym,
żeby Pan to potwierdził, że taka sytuacja występuje.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – no
rzeczywiście Wysoka Rado mamy taki zapis w naszym regulaminie utrzymania
czystości i porządku, obowiązkiem właściciela gruntu jest zwalczanie roślin
Barszczu Sosnowskiego.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo Panie Naczelniku, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 18
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr V/30/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie: przyznania dotacji dla Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na
dofinansowanie zadania naukowo – technicznego z zakresu ochrony
środowiska.
Uchwała stanowi zał. Nr 19
Ad. 13.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 13 – Wolne wnioski
mieszkańców. Wnioski złożyli P. Maria Gruszka, P. Bożena Gąsienica Byrcyn i
P. Stanisław Majerczyk. P. Marii Gruszki nie ma, bardzo proszę o zabranie głosu
Panią Bożenę Byrcyn.
P. Bożena Gąsienica Byrcyn – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jak obiecaliśmy wycięliśmy drzewka,
rozdaliśmy je mieszkańcom Zakopanego jako choinki. Ponownie wyrażamy
wolę zawarcia umów dzięki którym możliwe będzie funkcjonowanie
narciarstwa na Gubałówce jak dawniej. Podpisane przez nas umowy wspólnie
wynegocjonowane z drugą stroną są gotowe do podpisania przez PKL i zostaną
złożone do depozytu u notariusza. W każdej chwili PKL właściwie
reprezentowany może w obecności notariusza i naszej te umowy podpisać.
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Podpisanie tych umów przez PKL umożliwi otwarcie trasy na Gubałówce.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję. Bardzo proszę P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Pani Maria Gruszka poczuła się słabo i
musiała Straż Miejska ją zawieźć do domu. Tak że czekała, ale zrezygnowała.
Bardzo proszę Pan Stanisław Majerczyk.
P. Stanisław Majerczyk – Szanowni Państwo, dziwicie się że w wolnych
wnioskach mieszkańców, występuje nie jako radny, ale występuję też w sprawie
która mnie osobiście dotyczy jako mieszkańca. Proszę Państwa przeczytam
tylko jeden list. To jest odpowiedź z Urzędu Miasta, z Wydziału Rozwoju
Lokalnego do jednej z mieszkanek Polany Kiełbasówki gdzie sam zamieszkuję i
dotyczy budowy oświetlenia. Przepraszam najmocniej, myślę że ten temat
niektórym będzie się nudził, generalnie rzecz biorąc jako radny siłą rzeczy
muszę w tej materii występować. 23 stycznia 2015 r., Wydział Drogownictwa i
Transportu w tutejszym Urzędzie opiniuje pozytywnie wniosek Pani …., nie
będę wymieniał, dotyczy budowy oświetlenia ulicznego na działce ewidencyjnej
nr 283 obr. 52 Zakopane. wyjaśniam tylko, że to jest działka która jest we
władaniu Miasta Zakopanego. Miasto natomiast nie jest właścicielem
hipotecznym co generalnie rzecz biorąc stawia wszelkie działania miasta na tej
działce jako rzeczy praktycznie niemożliwe. Ta opinia jest pozytywna Wydziału
Drogownictwa i Transportu i wnioskujemy o ujęcie przedmiotowego zadania w
planie inwestycyjnym na najbliższy okres. Powiem Wam szczerze, że mam kilka
pism, już występowałem akurat w tej materii. Natomiast minęło 5 lat i powiem
szczerze, nie dlatego mówię że teraz akurat nic się nie dzieje, po prostu się nie
dzieje, dlatego że jest to generalna niemożność miasta żeby zapewnić
podstawowe i niezbywalne prawo mieszkańca mieszkającego tutaj, płacącego
podatki do tego, żeby mieć to. To nie jest luksus to jest zapewnienie prawnego,
podstawowego zakresu bezpieczeństwa dla siebie i dla swoich dzieci, już nie
mówiąc o tym, że działa to źle wizerunkowo i uniemożliwia wręcz w niektórych
sytuacjach prowadzenie działalności zarabiania na normalne życie. Powiecie, że
to jest prywata. To nie jest prywata, dlatego chciałbym poprosić, że w tej chwili
jest realizacja drugi pakiet inwestycji polegającym na oświetleniu niektórych
ulic w naszym mieście. Ten pakiet będzie realizowany w tym i w przyszłym
roku, może najwyższa pora teraz np. ogłosić trzeci pakiet, który ja myślę, że już
tych ulic naprawdę już zapomnianych przez Pana Boga i Urząd jest wiele, już
niewiele, że to po prostu już pozostanie takie naprawdę te miejsca gdzie
generalnie rzecz biorąc już wszędzie się zrobiło, to może wreszcie i tam da radę
się zrobić. I taki trzeci pakiet byłby zebraniem tych miejsc i po prostu podjęcie
działań w kierunku sporządzenia odpowiednich dokumentacji czy
przeprowadzanie odpowiednich regulacji prawnych, bo ja rozumiem że podjęcie
tych działań musiałby się z tym wiązać. Proszę Państwa i to nie dlatego i nie
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czekajmy, że po iluś tam latach taki radny będzie i zajmie się daną okolicą.
Może spróbujmy my , jako miasto wyjdźmy, żeby zauważyć potrzebę wśród
mieszkańców. Wiem, że na wiosnę planujemy taką inwentaryzację odnośnie
stanu dróg. Może spróbujmy i przy tej okazji podnieść wzrok troszeczkę wyżej i
zobaczyć nie to co pod nogami, ale i to co nad głową. A może najlepiej po
prostu udajmy się w te rejony może ciemną, mglistą może deszczową nocą, bo
to byłby chyba najlepiej, jeżeli ktoś ma jakieś obiekcje, że te inwestycje
powinny być przeprowadzone, bo to dopiero odda taki naprawdę stan rzeczy, z
którymi ci mieszkańcy muszą się borykać na co dzień a właściwie co noc. To
jest odnośnie tego oświetlenia. Mam nadzieję, że te działania, które liczę na
wsparcie Rady i przede wszystkim Pana Burmistrza, że te rzeczy się uda
przeprowadzić. Natomiast proszę Państwa chciałbym jeszcze we wnioskach
mieszkańców, 02 stycznia dostałem telefon : zakopianka jest zakorkowana, nie
da się rady wyjechać, nie możemy się poruszyć, nie możemy dojechać do
miasta, nie możemy nic zrobić. Powiem szczerze, że może niegrzecznie
odezwałem się mówiąc, że no generalnie zakopianka w Poroninie, bo akurat
chodziło o węzeł poroniański, więc może niegrzecznie odpowiedziałem, no
jestem radnym miasta Zakopanego, póki co nie ogólnopolskim. W każdym bądź
razie, ale to tak dla żartów, natomiast powiem szczerze, wiem że jest to problem
coroczny. Zadzwoniłem do Pana na Komendę, rozmawiałem z Panem
Wieczorkiem naszym rzecznikiem, którego pozdrawiam bo go teraz nie ma, i
uzyskałem taką odpowiedź, że właśnie tam służby już jadą. To fajnie, że jadą,
ale telefon dotyczył czego innego, telefon dotyczył tego, żeby spróbować
zobowiązać Pana Burmistrza do rozmów wcześniejszych, żeby został
prowadzony monitoring tego miejsca nie dopiero wtenczas służby policyjne jak
korek jest pod dworzec autobusowy w Zakopanem czy sięga Stasikówki w
Poroninie, może po prostu wcześniej, bo powiem szczerze Policja będąc na
miejscu naprawdę dosyć i skorelowanie później z wyłączeniem świateł w
Klikuszowej powoduje to, że ten ruch staje się płynniejszy. Może należy te
działania jakoś nagłośnić, naświetlić wcześniej żeby to nie było dopiero
skutkiem tego, że się już nic nie da, to wszystko już stoi, może wcześniej
jeszcze, warto by było tam takiego Pana z Policji że tak powiem oddelegować,
który generalnie rzecz biorąc, żeby już długo nie mówić to chciałbym proszę
Państwa żeby odbyła się taka, to jest moja sugestia, spotkanie ludzi otwartych na
pomysł na to co zrobić, jak zrobić, żeby Zakopane jeżeli, żeby nie było, że tylko
krytykuje, świeciło jaśniejszym blaskiem niż świeci, że po prostu są, bo trudno
powiedzieć jesteśmy radni, możemy występować z własnymi inicjatywami, z
własnymi pomysłami. Natomiast w wielu głowach jest wiele pomysłów.
Spróbujmy z tego korzystać. Ja akurat znam jednego człowieka, który mi
przedstawił taką wizję, może nawet powiem szczerze trochę bajkową, ale jest to
jakiś pomysł żeby Zakopane było bardziej atrakcyjne. Polecam się, jeżeli coś to
będę oczywiście mógł więcej powiedzieć na ten temat. Dziękuję serdecznie.
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P. Przewodniczący – dziękujemy Panu bardzo. Wyczerpaliśmy punkt dotyczący
wolnych wniosków mieszkańców.
Ad. 14
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 14 – Odpowiedzi Burmistrza na
interpelacje i wnioski radnych. Proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, chcę
odpowiedzieć, w zasadzie dokończyć odpowiedzi niektórym radnym, Panu
Profesorowi chcę powiedzieć na temat nieruchomości przy ul. Kościelnej, że
sprawy się oczywiście w tym temacie toczą, w związku z tym że sąsiedzi tam
występują z różnymi wnioskami co do tej również nieruchomości, jak i
planowanych inwestycji, toczą się również pewne uzgodnienia, ale nie mogę
podawać ani nazwisk, prosiłbym Pana profesora żeby udał się do Wydziału
Geodezji czy Inwestycyjnego, wszystkie te odpowiedzi takie szczegółowe Pan
dostanie. Drugie to jest ta droga do Ośrodka Pana Sekuradzkiego, ja się cieszę
Panie profesorze, to od lat rzeczywiście tamten temat próbujemy przepchnąć, to
się nie udaje, ale cieszę się z tego, że miasto Breda chce pomóc w znacznym
stopniu. Oczywiście, że spotkam się ze Starostą, porozmawiam na ten temat,
żeby po prostu wrócić do tego tematu, który przez wiele lat się ciągnie a nie
udało się załatwić. Tutaj żeby to było zamknięte między przedtem Starostwem a
teraz, zobaczymy, być może się uda. Co do straganów na Krupówkach to już
Panu odpowiedziałem, że dodatkowe patrole w tym momencie jeszcze trwały na
korytarzu uzgodnienia zarówno Komendanta i będziemy się spotykać również z
Policją, żeby te patrole, bo takie mamy najmożliwsze i najszybszą możliwość
działania, więc z tego skorzystamy żeby te patrole były. Ja dziękuję Panu
profesorowi, któremu jeszcze nawet na korytarzu podziękował za to, że w tym
okresie sylwestrowym było spokojniej i te patrole widać było i tych ogni
sztucznych też było trochę mniej, bo takie właśnie zadania dostała nasza Straż
Miejska, jak i prośba również moja była do Policji, żeby szczególnie w tym
okresie zwiększyć tyle ile można tych patroli, żeby było bezpieczniej, a to że
tutaj Pan Marek zasugerował to bardzo słusznie, że jeszcze bardziej można
zwiększyć. Musimy uzgodnić, nie wiem czy pewne porozumienie czy będziemy
musieli z tego tytułu ponieść dodatkowe nakłady. Na razie działam w ten
sposób, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów budżetowych czyli nie obciążać
tego miasta, ale jeśli taka potrzeba będzie to po prostu takie porozumienia będą
podpisywane i dla bezpieczeństwa przynajmniej w tym okresie będziemy
współpracować jak najściślej. Odpowiem jeszcze panu radnemu Szczerbie w
tym momencie na to co przedtem jeszcze nie zdążyłem odpowiedzieć a było
takie pytanie, że była jakaś pełna wizja dworca, jak to miało być i co tam się
miało znajdować stworzona przez firmę Tesko, ja nie wiem Pani Prezes czy
firma Tesko ma jakąś wizje czy dokumentację. Nie ma, prawda? Ja spotkałem
się również z przedstawicielem MDA i takie samo pytanie zadałem jak teraz, bo
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pojawiło się w okresie kampanii nowy dworzec i taka wizualizacja była, i pytam
się na jakim etapie to jest, no i Pan się roześmiał szczerze i powiedział mi
szczerze, to było przygotowane na kolanie tylko na potrzebę i po prostu na
szybko przygotowane i żadnych dokładnych danych nie mamy, a więc nie
przystąpiono ani do umów zawartych między miastem a Tesko, przekazaniem
nieruchomości ani między miastem a firmą MDA do tego, żeby jakiś projekt był
czy koncepcja przygotowana. Żadnej na dzień dzisiejszy, tak mi przynajmniej a
był przy rozmowie również Wiceburmistrz, żadnej koncepcji ani wizualizacji
oprócz takiej zewnętrznej, plakatowej, po prostu nie mają na dzień dzisiejszy ta
spółka. To jest w woli odpowiedzi, no musiałem odpowiedzieć, skoro pytanie
było, więc nie robię to dlatego że po prostu tam coś skrytykować, tylko dlatego
żeby odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem,
ze taką inicjatywę, którą tu Pan radny Szczerba chce, żeby po prostu dla
promocji miasta czy przyjmowania tu turystów, spotkanie się odbędzie.
Spróbuje zorganizować, ale tak jak mówi wspólnie z Radą, wspólnie z Komisją,
tak żeby te nasze pomysły szły wspólnie. Chciałem podziękować tutaj Panu
Markowi Donatowiczowi o bardzo słuszną interpelację, tu te wnioski dotyczące
zarówno Sylwestra, jak i zanieczyszczenia powietrza. Ja oczywiście Panie
Marku takie spotkanie z kompetentnymi Wydziałami zorganizuję, bo
rzeczywiście to, co się dzieje w mieście dobrego musimy przekładać na dobry
wizerunek, bo z tym mamy rzeczywiście trochę problem, bo to co dzieje się u
nas dobrego jakoś nie możemy przedstawić w dobrym świetle, albo próbuje się
później przykryć od razu następną gorszą wiadomością, prawda, no więc tu
wspólnie na pewno z naszymi mediami lokalnymi, z Radą Miasta,
mieszkańcami będziemy wspólnie promować i przełożyć to na ogólnopolski
wizerunek naszego miasta, wiem że po prostu tutaj media nam w tym temacie
również pomogą i mieszkańcy również. Takie słuszne stwierdzenie, ważne
żebyśmy sami zaczęli dobrze o naszym mieście mówić i to był też taki właśnie
nasze wyjście nawet z tymi drobnymi takimi, ale żebyśmy po prostu zaznaczali
takie coś lepszego w tym naszym mieście. Panu radnemu Figlowi, ja jestem w
tym momencie, że tak powiem, na etapie pewnego działania, tutaj właściwie to
zleciłem mojemu Wiceburmistrzowi to działanie w sferze transportu miejskiego
i nie ukrywam, że w najbliższych tygodniach chcemy po prostu coś stworzyć,
żebyśmy mogli porozmawiać na ten temat z przedstawicielami przynajmniej
tych linii regularnych, bo to rozumiem najbardziej ten temat jest taki
niepokojący. Panu Kalacie chcę powiedzieć, tak że udzielę mu na piśmie
odpowiedź. Panu Bryjakowi odpowiem w ten sposób, że powołanie Komisji
Statutowej do P. Przewodniczącego to należy i do Państwa, więc jeśli zmiany w
Statucie to prosiłbym, żeby P. Przewodniczący powołał Komisję Statutową. Ja
oczywiście się zgadzam, że pewnie niektóre tematy które Pan mówi są słuszne,
trzeba umożliwić nie wiem na ile to jest możliwe, żeby mieszkańcy otrzymywali
materiały, na stronie internetowej rzeczywiście nie wszystkie są dostępne więc
tutaj odpowiednie służby miasta zadziałają aby były, więc o to poproszę. To w
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zasadzie było by tyle co z interpelacji. Tak jak mówię, że tutaj Panu Kalacie
odpowiem na piśmie, nie chciałbym się w tych sprawach wypowiadać tutaj, bo
nie mam szczegółowych informacji. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękujemy bardzo Panie Burmistrzu.
Ad. 15
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 15 – Oświadczenia i
komunikaty.
P. Burmistrz Leszek Dorula – w oświadczeniach i komunikatach jeszcze tak w
uzupełnieniu, to spotkanie w sprawie Kasprowego też jest bardzo słuszne i
postaram się zorganizować, bo nie odpowiedziałem Panu Filipowiczowi,
przepraszam najmocniej. Natomiast na pewno takie spotkanie zorganizuję na
temat Kasprowego, bo to można powiedzieć najważniejsza góra dla nas jest w
tym momencie. Tutaj w tym momencie z oświadczeń chciałem Panu
Naczelnikowi Bublikowi podziękować, w tym momencie wyszedł, bo mimo
krytyk wszystkich, które były w poprzedniej kadencji nie zawsze się
krytykowało, czasami się również dziękowało. Proszę zrozumieć, że nie jest to z
niechęci ani do osoby, Panie Naczelniku ja chciałem Panu serdecznie za prace
podziękować. Ja rozumiem, że każdy to odczuwa w inny sposób, natomiast nie
jest w moich zamiarach czynienia, że tak powiem, kroków które by miały w tym
momencie krzywdzić osobę, ale w tym momencie stoję również w takiej
sytuacji jako Burmistrz Miasta Zakopane, że mam prawo reorganizować tak,
aby po prostu praca nasza była czy moje pomysły były bardziej widoczne, no
gdybym ja miał wejść tylko w same jak to się mówi spodnie mojego
poprzednika to w zasadzie byłoby działanie takie same. A widać wyborcy
oczekiwali zmiany działania, więc skoro zmiany działania to takiego żeby po
prostu to było w inny sposób. Mam nadzieję, że ten Wydział będzie po prostu
działał sprawnie, po to te ruchy zostały zrobione. Natomiast Panu Naczelnikowi
Bronkowi serdecznie dziękuję. Ja doceniam tą pracę, którą Pan zrozumiał,
doceniam te prace które Pan zrobił również na Harendzie. Panie Naczelniku ja
za te prace również dziękuję, bo w wielu tematach byliśmy wspólnie. Ja Panu
pomagałem, Pan mnie pomagał, no ale taka jest w tym momencie sytuacja,
inaczej po prostu musiałbym administrować tylko i udawać że zostałem a nic nie
działać tylko robić to samo co mój poprzednik, a tego nie zamierzam. Dziękuję.
Ale Panu serdecznie dziękuję, naprawdę.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, oklaski. Bardzo proszę P. Leszek
Behounek.
P. Leszek Behounek – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, 31
stycznia w sobotę, o godz. 11.00 odbędzie się XXXI Bieg Gąsieniców, bardzo
serdecznie zapraszam. Mamy wytyczoną niestety tylko trasę kilometrową, ale

54

postaramy się żebyście Państwo, ci którzy wyrażą chęć uczestnictwa, tą trasę
kilkakrotnie pokonali, styl klasyczny, biuro czynne od godz. 09.00, więc
zapraszam serdecznie, jeżeli będzie większa ilość radnych to postaramy się
specjalny puchar w klasyfikacji radnych ufundować. Serdecznie wszystkich
zapraszam.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę Pan Stanisław.
P. Stanisław Majerczyk – bardzo przepraszam, ja tylko oświadczenie chciałem
złożyć, że absolutnie podpisuję się pod wnioskiem Pana Józefa Figla w sprawie
podjęcia działań absolutnie Panie Burmistrzu niezwłocznie, kilka tygodni, ale
naprawdę kilka tygodni ponieważ niedługo skończą się ferie i my powrócimy z
powrotem do tego samego czyli generalnie rzecz biorąc chcąc do domu
dojechać nie taksówką, osiemnasta z minutami jest ostatni bus. Kłaniam się,
dziękuję serdecznie.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Panie Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowny Panie radny, Szanowni Państwo,
naprawdę my w tym temacie działamy, w tym momencie będziemy szukać tylko
możliwości prawnych, jak to zrobić i tylko to nas w tym momencie trzyma, bo
pomysł jest i ten pomysł Pan wie, że ja przedstawiałem już wcześniej niż
zostałem Burmistrzem. Dziękuję.
P. Stanisław Majerczyk – wiem o tym, dziękuję Panie Burmistrzu.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo.
Ad. 16
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 16 - Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku zamykam V Zwyczajną Sesję Rady Miasta
Zakopane.
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