BRM.0002.22.2016

A

P R O T O K Ó Ł NR XXI/16
Z XXI ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 r.

1

P R O T O K Ó Ł N R XXI/16
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------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.10 i trwała do 14:50
W Sesji udział wzięło 20 radnych (na początku Sesji 18 radnych) na ogólną
liczbę 21 radnych - wg listy obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
Uczczono minutą ciszy pamięć ofiar zamachu terrorystycznego w Brukseli.
P. Przewodniczący – otworzył XXI Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Witam przybyłych gości: Pana Burmistrza Leszka Dorulę, jego Zastępców Panią
Agnieszkę Nowak Gąsienicę, Pana Wiktora Łukaszczyka, witam Pana
Grzegorza Cisło Sekretarza Miasta Zakopane, witam Panią Helenę Mamcarz
Skarbnika Miasta, serdecznie witam po raz pierwszy nowego Komendanta
Powiatowego Policji w Zakopanem Pana inspektora Michała Gawlika, witam P.
Romana Wieczorka Rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem,
witam Pana Grzegorza Worwę Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej, witam serdecznie Pana Marka Trzaskosia Komendanta Straży
Miejskiej, serdecznie witam prezesów spółek miejskich P. Panią Monikę
Jaźwiec Prezesa Spółki Tesko, P. Andrzeja Ustupskiego Prezesa ZTBS, P.
Krzysztofa Strączka Prezesa Sewiku, Pana Piotra Włosińskiego Prezesa spółki
Polskie Tatry, witam P. Leszka Behounka Dyrektora MOSiR – u, witam
serdecznie Panią Beatę Majcher Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Kultury,
witam P. Zofię Kułach Maślany Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, P. Małgorzatę Bachledę Szeligę Dyrektora Zakopiańskiego Centrum
Edukacji, witam serdecznie przedstawicieli Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie Pana dr hab. Dariusza Tchórzewskiego oraz dr Janusza
Brudeckiego, witam wszystkich Naczelników Wydziałów i Kierowników
Referatów Urzędu Miasta, dyrektorów instytucji kulturalnych, media oraz
wszystkich mieszkańców Zakopanego, a w szczególności naszych czcigodnych
rodziców którzy to przyprowadzili swoje pociechy po to, aby odebrali nagrody
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Burmistrza za osiągnięcia w nauce w I półroczu 2016, bardzo serdecznie witam
wszystkich.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 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 ktoś z Państwa radnych ma wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad? Nie widzę. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Leszka
Doruli.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo mam
prośbę o zdjęcie z porządku obrad pkt. Nr 17 - Podjęcie uchwały w
sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Miasta Zakopane na lata 2016-2021. Szanowna Rado mam prośbę tylko
dlatego, że jak sami Państwo wiecie jesteśmy na etapie opracowania strategii
rozwoju całości Miasta Zakopanego. Odbywają się w Zakopanem liczne
spotkania, uczestniczą w nich mieszkańcy bardzo aktywnie, składają różnego
rodzaju pomysły, chciałbym żeby zarówno ta strategia opracowana przez
MOPS, jak i strategia rozwoju Zakopanego była po prostu zbieżna. Żeby
czasami po prostu w tej strategii zarówno opracowanej przez miasto, jak i w tej
strategii którą byśmy chcieli dzisiaj przyjąć nie było tak, że w pewnym
momencie no będziemy ją musieli zmieniać ponieważ oczekiwania
mieszkańców albo wnioski mieszkańców są jeszcze inne, w związku z tym
potrzebujemy dwóch, góra trzech miesięcy żeby zamknąć przynajmniej te
wnioski radnych, jak i mieszkańców. Złożyć to wszystko do kupy i będziemy
wtedy wiedzieli, że zarówno ta uchwała , jak i opracowywana strategia którą
chcemy na koniec roku przyjąć po prostu będzie tożsama. Bardzo serdecznie
proszę o zdjęcie.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zatem przechodzimy
do głosowania, kto z Państwa radnych jest za zdjęciem pkt. 17 - Podjęcie
uchwały w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Miasta Zakopane na lata 2016-2021?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 17 radnych.
P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta.
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3. Informacja na temat badań prowadzonych przez Akademię Wychowania
Fizycznego w Krakowie – Raport z II edycji badań poziomu sprawności
motorycznej dzieci z klas IV-VI uczniów zakopiańskich szkół podstawowych –
dr hab. Dariusz Tchórzewski oraz dr Janusz Brudecki.
4. Przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Zakopane uczniom za osiągnięte
wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów w I półroczu roku szkolnego
2015/2016.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok
2015.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej nabycia
nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości na
rzecz Gminy Miasta Zakopane.
11. Podjęcie uchwał w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej
niemieszkalnej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.
13. Podjęcie uchwał w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Zakopane.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia przez Gminę Miasto Zakopane
Spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
realizacji zadania polegającego na udrożnieniu studni kanalizacji opadowej w
drogach publicznych oraz czyszczenia rowów i przepustów odwadniających
drogi publiczne oraz drogi, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta
Zakopane.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane Spółce
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji
zadania polegającego na konserwacji i bieżących naprawach systemu
oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie
miasta Zakopane.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane Spółce
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji
zadania polegającego na świadczeniu usług malowania cienkowarstwowego i
grubowarstwowego oznakowania poziomego ulic na terenie miasta Zakopane.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2016.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zakopane na lata 2016-2025.
19. Wolne wnioski mieszkańców.
20. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
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21. Oświadczenia i komunikaty.
22. Zamknięcie obrad.
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 XX Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XX Sesji odbytej w dniu
23 marca br. mieli zapoznać się Panowie radni: P. Maciej Wojak i P. Józef
Figiel. Bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Maciej Wojak – Szanowni Państwo zapoznałem się z protokołem z
poprzedniej Sesji, nie wnoszę uwag. Dziękuję bardzo.
P. Józef Figiel – również zapoznałem się z protokołem z XX Zwyczajnej Sesji
Rady Miasta, nie wnoszę żadnych uwag.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi
uwagi do protokołu z XX 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 XX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad. 3
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 3 - Informacja na temat badań
prowadzonych przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie –
Raport z II edycji badań poziomu sprawności motorycznej dzieci z klas IVVI uczniów zakopiańskich szkół podstawowych – dr hab. Dariusz
Tchórzewski oraz dr Janusz Brudecki. Bardzo proszę o przedstawienie
informacji.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu – P.
Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo analiza badań które przeprowadzamy wzięła się z prostej
przyczyny, że od 2003 roku decyzją Rady Miasta, wtedy Radą Gminy
Tatrzańskiej podjęto rozstrzygnięcia na mocy których wprowadzono zajęcia
poszerzonego wychowania fizycznego w szkołach, dla których Gmina Miasto
Zakopane jest organem prowadzącym. Poszerzony program wychowania
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fizycznego jako zajęcia dodatkowe pozalekcyjne są regularnie prowadzone od
1994 roku i co 10 lat w porozumieniu z Katedrą Sportów Zimowych Akademii
Wychowania Fizycznego na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy
Burmistrzem Miasta Zakopane a Rektorem Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie są takie badania wykonywane. Po raz pierwszy te badania w cyklu
trzyletnim zostały wykonane w latach 2003-2004 a ostatnio rozpoczęliśmy te
badania w 2014 roku, przebadano wówczas około 600 uczniów klasy IV, V, VI
naszych szkół podstawowych. Następnie w roku 2015 we wrześniu przebadano
następną grupę uczniów, klasy IV, V i VI, obecnie od poniedziałku trwa trzecia
tura badań, tym razem badaniami zostały objęte klasy gimnazjalne, klasa I, II i
III. Natomiast we wrześniu będzie to ostatnia edycja badań w cyklu trzyletnim i
będą znowu poddani badaniom uczniowie klas IV, V i VI. Szanowni Państwo
ponieważ mamy ze sobą profesjonalistów, badaczy, naukowców, pozwólcie
Państwo że oddam im glos, żeby mogli Państwu przybliżyć wyniki
prowadzonych przez Pana Burmistrza badań.
Odbyła się prezentacja multimedialna.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś
pytania do Panów? Bardzo proszę P. Przewodniczący Jan Gluc.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja
cieszę się, że te badania są takie rzetelne i pokazują prawdę, wyczuć to można
po zdaniach, które Panowie wypowiadacie dotyczące chociażby tego, że nie
znajdujecie w tej chwili różnicy miedzy poszerzonym programem a pozostałą
młodzieżą i teraz my juz o tym rozmawialiśmy na Komisjach, nie chce tu
pewnych spraw powtarzać, natomiast takie pytanie i apel z tego miejsca mam,
bo sam też nie wiem czy w naszym powiecie tatrzańskim inne gminy takie
badania robią, bo jeśli takie badania były by robione, nie są to duże koszty, to
nawet z tego miejsca apeluję, aby sąsiednie gminy to uczyniły z uwagi na to, że
jest to interes społeczny i niezwykle ważny, jeśli idzie o naszą młodzież, bo to
co tutaj słyszymy może być zatrważające w kontekście najbliższych kilkunastu
lat jeśli idzie o rozwój naszej młodzieży, bo to jest szczególnie Pan, który mówił
o antropologii o budowie tego kośćca, jest to zatrważające i ta prawda akurat
coraz bardziej szczupła, grupa tej młodzieży która jest według tych parametrów
prawidłowa. Natomiast ta rozbieżność w kierunku nadwagi i otyłości, a z
drugiej strony niedowagi jest niezwykle niebezpieczna. Także praktycznie nie
jest to takie pytanie do Panów, ale też i taki apel. Bo nie wiem, czy takie
badania są robione w gminie tatrzańskiej? Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Pana doktora o odpowiedź.
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dr hab. Dariusz Tchórzewski – Szanowni Państwo tego typu badania, jakie
robimy nie są robione w Polsce. Badania podobne o mniejszym zakresie są
robione tylko w części Warszawy, w niektórych dzielnicach. Jesteście Państwo
uprzywilejowani z prostego powodu. O przeprowadzeniu tych badań bardzo nas
poprosił orędownik Zakopanego, nasz wieloletni szef Pan prof. Krasicki i w
związku z tym zgodziliśmy się na to i przede wszystkim pozwolił nam na to
drugi propagator kultury zakopiańskiej, bardzo związany z Zakopanem nasz
rektor Pan prof. Klimek. Bez jego zgody nie było by szans przeprowadzenia
tego typu badań, bo jak Państwo wiecie te badania robimy nieodpłatnie. Ta
część dotycząca badania gęstości kośćca nigdy by w życiu nie była robiona
gdybym ja nie miał akurat grantu naukowego dotyczącego tego badania gęstości
kośćca wśród młodzieży dojrzewającej. Ponieważ mam aparaturę, która niestety
kosztuję dobrego mercedesa, to mogę tą aparaturę wykorzystać w tych
badaniach, bo tak naprawdę to nie było zaplanowane, dzięki temu że akademia
wychowania fizycznego aparaturę nabyła, po prostu ją wykorzystujemy, bo
możemy i chcemy.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel - P. Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Szanowny panie profesorze, bardzo się cieszę że takie badania
przeprowadzacie, ukłon w stronę Pana profesora Rudolfa Klimka, Szanowni
Państwo zwrócić uwagę co jest przyczyną tych nieprawidłowości. No myślę, że
tak, niewłaściwe żywienie, brak ruchu, złe przyzwyczajenia i teraz Pani
Naczelnik ja dość dokładnie przeanalizowałem te strategię, która była
przedstawiona i diagnozę, na podstawie której ta strategia była opracowana,
tamtych zagrożeń nie doczytałem się, warto będzie tam umieścić. Myślę, że w
szkole dobrze by było przeprowadzić takie świadomościowe programy na temat
zdrowego żywienia , na temat zagrożeń, żeby tego uniknąć, bo proszę Państwa
kiedyś moje pokolenie było wdrażane do prac takich fizycznych, do pomocy w
polu, itd. grabienie siana, okopywanie i tak dalej. I tego ruchu było więcej.
Myśmy też byli może nie bardzo dożywieni ale po prostu ta żywność była
naturalna. Dzisiaj jeżeli kurczaka wyhodujemy za 3 tygodnie, i my to jemy to na
pewno to się przenosi również na budowę kośćca i na te wszystkie. Pni
Naczelnik również dobrze by było przy tych posiłkach cateringowych, aby mieć
wpływ co w tych posiłkach się znajduje. Ja myślę, że tu myśmy na Komisji
rozmawiali na temat możliwości rozbudowy kuchni Zakopiańskiego Centrum
Edukacji gdzie przynajmniej część posiłków do części placówek oświatowych
mogła by być tam przygotowywana pod właściwą kontrolą naszych
pracowników i byśmy wiedzieli czym te nasze pociechy karmili. Dziękuję
bardzo.
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P. Przewodniczący - bardzo dziękuję P. Przewodniczący. Bardzo proszę P.
Marek Donatowicz.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący , Państwo Burmistrzowie,
Szanowni Państwo, Panie Naczelnik ja sądzę, że nie jest przypadkiem kolejność
punktów, które dzisiaj zaistniały, teraz już to rozumiem. Obecność Państwa
czyli rodziców i uczniów, którzy za chwileczkę będą tutaj uhonorowani
nagrodami za najlepsze wyniki w nauce. Nie jest przypadkowa też w tej
okoliczności, bo jak sądzę bardzo ważnym jest kultura fizyczna, to o czym przed
chwileczką Panowie mówili i sądzę, że takim przesłaniem płynącym z tego
spotkania powinno być też to, że ten ruch i wychowanie fizyczne powinno być
na coraz wyższym poziomie. Ja chcę powiedzieć dobrą wiadomość, bo mam
kontakty z Wyższą Szkołą Wychowania Fizycznego z Warszawy z kolei i
liczebność ćwiczących dzieci w Zakopanem, biorących udział w wychowaniu
fizycznym jest o wiele wyższa niż w innych miastach Polski i np. Panowie byli
zaskoczeni będąc u nas, jak to u nas jeżeli chodzi o zwolnienia lekarskie z wf,
jest ich niewiele na szczęście, to jest dobra wiadomość. Natomiast zła
wiadomość jest taka, że generalnie młodzież rusza się mniej niż kiedykolwiek.
Powodem tego jest to co Panowie poruszyli czyli klawiatura, komputery i ten
stateczny tryb życia. Ja sądzę, że to co za chwileczkę będziemy dokonywać
powinno iść w parze czyli nauka z kulturą fizyczną czyli z ruchem. Te dwa
komponenty jak się złączy to jest ideał i o to w tym nam wszystkim chodzi.
Dziękuję bardzo. Oklaski.
P. Przewodniczący - myślę P. Przewodniczący , że Pana wypowiedź była
również echem naszych spostrzeżeń i pytań, które się nam namnożyły w
naszych głowach, ale z racji tego że czas mamy ograniczony i tak naprawdę
bardzo nam zależy na czasie naszych czcigodnych rodziców i uczniów, którzy
za moment pójdą do tych obowiązków, aby jednak nie przetrzymywać Państwa
tutaj na dzisiejszej Sesji, ale bardzo się cieszymy i rzeczywiście P.
Przewodniczący i Pani Naczelnik kolejność bardzo właściwa. Panowie
przedstawili nam informacje w formie wykładu, ja nawet poczułem się jak bym
był na ćwiczeniach, które na studiach również doświadczałem. Jestem zdumiony
wiedzą i Szanowni Państwo przekazem, to są nauczyciele akademiccy, operują
słownictwem całkiem innym na uczelniach, terminami innymi a proszę
zobaczyć jak w sposób bardzo jasny, rzeczowy, czytelny przekazali na te
informacje, które do nas tak naprawdę bardzo głęboko doszły. Szanowni
Państwo bardzo wam za to dziękujemy.
Ad. 4
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 4 – Przyznanie stypendium
Miasta Zakopane uczniom za osiągnięte wyniki w nauce dla uzdolnionych
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uczniów w I półroczu roku szkolnego 2015/2016. Szanowni Państwo zanim
przyznamy stypendia uczniom za wyniki w nauce, bardzo proszę Panią
Burmistrz o zabranie głosu.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – Szanowni Państwo
Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale
zaszczyt, chociaż nie robię tego z ogromną przyjemnością, bo jest mi trochę
przykro zaprosić na środek Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej na Olczy, Pani
Jolanta Iwanicka. Oklaski. Dlaczego jest mi przykro ponieważ muszę dzisiaj
oficjalnie Panią Dyrektor pożegnać i dlatego teraz pozwolicie Państwo, że
odczytam list skierowany przez Burmistrza Miasta Zakopane do Pani Dyrektor,
proszę Państwa o powstanie: „Szanowna Pani. Proszę przyjąć serdeczne
gratulacje i wyrazy uznania za 36 lat pracy dydaktycznej, trud i zaangażowanie
na rzecz edukacji i wychowania kolejnych pokoleń podtatrzańskiej młodzieży.
25 lat piastowania stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem skłania do refleksji nad minionym
czasem i wszystkimi wydarzeniami, które zapisały się na kartach historii
Olszańskiej szkoły. W imieniu własnym oraz całej społeczności skupionej
wokół szkoły podstawowej nr 4 pragnę serdecznie podziękować za wszystkie
Pani zasługi, których nie sposób wyliczyć w tak krótkim czasie. Pozwolę sobie
wymienić tylko kilka z nich: to za kadencji Pani Dyrektor szkoła otrzymała imię
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz sztandar szkoły, który towarzyszy nam we
wszystkich ważnych uroczystościach w Zakopanem, to Pani Dyrektor osobiście
zabiegała, a następnie nadzorowała przeprowadzenie remontu i modernizacji
budynku szkoły oraz sali gimnastycznej, wreszcie, po reformie oświaty z 1999
r., to Pani Dyrektor była organizatorem i pierwszym dyrektorem Gimnazjum nr
3 na Olczy. Jest jeszcze jedna, szczególna rzecz, za którą wszyscy pragniemy
złożyć na Pani ręce serdeczne podziękowania, a mianowicie za krzewienie
pamięci o najważniejszym święcie narodowym w naszym kraju, połączone z
tradycją organizacji w Zakopanem Sztafetowego Biegu Niepodległości im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego. To Pani Dyrektor osobiście przez te wszystkie
lata przewodniczyła komitetowi organizacyjnemu biegu, zachęcała szkoły i
zakłady pracy do formowania sztafet, dbała o wspaniałą atmosferę podczas
biegu oraz o dobre samopoczucie po zawodach. Każdy kto choć raz w sztafecie
wystartował wie, że herbatka i pączki po ukończonym biegu nigdzie tak bardzo
nie smakują. Szanowni Pani Dyrektor raz jeszcze serdecznie dziękuję za Pani
wieloletnią pracę, profesjonalne kierowanie placówką oświatową na Olczy oraz
zrozumienie i indywidualne podejście do każdego ucznia. W ramach wyrazu
szacunku i uznania bardzo proszę o przyjęcie nagrody w związku z
zakończeniem pracy pedagogicznej Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem. Życząc Pani pełnej pomyślności
realizacji planów, które zawsze były odkładane na później oraz spełnienia w
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życiu osobistym, pozostając z wyrazami szacunku, podpisano Burmistrza Miasta
Zakopane Leszek Dorula”. Oklaski.
P. Jolanta Iwanicka – Szanowni Państwo cóż ja mogę powiedzieć? Dla tak
cudnych słów, dla takich podziękowań, dla takiego pożegnania warto odchodzić.
Żegnajcie kochanie. Oklaski.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
Pani Dyrektor serdecznie Pani dziękuję za 9 lat. Była Pani moim nauczycielem.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo dzisiaj jest piękna uroczystość,
wzruszająca ponieważ mamy tu na Sali naszych najlepszych uczniów z ich
wspaniałymi rodzicami. Cieszę się bardzo. Dla władz miasta Zakopanego
dziecko w naszym mieście jest najważniejsze, dlatego dokładają wszelkich
starań, żeby dbać o prawidłowy rozwój naszych dzieci.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, pozwólcie
jeszcze, że wrócę do Pani Dyrektor ponieważ powiedziała, że odchodzi, ja
jestem święcie przekonany, że będzie nadal aktywna, że będzie nadal wspierać
będzie szkołę na Olczy, wspierać nauczycieli, rodziców i będzie pracowała na
rzecz naszych małych podopiecznych, aby właśnie takie dni jak dzisiaj były
prawdziwą przyjemnością coraz częściej. Pani Dyrektor jeszcze raz serdecznie
dziękuję i zapraszam nadal do współpracy. Szanowni Państwo, drodzy
uczniowie zacznę może od gratulacji i podziękowań. Wybaczcie, że zacznę
niestandardowo czyli od uczniów, bo wiem że się to im należy. Wiem, że
pracowały, pracują i starają się uczyć tak, aby byli zadowoleni rodzice aby byli
zadowoleni nauczyciele, ale żeby też mieli przyjemność z tego, że dostają dobre
oceny i że są zarówno w klasach jak i w szkole spostrzegani jako wzór do
naśladowania. Ale żeby tak się stało drogie dzieci to jest olbrzymia praca,
wysiłek, a powiedziałbym nawet poświęcenie waszych rodziców, waszych
wychowawców i nauczycieli i pozwólcie, że podziękuję może też i w waszym
imieniu właśnie rodzicom, że tak bardzo w tym zabieganym świecie, w tych
trudnych czasach kiedy coraz mniej czasu mamy dla swoich dzieci, Państwo
znajdują, poświęcają ten czas, bo wiecie że warto naszym dzieciom poświęcić
czas, bo to jest przyszłość naszego Zakopanego. W związku z tym przyjmijcie
ode mnie gratulacje, ale też i najszczersze podziękowania. Dziękuję
wychowawcom, nauczycielom i Dyrektorom szkół, którzy włączają się i tez
poświęcają się, aby zrozumieć te nasze dzieci, aby wydobyć z nich to co jest
najlepsze, żeby mogły w przyszłości coraz lepiej sobie radzić, aby my też
byliśmy jako już starsze osoby, jako rodzice, jako wychowawcy, jako
nauczyciele byli szanowani, żebyśmy byli spokojni, że to Zakopane, ta Polska
jest w dobrych rękach. Jestem święcie przekonany, że właśnie kształcąc nasze
dzieci będziemy mieć nasz kraj, nasze Zakopane w dobrych rękach. Za to
serdecznie, za waszą prace dziękuję, a że to doceniamy jest to właśnie
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szczególny dzisiaj moment, który możemy chociaż w ten sposób skromny
podziękować za wasze wychowanie, za waszą naukę. Serdecznie jeszcze raz
wszystkim gratuluję i dziękuję. Oklaski.
STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE za osiągnięte wyniki w
nauce dla uzdolnionych uczniów w I półroczu roku szkolnego 2015/2016
otrzymali:
Agnieszka Łukaszczyk-Capowska SP9
Hanna Wróbel SP1
Natasza Piwowarczyk SP5
Katarzyna Migiel SP4
Paulina Socha SP3
Katarzyna Bobek SP5
Anna Skarbek – Malczewska SP3
Zuzanna Wojtowicz SP3
Szymon Moskwa SP1
Maciej Knapczyk SP3
Michał Knapczyk SP3
Julia Zubek SP3
Monika Król - Muma SP3
Szymon Staszeczka SP5
Lidia Leja SP1
Szymon Bobrowski G3
Agnieszka Król – Józaga ZSP Kenar
Krzysztof Bętkowski STO
Natalia Czerniak G1
Sabina Kuziemka ZSP Betlejem
Paulina Kaleta G1
Joanna Gąsienica – Giewont G2
Adriana Dziubek G1
Małgorzata Stępień G2
Katarzyna Gierat G1
Patrycja Bachleda – Szeliga G1
Izabela Kaleta G1
Dorota Szczerba G1
Sara Cichoń ZSP Kenar
Zofia Elantkowska G2
Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplom potwierdzający otrzymanie
Stypendium Burmistrza Miasta Zakopane oraz symboliczną statuetkę sowy. Z
kolei rodzice za swój trud otrzymali specjalne podziękowania oraz kwiaty. W
uroczystości wręczania tych wyjątkowych nagród wziął udział Burmistrz Leszek
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Dorula wraz ze swoimi zastępcami Agnieszką Nowak-Gąsienicą i Wiktorem
Łukaszczykiem, a także Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz.
Ad. 5
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo – pkt. 5 – Sprawozdanie z
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo proszę Panią
Dyrektor Zofię Kułach Maślany o przedstawienie stosownej informacji.
P. Zofia Kułach Maślany Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, P. Przewodniczący , ja
chciałam złożyć sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2015 rok. Będzie to krótkie sprawozdanie ponieważ szczegółowe
sprawozdanie zostało przekazane Radzie Miasta. W sprawozdaniu tym zostały
wyszczególnione wszystkie świadczenia, które świadczy Ośrodek Pomocy
Społecznej została podana kwota wydatkowana na dane świadczenie oraz liczba
osób, której dane świadczenie przyznano. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zakopanem realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej jak
i zadania zlecone gminie. W 2015 roku ze środków samorządowych i dotacji
budżetowej na realizacje świadczeń z zakresu pomocy społecznej została
wydatkowana kwota 11 535 955,61 zł. Zadania własne gminy to m.in. opłaty za
domy dziecka, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, wynagrodzenie
rodzin zastępczych, dodatki mieszkaniowe, usługi mieszkaniowe, zasiłki celowe
i okresowe, zasiłki stałe, dożywianie, koszty utrzymania ośrodka, asystent
rodziny, ubezpieczenia zdrowotne. Na świadczenia te wydatkowano kwotę
6 246 550,24 zł, zadania zlecone gminy to m.in. świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze, karta dużej rodziny. Na
świadczenia te wydatkowano kwotę 5 271 524,79 zł. W 2015 roku pomocą
finansową, jak również pomocą niematerialną w postaci na przykład usług
opiekuńczych czy udzielenia schronienia w noclegowni objętych było 495
rodzin. Ustawa o pomocy społecznej precyzuje 15 przyczyn ubiegania się o
pomoc społeczną. Do najczęstszych powodów ubiegania się o pomoc społeczną
należą: długotrwała choroba i niepełnosprawność, w dalszej kolejności ubóstwo,
bezrobocie, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa. Dziękuję bardzo.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zał.
Nr 5
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę.
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Ad.6
P. Andrzej Jasiński P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta
- przechodzimy do pkt.6 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
Zakopane. Państwo radni otrzymaliście sprawozdanie za okres od 17 marca do
21 kwietnia – zał. Nr 6, bardzo proszę P. Burmistrza o ewentualne uzupełnienie.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, pozwólcie,
że uzupełnię swoje sprawozdanie za okres od 23 marca do 27 kwietnia. W dniu
25 marca spotkałem się z Dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego w celu
omówienia strategii rozwoju parku. Tu chciałem wszystkim serdecznie
podziękować szczególnie tym osobom, które bardzo czynnie włączyły się w
opracowanie tego dokumentu a można powiedzieć dzięki którym został nam tu
przedstawiony w miarę dobry i wypracowany kompromis, który będzie służył
nie tylko samemu parkowi ale mam nadzieje, że i dobrze Zakopanemu. W dniu
1 kwietnia Wiceburmistrz Łukaszczyk uczestniczył w spotkaniu w sprawie
smogu. Szanowni Państwo sami Państwo wiedzą, że w tym temacie dobrze
działamy co dowiedliśmy zarówno na tych spotkaniach jak i przedstawiając
Radzie, że przez ten okres tego jednego roku zostały przygotowane takie
działania, których nie udało się przez wiele, wiele lat przygotować. A więc
mówię tu o Programie Gospodarki Niskoemisyjnej ale też i całościowym
programie, który chcemy dopracować przed jakimiś podjęciem, przed podjęciem
jakichś kroków coraz lepszego rozwiązania tego naszego wspólnego problemu.
Tu zaznaczam oczywiście, że te problem jest, że tak powiem nie od dziś, nie od
wczoraj, nie od 5 lat, już w latach 90 był bardzo duży problem w Zakopanem w
tym temacie był. Cieszy jednak fakt, też że co prawda stopniowo i można
powiedzieć no nie od razu takim dużym efektem ale wyniki tych badań mamy
coraz lepsze. Mam nadzieję, że zarówno nowe technologię jak i nasze działania
w postaci włączenia tutaj geotermii jak i można powiedzieć spółki gazowej w
działanie na rzecz miasta Zakopane ale też i zainwestowanie w naszym mieście
przyczyni się do rozwiązania znacznej części tego problemu. Na tych
wszystkich spotkaniach, które również dotyczą strategii miasta Zakopane
niektórzy radni i tu i bardzo serdecznie dziękuje zapraszają właśnie
przedstawicieli spółki gazownictwa tworząc możliwość aby weszli w te tereny,
które widzą, że są niezagospodarowane przez inne źródła czy inną możliwość
dołączenia się do źródeł ciepła. W dniu 5 kwietnia na konferencji prasowej
zaprezentowaliśmy nowe autobusy komunikacji miejskiej, które ruszyły już
można powiedzieć na miasto w dniu 11 kwietnia. Sami Państwo wiecie, że jest
to nowa jakość w Zakopanem, nowy wzór można powiedzieć w którym do
naśladowania w którym powinni zarówno przedsiębiorcy jak i mieszkańcy iść.
Mamy nadzieję, że również to przyczyni się nie tylko do poprawy powietrza ale
też i pod każdym względem do poprawy przede wszystkim mieszkańcom
komunikacji i uczniom dostania się do szkoły jak i mieszkańcom do pracy. Tu
serdecznie dziękuje za przychylność wszystkim tym, którzy również w tym
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temacie tutaj bardzo mocno wspierali nasze działania także serdecznie jeszcze
raz dziękuje. 9 kwietnia na Placu Niepodległości odbył się koncert „Kocham
Zakopane” połączony ze zbiórka pieniędzy dla chorej Darii, co prawda pogoda
nie dopisała ale gorących serc, które kochają Zakopane było i jest bardzo dużo.
W dniu 10 kwietnia wziąłem udział we mszy świętej w Sanktuarium na Olczy
poświęconej ofiarom katastrofy Smoleńskiej, w tym też samym dniu
uczestniczyłem w uroczystości świecone w Związku Podhalan. 11 kwietnia
odbyły się uroczystości poświecone pamięci ofiar Golgoty Wschodu, tu
serdecznie też i dziękuje i gratuluje tej młodzieży, tym nauczycielom którzy to
święto przygotowują i którą pamięć, że tak powiem i historie naszą
podtrzymują. 12 kwietnia podczas obrad Euroregionu Tatry wraz z
przedstawicielami miasta Wysokie Tatry odebraliśmy nagrodę za współpracę
partnerską pomiędzy naszymi miastami. To jest statuetka ja ją dzisiaj tutaj nie
przynosiłem chociaż można było ale jeśli ktoś z radnych chce ją zobaczyć jest
na górze w sekretariacie. Natomiast to jest takie podziękowanie za powrót tez do
tej współpracy, której przez ostatnie 7 lat czy 8 została można powiedzieć
zawieszona, myśmy do tej współpracy powrócili, cieszymy się docenili to
również nasi można powiedzieć inni partnerzy. Tu nam, tu braliśmy udział z
Przewodniczącym Komisji Ekonomiki w tym całym spotkaniu z P. Janem
Glucem no i P. Jan Gluc też był świadkiem można powiedzieć takiego troszkę
można powiedzieć dla Zakopanego niechlubnego podsumowania przez
Przewodniczącego Euroregionu Tatry, który stwierdził, że przez ostatnie lata
2007/2013 Zakopane po prostu przespało możliwość pozyskiwania środków z
Euroregionu Tatry jak i po prostu nie współpracowało na tyle efektownie, żeby
cokolwiek więcej osiągnąć. Mamy nadzieję, że o co zaapelował P.
Przewodniczący tutaj Jan Gluc do wszystkich członków o współprace i
przychylność innych członków Euroregionu Tatry, że w tych następnych
rozdaniach można powiedzieć uda się nam wiej osiągnąć, mamy taka nadzieję.
W dniu 13 kwietnia trwała akcja sprzątania ulic i chodników po zimie, tu
szczególnie chcę podziękować Spółce „Tesko”, Pani Prezes, wszystkim
pracownikom bo spisali się naprawdę na medal tak jak w tamtym roku tak i w
tym roku mamy miasto od samego początku czyste, zadbane widać, że prace
trwały intensywnie. Za to jeszcze raz serdecznie dziękuje ale też dziękuje
wszystkim tym mieszkańcom, którzy włączyli się nie tylko w samo sprzątanie
swoich posesji ale też i można powiedzieć tutaj alarmowali albo wskazywali
nam miejsca, które być może przez niezauważenie czy nie widzieliśmy, że w
niektórych miejscach jest nieporządek. Za tą współprace też serdecznie dziękuje
i za te informacje, które nam pomagają później w niektórych miejscach również
niektóre miejsca doprowadzić do porządku również wszystkim serdecznie
dziękuje. W dniu 18 kwietnia odbyłem spotkanie z w Dyrekcji Generalnej Dróg
krajowych i Autostrad, Szanowni Państwo ja pozwoliłem sobie umówić się z
dyrekcją w sprawie można powiedzieć odcinka drogi krajowej od Poronina do
Zakopanego jak wiemy taka modernizacja można powiedzieć częściowa
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przebiegła całej drogi można powiedzieć od Nowego Targu do prawie końca
Białego Dunajca. Natomiast tu na naszym odcinku no jest dużo spraw, które
powinniśmy wspólnie rozwiązać, umówiliśmy się na wspólne działanie.
Zaproponowane zostało podpisanie takiego porozumienia, że my przygotujemy
dokumentację a też pomożemy jakby można powiedzieć w tych miejscach
gdzie mamy własne nieruchomości przekazania ich na rzecz ewentualnie
stworzenia możliwości w prawo i lewoskrętów na tych skrzyżowaniach, które są
problemem w naszym Zakopanem ale też i możliwości rozbudowy ronda na
Chramcówkach. Taka szansa w przyszłości się pojawi jednak musimy to
porozumienie podpisać, myśmy już taką deklarację i chęć podpisania wysłali w
tamtym tygodniu. W dniu 20 kwietnia wraz z Wiceburmistrz Agnieszką Nowak
Gąsienicą uczestniczyliśmy w obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony
Zabytków, 21 kwietnia wraz z Wiceburmistrzem Wiktorem Łukaszczykiem
dokonaliśmy przeglądu mieszkań znajdujących się w zasobach komunalnych
gminy. Tu muszę Państwu powiedzieć, że nadal mamy olbrzymi problem aby
zaspokoić tych potrzebujących no po prostu w przyzwoite albo w jakiekolwiek
nawet mieszkania. Mamy nadzieję, że to pomoże po prostu w przyszłości się
rozwiązać ten problem na dzień dzisiejszy no chętnych jest coraz więcej. W
dniu 22 kwietnia P. Wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk uczestniczył w kolejnym
spotkaniu w sprawie zanieczyszczonego powietrza, tych spotkań odbywa się
coraz więcej, ta współpraca mam nadzieję z wszystkimi środowiskami jest w
miarę dobra i mam nadzieję, że właśnie takie wspólne działanie nie wytykanie
sobie a wspólne działanie pozwoli na nie tylko dobra atmosferę przy
rozwiązaniu tego problemu ale wskazanie najbardziej dobrego można
powiedzieć sposobu, żeby ten problem zlikwidować. Szanowni Państwo,
Szanowna Rado, jak wiecie ruszają w tym momencie remonty dróg, w tym
momencie jest remontowany Chyców Potok, mam nadzieję, że w najbliższym
czasie ruszą pełną parą te prace i będzie widać efekt kolejnych ulic w naszym
mieście, które będą miały nowa nakładkę ale też i będą rozwiązane takie można
powiedzieć miejsca czy nieduże problemy w postaci chociażby załatania dróg
czy poprawienia, czy wyremontowania schodów tak jak na Małym
Żywczańskim tak jak w innych rejonach, którzy się mieszkańcy zwracają. Ja
zwracam się również jeszcze tutaj do radnych jeśli widzą taką podpowiedź, żeby
tutaj mi wskazać, że mają w dzielnicy jakiś problem a nie wymaga on
przygotowania długiego, jakiejś dokumentacji to oczywiście bardzo proszę i
zapraszam do współpracy i wskazywania tych miejsc tak by naszym
mieszkańcom poprawiać i ulepszać po prostu życie w naszym mieście.
Szanowni Państwo serdecznie oczywiście zapraszam na koncerty Wiosny
Jazzowej w Zakopanem od 29 kwietnia do 3 maja, zapraszam też wszystkich
mieszkańców i państwa na obchody Święta 3 Maja w Zakopanem. Serdecznie
dziękuje jeśli są jakieś pytania do mnie to na nie odpowiem, dziękuje.
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P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Burmistrzu, bardzo proszę P. radny Jędrysiak.

- dziękuje P.

P. Jerzy Jędrysiak Szanowni Państwo Burmistrzowie, P. Burmistrzu,
Szanowni Koledzy radni cieszę się z jakby perspektyw porządkowania
Zakopanego. Tu rzeczywiście nawet dzisiaj jest znaczy 22 umowa została
podpisana na remonty ulic, tutaj oczywiście chciałem Panu zwrócić uwagę, że
tak ul. Kościelna, Krzeptówki wiadomo wymagają remontu tam chodniki tam
stan jezdni chociażby te nakładki na tym osiedlu trzeba by porobić. W fatalnym
stanie jest droga papieska, tutaj widzę, że jest suma przeznaczona na remont
droga przez Gubałówkę, tam szczególnie od stacji tej z wieżą telewizyjną w dół
no naprawdę trzeba bardzo uważać bo dziury są na 10 centymetrów i tak co
chwilę. Więc wierzę, że to będzie poprawione no chciałbym doczekać się w
końcu remontu Drogi Z Strugiem ale no tak jak plany przewidują chyba dosyć
długo będziemy czekać. Ja tu przy okazji interpelacji czy ewentualnie spraw
związanych z „Sewikiem” będę prosił też o to, żeby tam rowy udrożnić, może
od razu powiem ul. Za Strugiem bo proszono mnie o to, oni ciągle się obawiają
zalania przy ewentualnych dużych opadach deszczu. Natomiast jest ta widoczna
rzeczywiście poprawa estetyki Zakopanego P. Burmistrzu dostrzegam bo chyba
najczęściej chodzę po ulicach czy jeżdżę rowerem na około Zakopanego. Przy
okazji to miałem też prosić schody, które były już uzgadniane z P. Puchałową
to jest ten blok przy Alejach, który no bank PKO jest, zarówno wejście jak i
zejście z tych schodów no w stanie agonalnym wszyscy chodzą przez skwer
zielony. Kostka jest rozsypana i właściwie uniemożliwia to jazdę, tam były
rozmowy prowadzone z P. Puchałową, prosiłem ją o to ale no dość długo to trwa
a dalej się nic nie robi. Dziękuje bardzo.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta - dziękuje bardzo
Panie radny, czy ktoś , P. Burmistrza proszę o odpowiedź.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowny radny ja dziękuje również za
podziękowania i zauważenie, że rzeczywiście w naszym mieście jest czysto,
estetycznie i mam nadzieje, że tak będzie. Natomiast chce Panu powiedzieć tak,
że jeśli chodzi o drogę na Gubałówkę ja ją zaplanowałem w trzech etapach
dokończenia w całości do samego można powiedzieć Zębu. W tamtym roku był
wykonany ten jeden odcinek do wieży a w tym roku już jest po przetargu
również będzie nakładka położona do pewnego odcinka a w następnym roku
chciałbym, żeby to zostało zakończone na całej długości tego odcinka tam
papieskiego.
P. Jerzy Jędrysiak z sali – tam jest ten wspaniały szlak rowerowy.
P. Burmistrz Leszek Dorula – tak chciałbym tez Pana poinformować, że no
wiele przetargów już się też odbyło ale tez chciałbym Pana poinformować bo
Pan powiedział, ze no pewnie jeszcze dość długo będziemy potrzebować czasu
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zanim wyremontujemy czy w ogóle nowa drogę zrobimy Za Strugiem. Ja tam
kiedyś byłem wraz z Wiceburmistrzami i z P. Naczelnikiem w tym momencie
dałem do wydziału rozeznanie czy by tego pierwszego odcinka tutaj nie
czekając na całą dokumentację, całą dokumentację Drogi Za Strugiem nie zrobić
koło szkoły Kenara chodnika i wyasfaltowania tego pierwszego odcinka można
powiedzieć do naszej kolejnej tam nieruchomości w której mamy osiem rodzin
w naszym budynku. Ten odcinek jest dość szeroki mam nadzieję, że uda się
zarówno wydziałowi jak i tu można powiedzieć P. Skarbnik w tym momencie
przeznaczymy kolejną kwotę aby ten początkowy odcinek tam po prostu
poprawić i to zrobić. Oczywiście nie mogę powiedzieć w którym tygodniu czy
miesiącu to będziemy robić ale chciałbym aby w tym roku to było zrobione.
Mam nadzieje, że się uda o ile własności tam będą w jakiś sposób tutaj
uregulowane przez nas. Jeśli chodzi o te schody tutaj to powiem Panu tak i
Państwa i chcę poinformować Szanowną Radę również o takiej sytuacji bo sami
Państwo wiedzą, że ten cały lokal w którym znajduje się bank PKO S.A to jest
lokal miasta my go dzierżawimy bankowi, bank w tym momencie można
powiedzieć nie wypowiedział umowy ale prosił o spotkanie. Myśmy się spotkali
i proponuje zmniejszenie prawie o połowę a nawet więcej tego lokalu, chcą się
porostu tam troszkę skurczyć, ten bank troskę będzie mniejszy. W związku z
tym będziemy mieć najprawdopodobniej do wynajęcia jedną z części tego banku
czyli jak się wchodzi to po lewej stronie będziemy mieć, no musimy
przebudować do czego zobowiązaliśmy bank on zostanie po prawej stronie a po
lewej stronie będziemy szukać olejnych najemców. Ale również poprosiliśmy
właśnie bank ten S.A który będzie tam przeprowadzał prace remontowe aby
wykonał przed bankiem również chodnik i ma nadzieje, że się nam to uda ale to
nie mamy jeszcze żadnej umowy ani gwarancji. W związku z tym jakby się nam
udało ze środków właśnie tu przy współpracy z bankiem to zrobić no to tez by
była jakaś i oszczędność i dobry wizerunek tamtego miejsca. Także mam
nadzieje, że to się uda ale serdecznie również dziękuje za uwagi, spostrzeżenia
w którym miejscu co mamy bo to jest też dla nas ważne, żeby to wykonać,
dziękuje.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta - dziękuje bardzo o
głos prosił P. Przewodniczący Maciej Wojak, bardzo proszę.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Szanowni Państwo
jeszcze w ramach sprawozdania P. Burmistrza chciałem uzupełnić o takie ważne
wydarzenie, które miało miejsce a min. ja jak i P. Naczelnik Zofia Kiełpińska
jak i P. Rzecznik Anna Karpiel Semberecka reprezentowaliśmy samorząd w
spotkaniu z P. Henrikiem Kristoffersonem to jest 21 letni sportowiec z
Norwegii, który w tym roku zdobył Puchar Świata w Narciarstwie Alpejskim w
slalomie. Było to wielkie święto zjazdowców ponieważ pierwsze spotkanie
było wieczorem w Zakopanem a następnego dnia Henrik Kristoffersen
przeprowadził trening na Kasprowym Wierchu gdzie była bardzo duża ilość
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młodych i bardzo młodych narciarzy nie tylko z Zakopanego ale również przede
wszystkim z Bielska Białej i było to naprawdę wielkie święto narciarstwa i ci
młodzi przyszli pewno mistrzowie mogli poznać tego już wielkiego mistrza.
Chciałem właśnie też podziękować Pani Zofia Kiełpińska wręczyła list
powitalny od P. Burmistrza w pięknym angielskim także bardzo dziękujemy
była to naprawdę świetna uroczystość jak również w czasie tego spotkania
obecny był Minister P. Piotr Nowacki z Kancelarii Prezydenta RP i
prowadziliśmy rozmowy na temat sytuacji narciarstwa zjazdowego w Polsce jak
i również na temat możliwości otwarcia Nosala być może już w przyszły
sezonie. Natomiast odnośnie tego co P. Burmistrza wspomniał na temat
pozyskiwania funduszy europejskich to chciałem Państwu powiedzieć, że
brałem udział też w tym miesiącu w takiej konferencji, która odbyła się
Krakowie na temat współpracy trans granicznej Interreg Polska – Słowacja. Jest
to fundusz europejski, którego i. dysponentem będzie Euroregion Tatry i
chciałem zwrócić uwagę, że w ramach tego funduszu w latach 2014-2020 jest
do pozyskania prawie 9 miliardów euro. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, głos chciała zabrać
P. radna Bożena Solańska, bardzo proszę P. Bożenko.
P. Bożena Solańska – P. Burmistrzu ja jeszcze w sprawie ulic, ul. Smrekowa,
która jest naprawdę w stanie katastrofalnym, tam była rozbudowa bloków czy
mieszkań deweloperskich i mieszkańcy po prostu maja ogromne problemy z
przejazdem. Ta droga jest w stanie naprawdę katastrofalnym i bardzo byśmy też
prosili o jakaś naprawę czy co z ta drogą zrobić czy czekamy dopiero jak będzie
cała sprawa uregulowana już z dworcem kolejowym.
P. Przewodniczący – dobrze bardzo dziękuje P. Bożeno, bardzo proszę
P. Burmistrz odpowie na pytanie.
P. Burmistrz Leszek Dorula - Szanowna Pani radna jeżeli chodzi o ul.
Smrekową byliśmy również tam na objeździe ja tu serdecznie dziękuje również
P. doktorowi bo wiem, że się włącza tam. Rozmawiałem z niektórymi
mieszkańcami można powiedzieć też w działanie na rzecz tej ulicy, tak jak Pani
wspomniała tam ona została częściowo można powiedzieć no nie powiedziałby
rozjeżdżona ale uszkodzona poprzez te wielkie budowy, które tam były i
częściowo się już kończą. Chcemy przystąpić do poprawy tej ulicy ale wiem, że
są wydane tam pozwolenia na budowę bodajże jedno czy dwa pozwolenia na
budowę i chcielibyśmy po prostu wykonać tą pracę po zakończeniu tej budowy.
Nie chcielibyśmy teraz bo wiadomo, że przy budowie zawsze jeszcze jakieś
tam możliwości przejazdu czy dojazdu ciężkiego sprzętu są w związku z tym no
chcemy to po prostu zrobić po. Mam nadzieje, że się uda to jesienią po
przeprowadzeniu tych najcięższych prac na tej budowie ale zauważyliśmy, że
ona wymaga pewnej można powiedzieć gruntownej naprawy. Także również
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serdecznie dziękuje za ten sygnał, ja tutaj jeszcze pozwolę sobie jeśli mogę
skorzystać z tej okazji czekałem bo myślałem, że dojdzie P. radny Szczerba
natomiast chciałem pogratulować tutaj Kolegom radnym, że tak powiem pobicia
Rekordu Guinnessa. Wiem, że w punkcie tutaj P. Przewodniczący, Rada
również będzie dziękowała my się dołączymy do tych podziękowań ale to jest
naprawdę taki miły akcent, miły wyczyn a dla Was na pewno wielkie
osiągnięcie i serdecznie Wam gratuluje. Dziękuję.
P. Jerzy Jędrysiak z sali – się przyczynił P. Burmistrz bo tak kosił
P. Prezydenta Sopotu, że aż było miło.
P. Przewodniczący – Panie Profesorze.
P. Jerzy Jędrysiak z sali – gratuluje sukcesu.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – zajął III miejsce.
P. Jerzy Jędrysiak z sali – ostro, ostro.
P. Przewodniczący – oj wychodzi dyskusja spod kontroli, bardzo proszę o
spokój, ciszę nie żartuje jest to miła konstruktywna rozmowa. Bardzo proszę
sprawie sprawozdania P. Bartłomiej Bryjak Przewodniczący Komisji
Urbanistyki i Rozwoju.
P. Bartłomiej Bryjak - Szanowni Państwo widzimy, że mamy problem wśród
młodzieży ze sortem z aktywnością fizyczna i w związku z tym chciałem
zapytać odnośnie zadania inwestycyjnego 4 z 2014 r. Park Ćwiczeń
Gimnastycznych w Zakopanem. Termin składania ofert w przetargu na ten park,
to jest ten park w Kuźnicach upływa 11 maja a termin wykonania jest 2017 rok,
miesiąc październik. No czy młodzież i starsi mogą tak długo czekać na ten park
tak jak rozmawialiśmy prywatnie czy z P. Naczelnikiem Stankiewiczem to ten
termin realizacji z tego co wie chyba jest na ten rok, także proszę o uściślenie
czy ten park będzie w tym roku jest platany czy jednak dopiero w październiku
2017 roku?
P. Przewodniczący – bardzo dziękujemy P. Bartłomieju, P. Burmistrza
odpowie, bardzo proszę.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowny Pan radny wie jak i wiedzą również
radni, że ja chciałem zrobić nie tylko sam park ćwiczeń zresztą to nie jest jedyne
miejsce w którym w tym momencie taki park ćwiczeń powstanie. Taki park
ćwiczeń powstanie na Ustupie, taki park powstanie w centrum miasta, w
centrum miasta szukamy miejsca i taki park ćwiczeń powstanie przy drodze do
Kuźnic. Można powiedzieć taki najbardziej efektowny to właśnie tam będzie
dlatego, że wiemy, że bardzo dużo ludzi się tam wybiera nie tylko na spacery ale
na takie czynne czy bieganie czy ćwiczenie. Ale chcieliśmy to wykonać
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wspólnie z inwestycja można powiedzieć drogowo – chodnikową dlatego, że
tam po prostu przy tej drodze nie ma żadnego odwodnienia. Będziemy musieli
wykonać odwodnienie burzowe i tutaj w tym momencie czekamy na to
pozwolenie. Z tego co wiem to ruszy to w tym roku, nie wiem dlaczego się
akurat tam czy wtargnął, kazałem w tym momencie Naczelnikowi sprawdzić
dlaczego się tak w sprawozdaniu tam pojawiło. Z tego co wiem to chcemy
ruszyć z tą budową już na jesień w tym roku zarówno z parkiem ćwiczeń jak i z
tym pierwszym odcinkiem remontu tej ulicy i chodnika od ronda tutaj Świętego
Jana Pawła II do Karłowicza. Ten odcinek byłby zrobiony wraz z chodnikiem i
ten park ćwiczeń w kolejnych etapach ale tam już będziemy musieli uzgadniać z
parkiem będzie robiony sukcesywnie kolejny odcinek aż do Kuźnic. Także
sprawdzę to co się stało, że w dokumencie się inna data pojawiła natomiast w
mojej wiadomości i tutaj w moim jakby można powiedzieć przekazie ale też i
ten ma to być w tym roku a Pani Ula potwierdza, że będzie robione w tym roku.
Także mam nadzieję, że się nam to uda zrobić już od września byśmy chcieli
ruszyć z robotami, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Burmistrzu, bardzo proszę, bardzo
proszę.
P. Bartłomiej Bryjak – mam jeszcze pytanie odnośnie wydarzenia „ Kocham
Zakopane” w sprawozdaniu mamy kwotę 5 tysięcy 908 zł ta kwota ja rozumiem,
że jest na pewno z Wydziału Kultury od nas ale czy aby nie było zasadne też
wpisywać kwoty jakie są wydatkowane na wydarzenia z innych zakładów. Czy
tak jak tu w tym przypadku miejskiej instytucji kultury ZCK, żeby ta kwota
zawsze była realna bo może czasem sprawiać wrażenie, my nie wiemy czy jest
wydawane z innych instytucji, które są przecież miejskie na jakieś wydarzenie
czy na jakiś cel inne kwoty. To jest jedno pytanie i drugie za tym wiążące się
czy ZCK jako miejska instytucja kultury mogłaby również załączać do
sprawozdania P. Burmistrza informację o swojej działalności tak jak to robi
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest też wykaz z MOSiR-u wydarzeń w
których brali udział przez ostatni miesiąc czy kwartał no i z podaniem kosztów
jeśli by było to możliwe. Myślę, że to tak usprawniło by i poprawiłoby
czytelność
głos z sali - a biblioteki też?
P. Bartłomiej Bryjak – czy bibliotek no myślę, że nie to już od Państwa zależy,
jednakże Zakopiańskie Centrum Kultury jest tutaj jedna z ważniejszych
instytucji miejskich. Jest znacznie wieka instytucją niż choćby MOSiR,
organizuje bardzo wiele wydarzeń i dlatego myślę, że jest to szczególny
przypadek kiedy to powinno takie informacje co jest organizowane być zadane.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę o
zabranie głosu P. Burmistrza.
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P. Burmistrz Leszek Dorula – tak oczywiście, że Państwo dostają materiał
sprawozdanie Burmistrza z działalności czyli naszego tutaj urzędu i wydatków,
jeśli takie potrzeby będą ale też zawsze są sprawozdania zarówno Spółki
„Tesko”, Spółki „Sewik” jak i ZCK, jak i MOSiR-u jak i Straży Miejskiej bo też
przecież ma jakby można powiedzieć no wpisane swoje tam zadania. Jeśli takie
uzupełnienia będą tylko możliwe i widzą Państwo to za konieczne no to nie a
powodu, żebyśmy, my tu nic nie, tu się nic nie da ukryć przecież. W związku z
tym absolutnie się z tym zgadzam, że Państwo zarówno w tym momencie mogą
mieć wgląd poprzez komisję jak i sami radni informację mogą pozyskać. Ale
jeśli widzą, żeby takie jakieś sprawozdania dołączać a tutaj potrafimy to
dopracować to nie ma powodu, żebyśmy po prostu przy moim sprawozdaniu
uzupełniali również o sprawozdania czy to spółek czy to właśnie takich
instytucji kultury. Także absolutnie widzę taką możliwość.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Burmistrzu.
P. Bartłomiej Bryjak – dobrze ja ostatnie pytanie, dotyczy zadania
inwestycyjnego odnośnie stadionu na ul. Orkana. Wcześniej mówiliśmy że on
będzie robiony w porozumieniu z „Sokołem” w ramach rewitalizacji centrum
miasta, widzę teraz, że jest ogłoszony przetarg na prace projektowe. Czy ta
koncepcja jest aktualna, czy ta koncepcja może się zmieniła? Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje.
P. Burmistrz Leszek Dorula – tak chcieliśmy to zrobić wspólnie z „Sokołem”
dlatego, że uważamy, że żarówo kino jak i kino Sokół czy strażnica wymaga
rewitalizacji wraz ze stadionem. Połączenie zadania a chodzi nam głównie o
strzelnicę, która by częściowo wchodziła w część stadionu ale my byśmy też
mogli łatwiej uzgodnić z nimi możliwość rewitalizacji terenu wokół Orkana. To
podtrzymujemy to, że pozyskanie środków na ten cel będzie ze wspólnego
projektu. Natomiast nie ukrywamy, że z samej płyty ze stadionu czy tutaj można
powiedzieć obszaru w którym byłby chcieliśmy zrobić dużo, dużo wcześniej.
W związku z tym była przygotowywana koncepcja można powiedzieć bo to był
taki nie projekt tylko koncepcja taka na papierze, że mieści się tam pewien
stadion. Ale był też wniosek radnych, którzy widzieli to, żeby przerobić to na
stadion piłkarski w związku z tym no była rozpatrywana możliwość przez
P. Tadka tutaj z Wydziału Inwestycji. Stwierdził na samym początku, ze to się
da później po kilku miesiącach stwierdził, że się nie da, wróciliśmy do tej
koncepcji, która jest i w tym momencie pracujemy nad tą koncepcją, która
porostu jest i przygotowujemy, żeby projektant jednoznacznie wskazał jakby to
miało wyglądać.
P. Bartłomiej Bryjak z sali– porozumienie z „Sokołem” jest aktualne?
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P. Burmistrz Leszek Dorula - porozumienie z „Sokołem” jest nadal aktualne
tak jak mówię ale to dotyczy całości terenów dwóch a szczególnie połączenia
tego terenu naszego można powiedzieć. Wiecie Państwo, że tam przebiegają
granice zupełnie inaczej niż w tym momencie jest to użytkowane w związku z
tym dla wspólnego dobra po prostu współpracujemy i spróbujemy wspólne
pozyskać na to środki, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo są jeszcze pytania w sprawie
sprawozdania? bardzo proszę P. Zbigniew Figlarz.
P. Zbigniew Figlarz – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
pytanie w Wydziale Gospodarki Gruntami w pkt. 9 ogłoszenie przetargu,
ogłoszono przetargi nieograniczone na zbycie nieruchomości następującej:
Sienkiewicza, Tuwima, Regle, termin 21 marca, 11 kwietnia, 14 kwietnia. Czy
ja dobrze rozumiem, że zostały sprzedane?
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Panie Zbigniewie.
P. Burmistrz Leszek Dorula – to są zwykłe ogłoszenia o przetargach, nie
wiadomo czy znajdzie się ktoś któryby to zakupił, wszystkie te nieruchomości.
Zostały podjęte jakby można powiedzieć uchwałą i w tym momencie po
podjęciu uchwały minął jakiś tam termin, który myśmy po prostu wyznaczyli je
teraz do sprzedaży czyli do przetargu. I w tym momencie no czekamy czy się ,
pierwsze jest ogłoszenie a później czekamy na to czy się znajdzie jakiś chętny.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Bartłomiej Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – Proszę Państwa jeszcze się chciałem zapytać bo widzę,
że rozstrzygnięcie konkursu na witacza, koncepcję zostało już dokonane albo
powinno być 22 kwietnia mam w sprawozdaniu. Czy ta koncepcja już jest znana
czy można ją poznać? nie można dobrze to nic poczekam.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica z sali – zebrała się komisja jeszcze
nie przedstawiła Burmistrzowi wyników swojej decyzji, otwarte zostały koperty
ale Burmistrz jeszcze nie otrzymał od komisji orzekającej.
P. Bartłomiej Bryjak – dobrze ok., dziękuje.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo ja nie ogłaszałem tutaj jakby
można powiedzieć takiego konkursu jakby, który by nas kosztował nie wiadomo
ile i nie wiadomo co zostało tutaj zaproponowane. Mam taką nadzieje, że ci
którzy włączyli się do tego zaproponowania tego witacza po prostu no chcą
pokazać jakiś inny pomysł na witacza Zakopanego. To byłaby nagroda o ile w
ogóle zostanie przyjęty czyli będzie się oczywiście tutaj w miarę podobało to raz
a drugi raz to w tym momencie tak jak P. Burmistrza powiedziała ja się nie
włączałem do tego działania. Jest powołana komisja ona oceni przedstawi mi
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później jakby można powiedzieć propozycję, którą by widziała no i będziemy
oceniać czy rzeczywiście jest to się podoba. Mogę Państwu powiedzieć tyle, że
możemy jakby przed samym końcowym efektem decyzyjnym tutaj wspólnie
popatrzeć na to czy to się podoba czy jest sens czy nie sensu takiego witacza
stawiać. Także jest to taka można powiedzieć próba zaproponowania coś dla
miasta, coś nowego, coś innego i zobaczymy jakie pomysły maja czy nasi
mieszkańcy czy po prostu ci, którzy przedstawiają swoje koncepcje z innego
miejsca niż Zakopane, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Burmistrzu, P. Jan Gluc.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, chciałbym, żebyśmy mówili o
witaczach w liczbie mnogiej no bo tu wjeżdżamy od strony Poronina, od strony
Krzeptówek, Cyrhli są to takie trzy kluczowe wjazdy. No jeśli już prawda
kiedyś cos chcemy w tym temacie zrobić, Jacek od Furmanowej jeszcze nie
wjeżdżamy. Od Poronina, Krzeptówki no i od strony prawda Cyrhli no są trzy
wjazdy i żeby to były takie same, jednakowe, żeby się utrwalały wjeżdżającym
do naszego miasta, że to jest to samo miasto, żeby nie były kiedyś inne w
przyszłości. A prekursorem tych działań był obecny Komendant Straży
P. Marek Trzaskoś, pamiętam już w tamtej kadencji wywalczył tego witacza no
jak on wygląda to kwestia oceny. Natomiast coś trzeba z tym zrobić, żeby to
było jednakowe, czytelne i utrwalało się wśród turystów wjeżdżających
o
Zakopanego.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Janie, P. Burmistrzu proszę
odpowiedzieć po raz już ostatni co do tematu witacza i kończymy.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ale absolutnie tak, ja się z tym zgadzam
natomiast trudno było jakby można powiedzieć ogłaszać konkurs na trzy
witacze skoro maja być takie same wystarczy na jeden, trochę zaoszczędzimy.
W związku z tym mam nadzieję, że się nam któryś z tych propozycji spodoba a
jeśli nie to będziemy ogłaszać kolejny konkurs aż do tego momentu gdy
zdecydujemy, że warto, dziękuje.
P. Przewodniczący – bardzo proszę ale w temacie witacza to ja jeszcze tylko,
P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo ja zadam pytanie,
które budzi wielką wątpliwość czy potrzebny jest na Ustupie kolejny witacz czy
ten jeden nie wystarczy, który jest dotychczas? A idąc za głosem
P. Przewodniczącego umieścić kolejne prawda przy wlotach do Zakopanego w
różnych miejscach w Zakopanem, dziękuje.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja nie widzę tu żadnej wątpliwości ponieważ tak
jak mówię ten witacz miał być przygotowany tak, żeby się nam spodobał w
każde miejsce. Kiedyś taka propozycja padła, żeby ten który można powiedzieć
jest na Ustupie na dole a on ma taki charakter można powiedzieć troszkę nawet
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parkowy, drewniany itd. A wiecie Państwo, że od strony Cyrhli Zakopane
zaczyna się prawie można powiedzieć a nie nawet prawie tylko za skrętem do
Murzasichla czyli na tym prostym odcinku, który idzie się na Halę Gąsienicową
bodajże. Tam zaczyna się Zakopane w związku z tym według mnie nie wiem to
będzie kwestia oceny tutaj zarówno Rady jak i można powiedzieć zespołu czy w
takim miejscu jak w lesie, parku nie bardziej by właśnie tam pasował taki jak
jest na Ustupie. Poza tym ten na Ustupie sami Państwo wiecie, że znajduje się
nie na naszym terenie, my cały czas za ten teren tam dzierżawiony płacimy
ponadto uznaje, że jest nie po właściwej stronie. W zasadzie on jest całkowicie
niewidoczny, raz, że jest z lewej strony czyli nie po tej stronie z której się
wjeżdża do Zakopanego a drugi raz jest w gąszczu reklam, które on praktycznie
można powiedzieć tez ginie. Nie mówię, które miejsce jest lepsze natomiast
uważam, że tu jest swój skwer, miałem taki pomysł albo marzenie nie wiem czy
to się Państwu podoba czy nie. We wszystkich miastach do których się wjeżdża
to przynajmniej przy jednym z witaczów tak jest na Słowacji, tak jest w innych
miastach również Polski są wskazane również na tym witaczu miasta
partnerskie. Czyli powinno być, że miasto Zakopane współpracuje, jest w
przyjaźni, jest w partnerstwie z miastem Sopot, Saint-Dié-des-Vosges, Siegen ,
Poprad, Wysokie Tatry i że na tym też będzie wskazane takie po prostu takie
trochę większe. Wydawało mi się, że to jest odpowiednie miejsce, raz, że to jest
nasze miejsce a drugi raz no można powiedzieć jest w takim rozdrożu na
wszystkie strony zarówno Harendę jak i w Olczę jak i tu w Zakopane. Ale to
nie jest podjęta ostateczna decyzja tak jak Państwu mówiłem tą decyzję
podejmiemy patrząc jak po prostu widział ktoś w tym miejscu i co widział w
tym miejscu do zaproponowania, dziękuje.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Burmistrzu dobrze P. Krzysztof
Wiśniowski.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo Burmistrzowie , Szanowni Goście ja mam prośbę do P. Burmistrza i do
Wydziału Inwestycji, żeby na najbliższej Komisji Sportu była przygotowana
taka informacja dotycząca przebudowy stadionu przy ul. Orkana i tej koncepcji
w którym kierunku idziemy. Dlatego, że ja przypomnę, że na spotkaniu 15
lutego br. za nauczycielami wychowania fizycznego jasno i wyraźnie wyszedł
sygnał od całego środowiska nauczycielskiego związanego z wychowaniem
fizycznym, żeby iść w kierunku modernizacji stadionu z bieżnią lekkoatletyczną
z miejscami do rzutu dyskiem, pchnięcia kula do skoczni w dal i boiska
oczywiście w środku o parametrach możliwych do wykonania ze sztuczna
nawierzchnią do piłki nożnej. Słyszę od P. Burmistrza, że ta koncepcja
przechodziła pewną ewaluację czyli była sprawdzana możliwość stworzenia
tam stadionu tylko do piłki nożnej.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – nie tyko, tylko większego.
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P. Krzysztof Wiśniowski – większego tak bardzo bym prosił, żebyśmy mogli
jeszcze przed podjęciem tego ważnego dla nas wyzwania jak chodzi o
modernizację stadionu mieć ewentualnie wgląd do tego co tam będzie robione.
Bo ja jeszcze raz powtarzam, że przychylam się do tej opinii nauczycieli do tego
grona ludzi, którzy pracują z młodzieżą a dzisiejsze badania pokazał, że trzeba
nam właśnie miejsca gdzie możemy realizować dzieci i młodzieży właśnie w
takim wymiarze. Dlatego ja również jestem orędownikiem tego co P. Burmistrza
tutaj na zakończenie powiedział, że wracamy do koncepcji tego stadionu
wielofunkcyjnego z możliwością i lekkoatletycznego działania i również piłki
nożnej ale jeżeli będzie taka możliwość,
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – ale tu jest do wglądu w Wydziale także
może nawet dziś pa radny sprawdzić co tam jest także oczywiście na Komisję
można.
P. Krzysztof Wiśniowski – super.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – natomiast jeżeli Pana interesuje to można
sprawdzić.
P. Krzysztof Wiśniowski – dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – no ale oczywiście jeśli P. Przewodniczący poprosił aby to
na Komisji to prawda nie widać przeciwwskazań to prosimy. Już pytań w
temacie sprawozdania nie widzę.
Ad. 7
P. Przewodniczący – zatem przechodzimy do pkt. 7 porządku obrad
Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta, proszę kolejno
Przewodniczących o przedstawienie sprawozdania. Na dzisiejszej Sesji
dominują takie dwa tematy, dwa kierunki, dwa źródła oświata i sport z tym, że
bardzo proszę P. Przewodniczącego Krzysztofa Wiśniowskiego aby przedstawił
sprawozdanie z pracy Komisji Sportu. Panie Krzysiu bardzo proszę.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, P.
Burmistrzowie, Szanowni zebrani, Komisja Sportu odbyła swoje posiedzenie w
dniu 14 kwietnia br. W posiedzeniu udział wzięli P. Burmistrz Agnieszka
Nowak Gąsienica, P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, P.
Grzegorz Kotowicz Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem, P.
Sebastian Danikiewicz Zastępca Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w
Zakopanem, P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady, P. Leszek Behounek
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem oraz
przedstawiciele prasy. Celem spotkania była informacja na temat
funkcjonowania sortu dzieci i młodzieży na obiektach Centralnego Ośrodka
Sportu oraz współpraca COS-u z miastem, P. Dyrektor przedstawił również
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informację na temat planowanych inwestycji związanych z obiektami
Centralnego Ośrodka Sportu, zarówno modernizacji jak i budowy nowych
miejsc do uprawiania sportu. Konkluzja ego spotkania było to, że należy jak
najszybciej powołać komisję robocza, która wiem, że spotkała się kilka dni
później w poniedziałek chyba 17 albo 18 kwietnia bodajże i Pani Burmistrz wie,
że miała wypracować stanowisko związane z umową, którą miasto i Centralny
Ośrodek Sportu podpiszecie a będzie to dotyczyło współpracy miasta w zakresie
realizacji sportu dzieci i młodzieży na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu.
Bardzo duże otwarcie P. Dyrektora na współpracę z miastem na otwarcie tych
obiektów dla sportowców, Pani Burmistrz mocno apelowała o to aby również te
obiekty były otwarte dla mieszkańców szczególnie pływalnia, żeby te godziny
pracy wydłużyć. Mam nadzieje, że dojdzie do stosownego porozumienia i z
korzyścią dla naszych mieszkańców i ludzi uprawiających sport w naszym
mieście to porozumienie wkrótce będzie podpisane, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy są pytania w
sprawie sprawozdania z pracy Komisji? Bardzo proszę P. Jan Gluc.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Koledzy radni,
Szanowni Państwo, ja w kwestii jeszcze tego Orkana P. Przewodniczący
Komisji Sportu stadionem przy Orkana targają emocje i byłem na tych
wszystkich spotkaniach. Jak dzisiaj bym się zapytał kogokolwiek z tych
uczestników tego spotkania jakie mają być wymiary na tym boisku, ile to boisko
ma powierzchni ciekawy jestem ilu by na to odpowiedziało. Koncepcja o której
mówi P. Przewodniczący zapadła podobno 4 lipca 2013r, odszukałem sobie
protokół z tego okresu i przejrzałem to dokładnie jest tam boisko o wymiarach
95 metrów na 52 metry, bieżnia 330 metrów jest sześciotorowa, jest miejsce do
trójskoku i skoku w dal w tym wycięciu po prawej stronie za trybuną. Proszę
Państwa taka sama koncepcja była zrobiona w tym samym czasie przez
P. Rafacza i ona również pokazywała boisko o wymiarach 100 metrów na 64
metry z czterometrową bieżnią,
głos z sali – z torową.
P. Jan Gluc – no z czteroma torami 330 metrów, skocznia w dal, trójskok czyli
to samo praktycznie i jeszcze Państwu doszedł jeden element, który wtedy nie
był znany projektantom. Doszedł ten fragment terenu, który no staliśmy się teraz
właścicielem , to wycięcie i panowie teraz według tego nawet o ja mam da się
tam zmieścić wszystko. I to boisko o wymiarach większych czyli prawie takich
jakie optymalnie chcielibyśmy mieć i mieści się tam i bieżnia i skocznia w dal i
bieżnia do 100 metrów na prostej gdzie jest sześć torów, mieści się wszystko.
Proszę Państwa i powiem Państwu tak nawet przyjrzałem się składowi wtedy tej
komisji gdzie zapadała ta decyzja no prawda mam w protokole i dyskusji, która
wtedy była. I nie zostało to wnikliwie przeanalizowane w oparciu o te materiały,
które przygotował P. Rafacz a jakie to jest ważne proszę Państwa to powiem
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Państwu, że w tą sobotę ostatnią był na Pardałówce piękny turniej piłki nożnej
międzynarodowy gdzie na boisku o wymiarach 60 metrów na 70 w centrum
„Api”, które zorganizowało takie boisko ze sztuczną nawierzchnią startowały
zespoły w składzie międzynarodowym. Bo były zespoły, dwa zespoły z Ukrainy
Karpaty Lwów, był z Popradu zespól, był Górnik Zabrze, było wiele zespołów
z Polski ponad 150 dzieci i młodzieży brało w tym udział przez trzy dni. Brała
też młodzież nasza z Zakopanego, nasi zawodnicy z KS Zakopane UKS Dwójka
i to jest nawet w kontekście tego co dzisiaj tu słuchaliśmy od panów z AWF-u
jakie to jest niezmiernie ważne. Bo co stwierdzono, że właśnie jedna z takich
powszechnych dyscyplin gdzie ta młodzież dzisiaj ma szanse poprawić te
wszystkie parametr, które właśnie niekorzystne w ich rozwoju daje ta piłka
nożna, która jest taka dyscyplina masową, która się da uprawić na skalę
masową. Natomiast inne dyscypliny takie elitarne, zimowe nasze jak skoki
narciarskie, jak prawda powiedzmy no inne dyscypliny też narciarskie, które
wymagają drogiego sprzętu są dyscyplinami elitarnymi, nie są masowymi i z
piłki nożnej można przejść do każdej dyscypliny. Oczywiście to samo biegi
narciarskie i Proszę Państwa no ja zmierzam do tego, żeby naprawdę nie
pomijać każdego głosu w jakiejś dyskusji dotyczącej tych obiektów sportowych
Proszę Państwa. Bo to jest niezmiernie ważne w tym kontekście jaki mamy
miejsce teraz kiedy Proszę Państwa dzieje się taka rzecz, że mamy wyniki,
mamy badania, panowie to pokazują, wydział to widzi, wszyscy, że tak powiem
zagłębiamy tą wiedzę. Świetnie się stało, że to było dzisiaj w takim szerokim
gremium pokazane ale z drugiej strony zapominamy o takich rzeczach do
których się przyzwyczajamy w Zakopanem, że np. rzez całe lat przy ZCE na
boisku asfaltowym, które powinno być pokryte sztuczna nawierzchnia i służyć
celom sportowym mamy naukę jazdy tak. I do tego się przyzwyczajamy i
przyzwyczailiśmy się i tak sobie jest tak, przy naszym liceum też można by
fajne rzezy zrobić chociaż dyrektor bardzo się stara i jest pro sportowy wyciąga
niezłe nawet pieniądze z tego swojego obiektu bo rozmawialiśmy to jest ok. 100
tysięcy prawda z tej sali, z tych sali itd. To trafia do budżetu Starostwa obok jest
pięknie podbudowany teren pod boisko prawda wystarczy dać sztuczną
nawierzchnię ale o tym trzeba rozmawiać. Bo jeżeli Starostwo nie stać na to nie
ma środków to tak samo leży w interesie miasta, że taka inwestycja powinna być
inwestycja wspólna gdzie tak samo miasto powinno się włączyć prawda w taką
inwestycję. No mam nadzieję dokładamy starań, biorę w tym udział, zabieram
głos tak jak koledzy radni czasami prowokuje prawda ale robie tylko z czystych
pobudek takich, które maja poprawić tą infrastrukturę w Zakopanem. Bo
infrastruktura, baza hotelowa, turystyczna ta baza jest tak nasycona w
Zakopanem a za nią nie nadążyła w ostatnich latach infrastruktura sportowa,
rekreacyjna, hale sportowe. I dzisiaj nawet myśmy powinni wysyłać sygnał do
inwestorów, że słuchajcie to się opłaca, to warto robić w Zakopanem właśnie te
obiekty sportowe, hale, boiska, korty tenisowe bo będzie do nas przyjeżdżać i
najlepiej to wie P. Przewodniczący Komisji Sportu co to jest zorganizowanie
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takiego turnieju. Na Pardałówce w tym roku był to 6 Turniej Piłki Nożnej od
Nowego Roku w okresie zimowym, kiedy przyjeżdżały zespoły z całej Polski
zapełniały6 okoliczne hotele, pensjonaty i przez te kilka dni odbywały się
wspaniałe turnieje w których bierze młodzież naszego miasta ma szansę brać
udział. Jest zalążek pewien, powstaje obiekt na Olczy, niech powstanie jak
najszybciej jak ma powstać to co już tutaj mówiliśmy nawet jak trzeba
zaciągnąć kredyt ale jak to zaczniemy robić to trzeba to szybko zrobić. Trzeba
robić kolejny, trzeba robić kolejny i dawać sygnał, że takie obiekty mają
powstawać i trzeba o nich dyskutować w sposób taki merytoryczny, który po
prostu pozwoli wybrać najlepsza opcję i dopraszać fachowców z tej dziedziny,
żeby się mogli wypowiadać w tym temacie, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Zbigniew Szczerba bardzo proszę.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, P. Przewodniczący Janie królowa sportu jest lekkoatletyka i
to wie chyba każdy i od zawsze. Piłka nożna w Zakopanem funkcjonuje w
sposób lepszy lub gorszy od jakiegoś czasu i wyniki, które nam dzisiaj AWF
przedstawił to można powiedzieć jest również wynik tego w jaki sposób
funkcjonuje piłka nożna dzisiaj. A lekkiej atletyki, gimnastyki, które są
podstawą rozwoju dzieci w Zakopanem nie ma, nie ukrywajmy sobie od
kilkunastu lat po prostu nie istnieje i dlatego boisko przy ul. Orkana musi być
tym jak się dzieci maja rozwijać od najmłodszych lat. Dzieci w wieku 6-7 lat nie
będą goniły po boisku trawiastym i kopały piłkę one maja mieć gimnastykę,
bieganie, skakanie, rzucanie to jest lekkoatletyka. A wracając do koncepcji,
koncepcja Panie Janie bardzo dobrze P. Przewodniczący Komisji Sportu
poprosił o to, żeby nam ją przedstawić bo Pan powiedział o papierze a ja
pamiętam ten papier jak on powstawał. I to nie jest tak, że powstał prawie na
kolanie jak Pan mówi, że nie było dyskusji, dyskusja trwała Panie Janie od
początku kadencji w której byłem pierwszy raz czyli od 2010 roku. Dokładnie
wszystkie rzeczy były analizowane koncepcji przerysowywanych było, P.
Burmistrz pewnie pamięta bo w poprzedniej Radzie pracował. Myślę, że było
przynajmniej cztery czy pięć koncepcji, które były dopracowywane i koncepcja
ostatnia polegała na tym, że ma tam wejść maksymalnie duży stadion, ja już nie
pamiętam w tym momencie rozmiaru i właśnie to P. Rafacz rysował. To nikt
inny nie rysował tylko właśnie P. Rafacz i dokładnie tam było poza tym co Pan
wymienił była oczywiście jeszcze rzutnia, były jeszcze za bramkami dwa małe
boiska do siatkówki. Tam było więcej rzeczy o których Pan mówi dlatego trzeba
mówić jeżeli mówimy to mówmy od początku do końca i była połączona
funkcja lekkiej atletyki z funkcją piłkarska. Oczywiście euro ani I ligi tam nigdy
nie mieliśmy i mieć nie będziemy bo jeżeli chcemy zrobić pełnowymiarowy
stadion piłkarski to musimy zapewnić transport parking, całą logistykę a tego
tam nie zapewnimy bo tam po prostu to nie wejdzie. W centrum miasta nikt nie
buduje stadionów piłkarskich gdzie trzeba dojechać, trzeba autokary
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zaparkować, ludzie muszą wysiąść, ludzie muszą przenocować. Mamy miejsce
w zupełnie innych miejscach Zakopanego gdzie możemy zrobić z porządnego
zdarzenia stadion piłkarski tam ma być stadion międzyszkolny dla dzieci i
młodzieży. Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Profesor Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowni Państwo ja w nawiązaniu do wypowiedzi
P. Jana do racjonalnego traktowania projektów związanych ze sportem i
częściowej wypowiedzi Zbyszka. A pewnie P. Przewodniczący Komisji
szkolnictwa również się w tej sprawie wypowie, chciałbym jakby podsumować
te nasze wątpliwości. W czasie objazdu naszej Komisji,
P. Przewodniczący – Panowie radni bardzo proszę skorzystajcie z sali nr 2.
P. Bartłomiej Bryjak z sali - żeby nie było jak z Fedykiem i Stochem.
P. Przewodniczący – spokojnie po koleżeńsku tam dopracujcie sobie opinię, tak
już jest porozumienie?
P. Jerzy Jędrysiak – w czasie objazdu Komisji szkolnictwa
P. Przewodniczący – tak bardzo proszę , przepraszam.
P. Jerzy Jędrysiak – padały pytania związane tez z uprawianiem sportów w
szkołach no i oczywiście ze zdumieniem w trzech kolejnych szkołach
dowiedzieliśmy się o marzeniach dyrektorów. To jest szkoła leśny grunt, tutaj 5
to jest 1 przy 1 nie mówimy o stadionie tym ewentualnie lekkoatletycznym ale
wyasfaltowanym małym stadionie obok szkoły na którym dzieci no grają,
biegają itd. Były trzy szkoły, które no marzyły o sztucznej nawierzchni
przewidywane koszty przy każdej skore np. w tym tatro grodzie to było 200
tysięcy. W 1 około no do 300 tysięcy ale też słyszeliśmy, że szkoła na Olczy,
która no potrzebuje również stadionu, początkowo pieniądze przeznaczone na
remont tego stadionu czy założenie opiewały na sumę 1 miliona złotych. Z tego
co słyszeliśmy obecnie planowany jest wydatek ponad 3 miliony, Proszę
Państwa każda szkoła marzy o stadionie bezpiecznym, żeby bezpieczeństwo
dzieci i rekreacja i sport no była, że tak powiem była na porządku dziennym.
Tutaj ta dyskusja kolegów no podsumowuje to, operujmy realnie pewnymi
sumami, pewnymi założeniami bo nie dojdziemy do żadnego konsensusu. Mnie
się wydaje, że bardzo drogi stadion na obrzeżach jest no troszkę za kosztowny,
nie mówię, że niepotrzebny skoro można w centrum szkoły Zakopanego zrobić
w trzech szkołach za sumę mniejszą niż 1 milion złotych trzy mniejsze boiska.
No to jest jakby moja konkluzja do tego co tutaj koledzy.
P. Przewodniczący – Panie Profesorze dziękujemy bardzo, najpierw był
P. Wojciech Tatar potem P. Jacek Kalata.
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P. Wojciech Tatar – P. Burmistrzu, P. Przewodniczący, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, Kolego radny Profesorze Jędrysiaku czy źle na Olczy powstanie
ten stadion za 3 miliony złotych?
P. Jerzy Jędrysiak z sali – ja nie mówię, że źle tylko suma.
P. Wojciech Tatar - no to ja myślę, że nie mamy już tematu poco drążyć bo
inwestycja będzie realizowana i jest realizowana. Chciałem przypomnieć, że w
tamtej kadencji mieliśmy zrealizowane w centrum miast park miejski, który
miał kosztować 6 milionów a kosztował 18 milionów i mieliśmy wielką ochotę,
żeby zrobić tam stadion piłkarski za 5 milionów złotych tylko troszeczkę, żeśmy
się z parkiem przeliczyli i kosztował nam 10 milionów. Z tych 18 milionów 6
milionów jest gdzieś zakopane pod drzewem.
P. Jerzy Jędrysiak z sali – życzę, żeby ten stadion powstał tylko zastanawiam
się czy zasadne jest szukanie,
P. Wojciech Tatar - ja będę szukał tych 6 milionów tak jak tego pociągu w
Zabrzu.
P. Przewodniczący – Panie Wojtku.
P. Wojciech Tatar – Szanowni Państwo pod każdą szkołą dzisiaj mamy
praktycznie nowy nie stadion tylko nowe boisko z nowymi nakładkami , tak jest
P. Burmistrzu ?
P. Jerzy Jędrysiak z sali – Panie Wojtku nie słuchał Pan.
P. Wojciech Tatar - proszę?
P. Jerzy Jędrysiak z sali – szkoły nie mają.
P. Wojciech Tatar – ale praktycznie już większość szkół gminnych ma to
wykonane, dostęp do boisk jest bez problemu na dzień dzisiejszy i słuchajcie no
cały czas drążymy już przez 10 lat praktycznie albo i dłużej stadion i stadion,
no. Widocznie jakby nie było problemów to ten stadion już by powstał a to, że
powstają inne stadiony w innych miejscach to na Sesji będziemy sobie dzisiaj
wytykać bo na Olczy powstaje a na Orkana nie powstaje. To dogadajcie się z
mieszkańcami, dogadajcie się z księdzem jak to było na Olczy i żeby ten stadion
tu też powstał no tylko ja bym tez w piłkę zagrał chętnie na Orkana tylko nie
chciałbym tak kopnąć piłka, żeby mojej pani kierownik wybić okno w bloku.
Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje, nie Panie Profesorze nie ma potrzeby
P. Jerzy Jędrysiak z sali – nie Panie Wojtku naprawdę chcę, żeby na Olczy był
stadion ale przy szkole też.
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P. Jacek Kalata - Panie Profesorze przypomnę Panu, że ten stadion na Olczy
był to pomysł Janusza Majchra Burmistrza, którego Pan popierał i jest to projekt
z budżetu obywatelskiego. Wiemy, że po prostu niektóre rzeczy,
P. Jerzy Jędrysiak z sali – milion złotych miał kosztować,
P. Jacek Kalata – wiemy, że niektóre rzeczy ani Janusz Majcher go za ten
milion złotych nie zrobił a na Orkana od 10 lat słyszymy, że trzeba robić, trzeba
robić ani go Janusz Majcher przez 8 lat nie zrobił i po prostu się nie zapowiada,
że szybko to po prostu ruszy. Tam jest większa inwestycja, mamy teren, mamy
możliwość w końcu skończmy, w końcu dajmy satysfakcję Jaśkowi Glucowi,
żeby mógł powiedzieć, że mamy w końcu jeden normalny stadion nawet jeśli na
obrzeżach dojedzie autobusem miejskim. Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Panie radny, proszę P. Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo ja bym
zaapelował do Państwa o takie też i przedyskutowanie i zdecydowanie na całej
Radzie. Okazuje się, że co miesiąc będziemy tutaj dyskutować, ja jak pamiętam
a przyszedłem tu w 2002 roku to o stadionie się już wtedy mówiło, wtedy trwały
ostre dyskusje. Na koniec tej kadencji 2002-2006 został zaproponowany z
pozwoleniem na budowę, ze zgoda Rady jakiś projekt, który mógł być
realizowany. Zaczęła się dyskusja ponownie i trwała przez 8 lat, powstała
koncepcja, 8 lat zaznaczam i teraz ogromnie się obawiam, że idzie w tym
samym kierunku. Ogromnie się obawiam, że idzie w tym samym kierunku, ze
co byśmy nie próbowali dla Państwa przygotować to Państwo nie zaakceptują
tego. W związku z tym no chciałbym mieć od Państwa decyzje w końcu
ostateczną, żebym mógł ruszyć do przodu, że tak powiem z tematem. Ja
naprawdę chcę ten stadion zrobić w tej kadencji, przynajmniej znaczna jego
część natomiast w takiej atmosferze troszkę w której będziemy się cały czas
kłócić no nie za bardzo to nam sprzyja realizacji czy rewitalizacji tego miejsca.
Natomiast oczywiście jestem otwarty na pewien Państwa kompromis również
czy to ma być cztery tory czy to ma być 6 no kłócenie się w takim temacie i tu
akurat w miejscu gdzie na Sesji, gdzie dzisiaj o stadionie nie decydujemy. No to
tak jak mówię no zapraszam serdecznie do wydziału przedstawienie swoich
pomysłów na Komisji Sportu, na Komisji Ekonomiki podjęcia decyzji przez
całą Rade, że to mają być załóżmy nie 6 torów tylko 3 przecież ja się nie będę
wcale upierał czy to mają być 3 czy 6. Dobrze ale zdecydujmy to zamknijmy
temat i pozwólmy dokończyć jakby można powiedzieć projekt i uzyskać
pozwolenie i wejść z robotami, serdecznie Państwa o to proszę, dziękuje.
P. Przewodniczący – dobrze bardzo dziękuje,
P. Maciej Wojak wiceprzewodniczący Rady Miasta – Proszę Państwa
zmieniając dyscyplinę sportu chciałem właśnie w ramach P. Przewodniczącego
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Krzysztofa Wiśniowskiego jak i we własnym imieniu bardzo serdecznie
podziękować Panu Dyrektorowi Leszkowi Behounkowi za tak szybkie
uruchomienie kortów w parku miejskim, także bardzo dziękuje wyjątkowo
wcześnie. Można powiedzieć, że to jedne z pierwszych kortów w Polsce
ziemnych, które zostały tak wcześnie uruchomione i mam nadzieje, że puchar,
że turniej tenisowy o Puchar P. Burmistrza odbędzie się w terminie, dziękuje
Panu bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, P. Krzysztof Wiśniowski.
P. Krzysztof Wiśniowski - P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo, dziękuje P. Burmistrzu za te słowa bo
rzeczywiście Komisja Sportu jest tym miejscem gdzie możemy podyskutować i
wypracować pewne stanowisko. Ja tylko przypomnę P. Burmistrzu, że 11 lutego
br. z jednym z tak naprawdę dużych środowisk związanych ze sportem dzieci i
młodzieży czyli z nauczycielami wychowania fizycznego przedyskutowaliśmy
jaką chcielibyśmy mieć funkcję tego stadionu. Co już wielokrotnie
przedstawiałem opinie P. Burmistrzu jednego środowiska Pan już ma i myślę,
że na Komisji sportu będziemy mogli podyskutować jeszcze raz nad
ewentualnymi poprawkami do tego bądź utrzymaniu tego co jest planowane.
Może tyle bo rzeczywiście tutaj szkoda przedłużać Komisja Sportu mam
nadzieję w jakiś sposób jest od tego, żebyśmy tam robili burzę mózgów a tutaj
ewentualnie wnioski przedstawiali, dziękuje.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje dobrze, korzystając z przywileju
Przewodniczącego Rady chciałbym udzielić głos Pani Małgorzacie Tlałce –
Długosz. Pani Małgorzato bardzo proszę, cierpliwie Pani czeka ale wierzę w to,
że z wyrozumiałością gdyż sprawy są ważne i kolejno poukładane, bardzo
proszę Pani Małgorzato proszę zabrać głos, bardzo proszę.
P. Małgorzata Tlałka – Długosz Prezes Fundacji HANDICAP Zakopane –
dzień dobry Szanowni Państwo Burmistrzowie, Szanowna Rado, ja chciałam
bardzo krótko w związku z wydarzeniem, które odbyło się 23 i 24 kwietnia tu w
Zakopanem w „szpulkach” bardzo serdecznie zaprosić Pana radnego Krzysztofa
Wiśniowskiego oraz Pana radnego Zbigniewa Szczerbę.
P. Przewodniczący – bardzo proszę o powstanie.
P. Jacek Kalata z sali - wyjdźcie na środek panowie nie tak się chowajcie po
kątach.

32

P. Małgorzata Tlałka – Długosz Prezes Fundacji HANDICAP Zakopane –
bardzo proszę w imieniu Fundacji HANDICAP Zakopane ale przede wszystkim
w imieniu naszych podopiecznych, naszych dzieciaków, naszych dorosłych,
którzy z nami trenują chciałam serdecznie pogratulować Rekordu Guinnessa,
który Państwo pobiliście. Sportowo był to wyczyn niesamowity i naprawdę
chapeau bas jak mówią francuzi, jesteśmy zachwyceni, że mamy takich w
dobrej kondycji, we wspaniałej kondycji fizycznej radnych, osoby jedne z
najważniejszych w naszym mieście i tego serdecznie gratuluje. Bardzo
serdecznie gratuluje za realizację tego celu ideowego, którym było
przeznaczenie funduszy, które udało się zebrać podczas zbiórki i aukcji na rzecz
Fundacji HANDICAP Zakopane, na rzecz sportowców niepełnosprawnych z
naszego regionu i na możliwość dalszego działania. Serdecznie gratuluję i
serdecznie dziękuje.
P. Małgorzata Tlałka – Długosz Prezes Fundacji HANDICAP Zakopane
wręczyła pamiątkowe puchary oraz medale Panu Krzysztofowi
Wiśniowskiemu oraz Panu Zbigniewowi Szczerbie.
Oklaski.
P. Przewodniczący – nasi Drodzy sportowcy, Panie Zbyszku proszę pozostać
ewentualnie odstawić sobie puchar również i cała Rada Miasta łącznie z P.
Burmistrzem doceniliśmy Państwa wyczyn tak wielki, bardzo symboliczny.
Przede wszystkim za to, że są to nasi radni prawda reprezentujący, osoby
reprezentujące mieszkańców Zakopanego, to jest bardzo ważne aby to
podkreślić. Chcemy Wam Koledzy radni również wręczyć takie statuetki
uznania, gratulacje za, bardzo proszę tutaj z tym, że,
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta – to jest dla P.
Zbigniewa Szczerby,
P. Przewodniczący – dla P. Zbigniewa Szczerby ale bardzo proszę P.
Burmistrza aby również bezpośrednio uczestniczył w tym wręczeniu, bardzo
proszę.
P. Burmistrz Leszek Dorula wraz P. Przewodniczącym wręczył pamiątkowe
statuetki Panu Krzysztofowi Wiśniowskiemu oraz Panu Zbigniewowi
Szczerbie.
P. Przewodniczący – Panowie radni jeszcze raz wielkie brawa.
Oklaski.
P. Krzysztof Wiśniowski – Szanowni Państwo, P. Burmistrzowie, Wysoka
Rado, Szanowni zebrani serdecznie dziękujemy za te słowa uznania ale
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pragniemy podziękować Panu Burmistrzowi Miasta Zakopane Leszkowi Doruli,
Panu Prezydentowi Sopotu Panu Jackowi Karnowskiemu oraz Rektorowi
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Panu Andrzejowi Klimkowi za
objęcie patronatem honorowym tego wydarzenia. Jeszcze ogromne
podziękowania dla Fundacji Handicap z Panią Małgosią Tlałka- Długosz, która
zechciała być partnerem charytatywnym i z którą to wspólnie udało się ten cel i
sportowy i charytatywny ale mam również nadzieję, że promocyjny osiągnąć.
Jeszcze wiadomo, że tutaj tych osób, które były i uczestniczyły z nami było
wiele i dla nich wszystkich ogromne słowa uznania i podziękowania bo bez nich
takie wydarzenie by się na pewno nie odbyło. My celowo nazwaliśmy to
wydarzenie I Zakopiański Charytatywny Maraton Badmintonowy bo myślę
Zbyszek, że to może Ty powiedz co zrobimy
P. Zbigniew Szczerba – oczywiście, że zrobimy to był pierwszy, mamy
nadzieję, że w przyszłym roku a mamy nadzieję, że to wejdzie w tradycje, że
wejdzie w tradycję, że co roku na wiosnę przypuszczam, że wiosna jest takim
dobrym okresem budzenia się i wtedy te takie maratony badmintonowe będą
miały miejsce. I tak jeszcze kończąc podziękowania wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy nam pomogli w jakikolwiek sposób aby to wydarzenie się odbyło,
dziękujemy bardzo.
P. Przewodniczący – dziękujemy bardzo.
Oklaski.
P. Krzysztof Wiśniowski – i życzymy tym młodym sportowcom, którzy tak
licznie uczestniczyli aby mogli z tych środków skorzystać rzeczywiście rozwijać
się w sposób pełnosprawny bo taka była akcja, że pełnosprawni przez sport tak
Pani Małgosiu? Także mam nadzieje, że będziemy tutaj wspólnie takie akcje
robić nie tylko w wymiarze badmintonowym ale myślę, że jeszcze tutaj się
znajdzie pole do popisu jeszcze w innych dziedzinach sportu. I jeszcze raz
serdecznie Wszystkim Państwu dziękuje bo jak tak patrzę po twarzach to tutaj
większość była zaangażowana i na boisku ale również i partnersko bo bez Was
by to się nie odbyło. Dziękujemy raz jeszcze serdecznie, zapraszamy za rok.
Oklaski.
P. Przewodniczący – dobrze bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Oświaty
o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado ostatnie spotkanie Komisji Oświaty odbyło się 21
kwietnia. To była druga część objazdu Komisji po szkołach , tym razem szkoły
podstawowe o odwiedziliśmy Szkołę nr 1, Szkołę nr 2, Szkołę nr 5,7 i 9. Tak jak
na poprzednim posiedzeniu Rady przy pierwszej relacji z objazdu
podsumujemy, powiedziałem, że podsumujemy na Komisji a później
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przedstawię Państwu na Radzie takie wnioski z tego, z tych wizyt po szkołach.
Temat tu dzisiaj już w pewnym sensie zaistniał, szeroko mówiliśmy o sporcie
natomiast faktycznie trzeba przyznać, że baza sportowa sukcesywnie ona nie
jest jeszcze wystarczająca ale przy szkołach się poprawia. No dowodem tego są
sale, które powstają, które już są i które powstają ale oczywiście musimy nad
tym cały czas pracować. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodnicząc, nie ma pytań w
sprawie sprawozdania, bardzo proszę P. Przewodniczący Komisji Kultury P.
Maciej Wojak przedstawi sprawozdanie z pracy Komisji.
P. Maciej Wojak – Państwo Burmistrzowie, P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, posiedzenie Komisji Kultury odbyło się w dniu
wczorajszym tj. 27kwietnmia. Było to posiedzenie wyjazdowe i miało miejsce w
Miejskiej Galerii Sztuki. Obecni byli min. P. Burmistrz Agnieszka Nowak
Gąsienica, P. Zofia Kiełpińska Naczelnik, P. Naczelnik Joanna Staszak, P.
Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Ana Surmiak, był obecny przedstawiciel
środowiska literackiego Przewodników Tatrzańskich P. Maciej Krupa,
przedstawiciele Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami P. Prezes TIG-u P. Agata
Wójtowicz, przedstawiciele mediów oraz inni zaproszeni goście. Gospodarzami
tego spotkania była P. Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury P. Beata
Majcher oraz Wicedyrektor ds. Artystycznych P. Lidia Rosińska – Podleśny. W
początkowej fazie przedstawiła nam właśnie Pani Rosińska plany najbliższych
wystaw w Galerii oraz oprowadziła nas po wystawie retrospektywnej artysty
krakowskiego Adama Blinkena. Następnie odbyła się dyskusja na temat
współpracy Związku Polskich Artystów Plastyków z Zakopiańskim Centrum
Kultury. Między innymi wypowiadał się tu zaproszony Wiceprezes ZPAP P.
Gruszczyński i poznaliśmy tez program najbliższych wydarzeń kulturalnych tj.
Przypominam najbliższe wydarzenie kulturalne w Zakopanem to 13 Wiosna
Jazzowa. I bardzo interesująca była informacja P. Naczelnik Wydziału Kultury i
Popularyzacji na temat planów związanych z „Czerwonym Dworem”. Wydaje
mi się, że to miejsce ma wielki potencjał i po remoncie, który jeśli uzyskamy
odpowiednie wsparcie finansowe odbędzie się w przyszłym roku będzie to takie
prawdziwe centrum sztuk. Zarówno będą tam mogły się odbywać wystawy
plastyczne, warsztaty różnych dziedzin sztuki jak również będą mogły się
odbywać koncerty i wystawy plenerowe. Także jest to miejsce naprawdę kolejne
na zakopiańskim szlaku kultury, które mam nadzieję dobrze się wpisze
ponieważ znajduje sie i w okolicach Atmy i w pobliżu Zakopiańskiego Centrum
Edukacji. Proszę Państwa chciałem również w imieniu organizatorów tj.
Stowarzyszenia im. Karłowicza zaprosić na dzisiejszy koncert do hotelu Aries,
wstęp wolny, wystąpią min. a przede wszystkim wystąpi Grzegorz Turnau i
Andrzej Sikorowski, dzisiaj o godzinie 19, serdecznie Państwa zapraszam.
Dziękuje bardzo.
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P. Przewodniczący - dziękuje P. Przewodniczący, czy są jakieś pytania w
sprawie sprawozdania? Bardzo proszę P. Przewodniczącego Komisji Ekonomiki
P. Jana Gluca o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Koledzy radni, Komisja Ekonomiki od ostatniego posiedzenia Sesji Rady Miasta
obradowała dwa razy w dniu 5 kwietnia wspólne posiedzenie Komisji
Ekonomiki Gospodarki Komunalnej. Spotkanie to było zorganizowane przez
P. Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Wojciecha Tatara, przez
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki przy dużym współudziale Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska P. Andrzeja Fryźlewicza, który zaprosił gości
nowego Dyrektora Roberta Kwiatkowskiego z Tarnowa pod który to oddział
Zakopane podlega. W spotkaniu brali również udział Przewodniczący Rady
Miasta, Wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk, byli przedstawiciele organizacji
pozarządowych, P. Agata Wójtowicz, przede wszystkim też był P. Woźniak
Mieczysław, który doskonale orientuje się w tym co w ostatnich latach działo
się w kwestii gazowe w Zakopanem. No konkluzja była taka, że no nie ma
problemów natury technicznej w Zakopanem, żeby rozwijała się sieć gazowa,
są problemy natury przede wszystkim własnościowej. No i też to co zwracano
uwagę w dyskusji takie niejasne kwestie finansowe, które sprowadzają się do
tego, że jednak ta spółka ma swój wylicznik i przelicznik dotyczący tego czy się
im to opłaca czy nie. Co nie zawsze ma uzasadnienie w logice i zrozumieniu dla
mieszkańców bo ta linia gazowa czasami bardzo blisko przebiega, nie ,ma
problemu. Jednak te procedury są taka spora barierą także no na pewno
odpowiedni Wydział naszego miasta Ochrony Środowiska jak i Wiceburmistrz
Wiktor Łukaszczyk temu się przyglądają i te tematy będą również próbować
rozwiązywać i zachęcać do rozwoju tej sieci w Zakopanem. Drugie posiedzenie
Komisji Ekonomiki odbyło się 25 kwietnia w poniedziałek, przede wszystkim
opiniowano projekty uchwał na ta Sesje jak też pisma mieszkańców. Nie było
jakiś większych kontrowersji, wszystkie uchwały były pozytywnie i prawie że
jednogłośnie przegłosowane na dzisiejszą Sesję, dziękuje.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuje P. Przewodniczący, nie widzę pytań
bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z prac Komisji P.
Przewodniczącego Bartłomieja Bryjaka.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo Komisja Urbanistyki obradowała
dnia 27 kwietnia, zapoznała się z kilkudziesięcioma pismami, zaopiniowała trzy
pisma, dwa negatywnie, jedno pozytywnie. Zaopiniowała jedną uchwałę na
dzisiejszą Sesję Rady Miasta i nade wszystko gościła dwóch znamienitych
gości, pierwszy z nich to dr Jerzy Gruszczyński, który to pokazywał nam wiele
absurdów w polityce informacyjnej miasta dotyczącej komunikacji prowadzonej
na terenie miasta. Bardzo ciekawe przypadki, których jest wiele i podam tu
Państwu tylko kilka, które najbardziej utkwiły mi w pamięci, że na przystanku
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na Alejach 3 Maja samych przypisów do godzin odjazdu mamy 130. Brakuje
liter alfabetu no i wydaje się, że taki przystanek, który ma kilkanaście kartek A4
i samych linijek, przypisów 130 no nie spełnia zupełnie swojej roli. I w zasadzie
te rozkłady jazdy mogły by nie istnieć bo po co jak i tak nikt tego nie zrozumie
czy te nowe tabliczki kiedy są wskazane linie komunikacji naszej już miejskiej
no to z powodu braku miejsca czy braku przeredagowania całych rozkładów
znajdują się na wysokości d 210 do 230 cm nad poziomem gruntu. To znaczy
bardzo są ciężkie do odczytania i Pan doktor pokazywał przykłady jak próbował
odczytać a jest jeszcze wyższy ode mnie to patrzył tak i niezbyt wiele widział
ponieważ te czcionki również są bardzo niewielkie. Chociaż i tak są wiele
większe niż na tych obecnie rozkładach 4,8 milimetra a obecnie mamy 3,6 czy
2,5 około czy wskazywał chociażby przykłady czcionki jaka była użyta Times
New Roman a mogłaby być Ariel, która dużo bardziej jest czytelna. Takie
podstawowe powiedzmy rzezy, które dość łatwo można by wyeliminować i
poprawić. Kolejnym gościem Komisji był P. Prezes Zakopiańskiego Koła
Polskiego Związku Niewidomych Jerzy Zając, który wskazał również wiele
problemów jakie istnieją w poruszaniu się po naszym mieście dla osoby
niepełnosprawnej. Z przykrością zauważył, że tych barier w ostatnich latach nie
ubyło a raczej przybyło o i również pokazał nam parę przypadków, które
pokazaliśmy naszym wydziałom, dziękuje tu że uczestniczyli, Wydział
Inwestycji, Wydział Drogownictwa w naszej Komisji. No i w zasadzie tych parę
problemów, które pokazał nam wspólnie P. Gruszczyński i P. Zając można było
od ręki rozwiązać i da się to bardzo łatwo zrobić. Zaprosiliśmy też
Pełnomocnika Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych, który również
uczestniczył w tym posiedzeniu no i tutaj nasza gorąca prośba i apel ażeby
osobom niepełnosprawnym pomóc i likwidować te bariery. Bo to się mówi
ogólnie, że tych barier nie ma czy nowe inwestycje są prowadzone już tak, żeby
osoby niepełnosprawne nie miały problemów z poruszaniem się po tych
inwestycjach. A podano nam na Komisjach konkretne przypadki ja nie będę ich
tu przytaczał jest ich bardzo wiele, wiem, że P. Gruszczyński dziś będzie miał
taką krótka prezentację w wolnych wnioskach mieszkańców. Apelujemy gorąco,
żeby tym osobom niepełnosprawny jak najbardziej pomagać, jak najbardziej
próbować ich włączyć do działania, żeby opiniowali te inwestycje. Żeby to
zawsze sprawdzić już na etapie projektowym czy można by to było tak zawsze
zrobić, żeby to było jak najbardziej przystępne dla osób niepełnosprawnych i to
z różnym stopniem niepełnosprawności dla niewidomych, dla osób
poruszających się na wózkach i dla innych rzeczy. No bo osoby na wózkach to
jedno ale są też przecież sprawy kiedy nowa inwestycja nie była dopasowana dla
osób na wózkach. To przecież zauważyliśmy na Komisji, że te wózki to przecież
mają i młode kobiety z dziećmi również jeżdżą na wózkach, starsze osoby mają
wózeczki zakupowe no i to nie jest tylko dla osób stricte zawsze
niepełnosprawnych. Dziękuje bardzo.
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P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę
P. Jacka Kalatę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
P. Jacek Kalata – Państwo Burmistrzowie, Wysoka Rado, posiedzenie Komisji
Rewizyjnej odbyło się dnia 25 kwietnia 2016. Nie trwało byt długo ponieważ
wniosków czy dokumentów, skarg na działanie Burmistrza jest bardzo,
powiedzmy inaczej mało po roku. Zostały do nas skierowane trzy zażalenia od
osób prowadzących przewóz osób na działalność administracyjną Urzędu
Miasta, chodzi o to, że po prostu został przedłożony tam. Zostało przedłożone
postępowanie administracyjne bez podania przyczyny i tutaj skierowaliśmy
pisma do P. Burmistrza o złożenie pozwu abyśmy ogrzali wyjaśnienie i to
wszystko, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska P.
Wojciecha Tatara o przedstawienie sprawozdania z prac Komisji.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, zanim przystąpię do sprawozdania Komisji Gospodarki
Komunalnej chciałbym dwa słowa jeszcze do P. Burmistrza odnośnie Komisji,
która się odbyła wspólnie z Komisja Ekonomiki i do tematu gazu chciałbym się
odnieść. Panie Burmistrzu powiem tak w imieniu swoim i mieszkańców Olczy
chciałem Panu serdecznie podziękować za tą decyzję, która Pan podał w tamtym
tygodniu. Umożliwił Pan praktycznie jednej całej dzielnicy miasta Zakopane
podłączenie do sieci gazowej. Szanowni Państwo już od iluś tam lat można było
wystąpić z wnioskiem o podłączenie szkoły na Olczy i gimnazjum do sieci
gazowej. Pomimo remontu drogi do Olczy Góral*Ski gdzie były drogi
rozkopane i była możliwość nikt z przedników tego nie zrobił, P. Burmistrz
zrobił to w tamtym tygodniu i powiem Szanowni Państwo jakie są skutki.
Spotkanie na Olczy było we wtorek a do dzisiaj już mamy zebranych 21
wniosków wspólnie tymi dwoma pana i jeszcze jest jeden wniosek z TBS-u
gdzie też P. Andrzej również Prezes wystąpił o podłączenie domu nauczyciela.
Serdecznie Wam za to dziękuje, wiemy, że jest to duży koszt bo firma gazowa
nam przedstawiła, że jest to cena ok. miliona złotych, żeby ta sieć dokończyć i
połączyć Ustup z Pardałówką. Panie Burmistrzu jeszcze raz dziękuje jest to
wielka zasługa Pana tak jak i transport miejski, Szanowni Państwo dzisiaj
mieszkańcy z innych terenów spotykają się z mieszkańcami z innych dzielnic
miasta Zakopanego i Jeżdżą autobusami tylko co niektórzy po to, żeby się
przejechać jak wygląda komunikacja miejska Zakopanem i naprawdę się to
mieszkańcom podoba. Panie Burmistrzu tak dalej, czekamy na dalsze efekty i
bardzo za to również dziękuje sam jechałem tym autobusem i jest fajnie
siedzącym, w miejscu siedzącym. Obserwowałem przez trzy dni ten autobus,
który jeździł przez Olczę i który jeździ i Szanowni Państwo pierwsze trzy dni to
można powiedzieć, że drzwi się nie domykały także ten. Drugie posiedzenie
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Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbyło się 26 kwietnia
br. w pracy Komisji uczestniczył Wiceburmistrz Miasta Zakopane Wiktor
Łukaszczyk, P. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Andrzej Fryźlewicz,
P. Naczelnik Wydziału Planowania Gruntami Przestrzennego Tomasz Filar i P.
Naczelnik z Wydziału Drogownictwa P. Janina Puchała. Komisja podczas
swojej pracy zaopiniowała trzy powierzenia dla spółki „Tesko” dot. remontów
dróg, utrzymana czystości ora wymiany oświetlenia na terenie dróg gminnych
oraz pozytywie zaopiniowała zbycie nieruchomości stanowiącej Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska na ul. Kamieniec, bezprzetargowego zbycia
nieruchomości stanowiącej miasta Zakapane na ul. Tetmajera, które będą dzisiaj
projekty uchwały na Sesji oraz odpowiedzi na pismo Zarządców Wspólnoty
Mieszkaniowej Aleje 3 Maja z dnia 18.03.016r, Komisja wnioskuje o sprzedaż
gruntu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ora
służebnością gruntowa pod drogę wewnętrzną. Ponadto Komisja miała swoje
posiedzenie wyjazdowe w spółce „Tesko” za co serdecznie dziękujemy Pani
Prezes. Pani Prezes dostarczyła nam sprawozdanie z działalności za 2015 rok
oraz przedstawiła radnym sytuację jak wygląda na wyspie ekologiczne Wojdyły
i wysypisku „ Zoniówka. Serdecznie Pani Prezes za to dziękujemy, byli wśród
nas radni, którzy byli pierwszy raz na tym spotkaniu wydaję mi się, że jest to
bardzo przydatne bo jak mamy na jakiś temat dyskutować to wszyscy
powinniśmy wiedzieć co się tam dzieję i jak tam wygląda. Dziękuje Państwu
nie mam więcej nic do powiedzenia w tej sprawie, jeżeli są jakieś pytania to
proszę.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuje P. Przewodniczący, czy są jakieś
pytania? Pytań brak i ostatnia Komisja, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych
której to sprawozdanie przedstawi P. Przewodniczący Józef Figiel, bardzo
proszę.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Szanowna Rado, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych swoje
posiedzenie odbyła 22 kwietnia. W posiedzeniu udział wzięli P. Burmistrz
Agnieszka Nowak Gąsienica, P. Grzegorz Cisło Sekretarz Miasta, P. Zofia
Kułach -Maślany Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, P. Zofia
Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu, P. Joanna
Posadzka Gil Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii, mieszkańcy Zakopanego, przedstawicie prasy.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem dotyczącym rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii, oceniła, że te zadania gmina realizuje
dobrze, kolejnym punktem było sprawozdane P. Naczelnik Oświaty na temat
funkcjonowania świetlic szkolnych po likwidacji świetlicy „Promyczkowo”.
Funkcje te przejęły świetlice szkolne w szkołach funkcjonują one od godziny 7
do 7:15 w tych gdzie są takie potrzeby w niektórych krócej. Jest wykaz w teczce
Komisji, które świetlice w szkołach jak są otwarte, zajęcia na tych świetlicach są
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w dwóch etapach, jedni odrabiają lekcje inni biorą udział w zajęciach
tematycznych w zależności od zainteresowań. Ocena Komisji dotycząca
funkcjonowania tych świetlic na podstawie sprawozdania jest dobra. Drugim
tematem było podsumowanie ferii zimowych w każdej szkole podległej miastu
były prowadzone różne zajęcia w okresie ferii, repertuar tych zajęć bardzo
bogaty, co i kiedy gdzie się działo również jest w teczce komisji do oglądnięcia.
Kolejnym tematem było sprawozdanie na temat dożywiania dzieci i młodzieży
w szkołach gminnych, do wszystkich szkół gminnych posiłki dowożone są przez
catering, ilość uczniów korzystających z posiłków jest różna w zależności w
jednej szkole korzysta więcej uczniów w drugiej mniej. Podmioty, które dowożą
zostały wyłonione w drodze przetargu, uczniowie płacą za posiłek 4 złote
niektórym dopłaca gmina, niektórym kościół lub osoby prywatne. Komisja
ubolewała nad decyzja poprzedniego Burmistrza, który zlikwidował kuchnie we
wszystkich szkołach podległych miastu była to wyłącznie decyzja Burmistrza.
Na dzień likwidacji wszystkie kuchnie według oceny Sanepidu spełniały
wymogi, są protokoły do tego przed zamknięciem tych kuchni, likwidacją
wszystkie kuchnie były doposażone za znaczna kwotę. Wyjątkiem była kuchnia
w gimnazjum nr 1, która tych norm nie spełniała, Komisja rozważała możliwość
rozbudowania kuchni przy Zakopiańskim Centrum Edukacji aby ta mogły być
przygotowywane posiłki dla gminnych placówek oświatowych. Podkreśliła, że
będzie się to wiązać ze znacznymi wydatkami inwestycyjnymi jeśli by taka
decyzja została podjęta, Komisja przyjęła również zapewnienie Pani Burmistrz,
że zaje kadencji żądna kuchnia przedszkolu nie będzie zlikwidowana. Komisja
przeprowadziła również rozmowę z mieszkańcami obecnymi na posiedzeniu w
sprawie pisma, które wpłynęło do komisji. Przewodniczący Rady Miasta P.
Grzegorz Jóźkiewicz odczytał pismo czasie posiedzenia Komisji od P.
Wiceminister Elżbiety Bojanowskie na temat polityki społeczne i prac nad
ustawą o przeciwdziałaniu przemocy, prośba aby po skończeniu P.
Przewodniczący odczytał to pismo. Zapoznano się też z pismem P. Sekretarza
dot. reklamy klubu go-go przy skrzyżowaniu ulicy Krupówki z pisma wynika,
że nadzór budowlany prowadzi postępowanie ponadto są trzy sprawy
prokuraturze. Komisja również zapoznała się z pismem Izby Celnej dot.
umiejscowienia salonu gier na terenie Zakopanego, Komisja przeanalizowała to
pismo i zapoznała się. Dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący , dobrze już odczytam
pismo juz ostatnia Komisja. P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni
Państwo obiecałem, że będę na każdym etapie tych prac informował Szanowna
Radę i wszystkich Państwa poprzez media szanowne, które są jak zawsze w
gotowości obecne w ważnych momentach naszego życia społecznego. Więc
jakby kolejne pismo przedstawiam, które skierowała tym razem P. Minister
Elżbieta Bojanowska do Rady Miasta Zakopanego.
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Odczytał pismo P. Elżbiety Bojanowskiej Podsekretarza
Ministerstwa
Rodziny,
Pracy
i
Polityki
Społecznej
DPS.X.5132.52.2016.IM – zał. Nr 6a.

Stanu
znak:

Ad.8
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 8 – Interpelacje i wnioski
radnych. Bardzo proszę o zabranie głosu przez Pana profesora Jerzego
Jędrysiaka.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowni Państwo Burmistrzowie, P. Przewodniczący ,
koledzy radni, pozwolicie, że najpierw przeczytam wam pisma, które potem
podsumuję i jakby konkluzję z tych pism przedstawię. Pierwsze pismo z Zespół
Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, pismo zostało
skierowane do byłego Pana Burmistrza Janusza Majchra, do Wiceburmistrza
poprzedniej kadencji Jana Gąsienicy Walczaka, Zdzisława Bujnowskiego
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, a pismo to dotyczy
wykonania Uchwały XXXVII/441/1998 Rady Miasta Zakopane z dnia 17
czerwca 1998 roku, „działając w imieniu zespołu Szkół Plastycznych im.
Antoniego Kenara w Zakopanem proszę uprzejmie o informację na jakim etapie
jest postępowanie wykonania w/wym. Uchwały Rady Miasta Zakopane w
sprawie: nieodpłatnego zbycia nieruchomości stanowiącej działkę ewid. 141/2
obręb 8 na rzecz Skarbu Państwa. Ze względu na rosnące potrzeby naszej
placówki związane z jej rozwojem i koniecznością zapewnienia uczącej się w
niej młodzieży odpowiednich warunków kształcenia i rozwoju, realizacja tej
uchwały stanowi istotny element naszej działalności. Skarb Państwa, Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ prowadzący Zespół Szkół
Plastycznych im. Antoniego Kenara jest nadal zainteresowany wykonaniem
przedmiotowej uchwały i dlatego uprzejmie proszę o odpowiedź”. Odpowiedź:
„uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości
stanowiącej własność miasta Zakopane. Na podstawie Art. 18 ust. 2, pkt. 19 z
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, Rada
Miasta Zakopane uchwala co następuję: uchyla się uchwałę nr
XXXVII/441/1998 Rady Miasta Zakopane z dnia 17 czerwca 1998 roku w
sprawie zbycia nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Zakopane. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Czyli Szanowni Państwo krótkie zdanie, za
Burmistrza Bąka szkoła Kenara otrzymała nieruchomość do celów edukacji, po
kilku latach kolejna Rada i Pan Burmistrz cofają tą uchwałę, ale to skomentuję
później. Drugie pismo bardzo świeże, datowane na 23 lutego 2016 roku,
skierowane do Pana profesora Piotra Glińskiego Wiceministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, dotyczy powołania nowej specjalności
tkactwa artystycznego w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara.
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„Szanowny Panie Ministrze w 2008 roku przestało istnieć Zakopiańskie
Technikum Tkactwa Artystycznego im. Heleny Modrzejewskiej, szkoła
powstała w 1883 roku z inicjatywy Heleny Modrzejewskiej, dra Tytusa
Chałubińskiego, Księdza Stolarczyka. Pierwsza istniała Krajowa Szkoła
Koronkarska i miała uczyć góralskie dziewczęta rzemiosła artystycznego
opartego na tradycjach regionalnych. W czasie II wojny światowej uruchomiono
kierunek krawiectwo, w latach 50 powstawały inne działy tkactwa, haft i
krawiectwo stroje regionalne. Pod koniec lat 60 utworzono technikum tkactwa
artystycznego, a w latach 80 liceum odzieżowe. Wtedy ta szkoła przeżywała
prawdziwy rozkwit. Wiele osób chciało uczyć się rzemiosła i rękodzieła
artystycznego. Jednak w latach 90 zainteresowanie młodzieży w tym kierunku
stopniowo malało, aż w końcu zlikwidowano najstarsze kierunki haft i koronki.
Obecnie zainteresowanie szkołą rzemiosła i rękodzieła artystycznego nie tylko
na naszym regionie z każdym rokiem wzrasta, a tego rodzaju kierunki cieszą się
niezwykłą
popularnością. Tematem ponownego utworzenia specjalności
tkactwa artystycznego w Zakopanem ciągle powraca. Świadczą o tym liczne
głosy wsparcia dla tej idei m.in. ze środowisk twórczych, artystów, ludzi kultury
i samorządowców i przedstawicieli władz powiatu tatrzańskiego miasta
Zakopane. To właśnie w ostatnim czasie zarysowała się możliwość odtworzenia
w Zakopanem, a dokładnie w Zespole Szkół Plastycznych im. Antoniego
Kenara klasy z nową specjalnością czyli tkactwem artystycznym, które zostało
by poszerzone o projektowanie ubioru (regionalnego również). Takie właśnie
otwarte na nowe specjalności należą od ponad 100 letnie tradycji edukacyjnej,
kulturowej regionu Podhala. Podstawową bariera dla utworzenia przez Zespół
Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara nowej specjalności są jednak
ograniczone możliwości finansowe szkoły związane z zatrudnieniem
dodatkowych pedagogów, a tym samym za stworzeniem nowych etatów. Chodzi
o nauczycieli tkactwa, zawodu i technologa. Potrzebna jest również
odpowiednio wyposażona baza lokalowa. Budynek szkoły, który mieści się przy
ul. Kościeliskiej 35 jest teraz wykorzystywany na potrzeby kształcenia w
specjalnościach : snycerstwo, meblarstwo artystyczne, lutnictwo artystyczne i
projektowanie graficzne oraz przedmioty ogólnokształcące. Ze względu na
ograniczenia techniczne i lokalowe, nie sposób zrealizować w nim dodatkowych
celów edukacyjnych. Nie jest zatem możliwe nauczanie kolejnych specjalności
w tym właśnie budynku. Do realizacji nowych zamierzeń konieczne będzie
uzyskanie odpowiedniego obiektu, który spełni konkretne wymagania
technologiczne i umożliwi uczniom m.in. prace na warsztatach tkackich oraz
maszyn do szycia. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z serdeczną
prośbą o poparcie naszych dążeń i wsparcie projektu zmierzającego do
utworzenia nowej specjalności edukacyjnej w Zakopanem. Jednocześnie
jesteśmy jako szkoła gotowi do szczegółowego opracowania warunków
organizacji w/wym. przedsięwzięcia oraz podjęcia rozmów z władzami miasta
Zakopanego, które będą dotyczyć pozyskania nowej bazy lokalowej”. Połączę te
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dwa pisma, ale jest jeszcze trzecie, proszę Państwa mamy ostatnio problem ze
spuścizną po zlikwidowane szkole tkactwa. Potwierdzi to na pewno Pani
Dyrektor, która gospodaruje na tym obiekcie i tutaj Pan Wiceminister
natychmiast porozumiał się z Wicestarostą Jerzym Zacharką w tej sprawie.
Konkluzja jakby ich rozmów była taka, że wszyscy są jak najbardziej
zainteresowani żeby uruchomić coś co jest dobrem narodowym a nie
ukrywajmy, że zainteresowanie rękodziełem regionalnym, narodowym jest
priorytetem obecnych naszych władz. Ja z kolei po latach kiedy dostaję takie
pismo, wcześniej sygnalizowano, że coś takiego się zdarzyło. Ja pytałem, byłem
u Pani Dykowej, ale nie mając konkretów nie za bardzo wiedziałem od czego
zacząć. Proszę Państwa ja nie za bardzo rozumiem, nie jestem prawnikiem, jako
naiwny laik domyślam się, że było to możliwe, że jede3n Burmistrz, jedna Rada
daje coś szkole, druga odbiera jakby widząc no większą wartość w pozyskaniu
tej nieruchomości na rzecz miasta. Jest to trochę nieetyczne z mojego punktu
widzenia, mało tego uważam że powinno miasto w końcu zainteresować się
najlepszą szkołą artystyczną w Polsce mającą najstarszą szkołę artystyczną w
Polsce, mającą 140 letnią tradycję, ta szkoła przezywała różne okresy. Nie
ukrywam, że przez lata nikogo z poprzednich władz nie interesowała, tutaj
mamy wymienionego Pana Wiceburmistrza Walczaka, wyprowadzenie na
przykład lokatora przez którego szkoła nie mogła rozbudować się, tracąc 4 mln,
kiedy ja zostałem radnym udało się w 3 miesiące znaleźć lokal dla Pana Pająka,
szkoła nie straciła prawie 2 mln i wyremontowała znakomicie tę część, czego
świadkami byli radni, którzy dotarli raz z Komisją Kultury. Panie Burmistrzu
chwalimy się szkołą Kenara, wiem że mamy plany w czasie najbliższym żeby
wyeksponować rzeźby robione przez uczniów Kenara na placu Niepodległości.
W różnych momentach kiedy wskazane jest jakby poproszenie szkoły Kenara o
uczestniczenie w ważnych wydarzeniach kulturalnych w Zakopanem, szkoła jest
bardzo chętna i może jednak interes tej szkoły powinien być niezwykle ważny i
istotny. Proszę Państwa to jest naprawdę podkreślam najbardziej rozpoznawalna
szkoła artystyczna w Polsce, marka Zakopanego. Każdy z kim rozmawiam w
różnych regionach Polski o Zakopanem, a zajmuje się plastyką wie, że szkoła
Kenara to jest ho, ho, ho coś. Szkoła Kenara ma większe ambicje i tutaj jest to
trzecie pismo, propozycja powołania Tatrzańskiej Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych w Zakopanem. Proszę Państwa Nowy Targ ma szkołę wyższą,
pomijam Myślenice, które tez założyły m.in. filię mojej uczelni, może to pismo
szybko przeczytam: „zdaniem tworzonej szkoły jest odrodzenie tradycji regionu
w nowym stylu i w nowej formie, otwartej dla wszystkich zainteresowanych
kształceniem w rejonie tatrzańskim. Szkoła powinna działać w dwóch modułach
czasowych, wyższej szkoły w module bolońskim, kursów mistrzowskich w
trybie wakacyjnym z łączeniem możliwości nauki języka polskiego. Wyżej
wymieniona propozycja w Zakopanem będzie naturalna kontynuacją programu i
tradycji szkoły Kenara, odgrywała by kluczową role w tworzeniu źródeł
tożsamości kulturowej wobec jednoczącej się Europy. Ten aspekt polityki
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regionalnej Tatrzańskiej Wyższej Szkoły Sztuk w Zakopanem dawało by
podstawy do aplikowania o fundusze unijne rozwoju regionów”. Proszę Państwa
dzięki Bogu szkoła Kenara jest dotowana, wszelkie remonty, wszelkie
finansowe potrzeby szkoły pokrywa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W czasie rozmów z poprzednimi władzami i obecną władzą Pan
Wiceminister powiedział, że priorytetem dla niego będzie stworzenie tego
wydziału tkactwa właśnie w wyżej wymienionej placówce. Wcześniejszy
projekt powołania Tatrzańskiej Wyższej Szkoły Sztuk w Zakopanem popierały
Związek Podhalan, Starostwo, Muzeum Tatrzańskie, tu jest szereg po prostu
dokumentów, które potwierdzają że wszyscy są zainteresowani rozwojem tej
szkoły. Konkludując, bardzo Pana Burmistrza proszę, członków Rady o
wnikliwe zapoznanie się i rozważenie ewentualnie takiej sytuacji, w której
miasto, bo przecież dajemy darowizny różne, z tego co pamiętam to niedawno
szkoła odstąpiła nam na rzecz gminy no część ziemi, która była własnością
Skarbu Państwa. Proszę Państwa ta darowizna wcześniej dana szkole Kenara
jest obok szkoły, to jest budynek nr 5, w liście jest również budynek 5a, który
tez można brać pod uwagę. Oczywiście jest to dosyć kłopotliwe, bo na moje
pytanie dlaczego oni nie zaczęli remontu czy wejścia, czy zagospodarowania tej
szkoły wiele lat temu usłyszałem odpowiedź Dyrektora, że no wtedy byli
lokatorzy, a więc nie bardzo można było zaczynać tych remontów. Panie
Burmistrzu ta sprawa jest jak gdyby drążona od kilku miesięcy, tutaj Pani
Dyrektor to potwierdzi przez media, przez moją osobę związaną z tym, co
zrobić z tymi krosnami, z urządzeniami które zalegają w piwnicach. Może tutaj
jest możliwość żeby jednak wysilić się, spróbować szkole przywrócić ten
budynek uchwałą i szkoła na pewno to wyremontuje i będzie to wizytówka
rzeczywiście, którą będzie można się chwalić a Pan Minister będzie
usatysfakcjonowany. Na pewno władze szkoły będą rozmawiały z Panem
Burmistrzem i osobami, które mogą pewne rzeczy doradzić, ten problem
rozwiązać. Wydaje mi się, że trzy możliwości no były by szansą żeby Zakopane
jako miasto szło do przodu, a ta szkoła która jest perełką wśród szkół
artystycznych miała satysfakcję, że kolejną rzecz czyli tradycję tkactwa
artystycznego mogą kontynuować. Tyle z tej sprawy służbowej. Teraz jeżeli
wytrzymacie jeszcze chwilkę ze mną to chciałbym tutaj Panie Burmistrzu i P.
Przewodniczący szybciutkie prośby, najpierw żeby było miło Panie Burmistrzu
Łukaszczyk wiem, że Pan postarał się o sporą ilość kwietników i tutaj dzwoniła
Pani Krystyna Dziadoń z ul. Kościeliskiej 22 dziękując za to, że kwietniki są. Ja
już wcześniej zauważyłem, że nasza interwencja powodowała. Pani jest bardzo
kapryśna, Pan Burmistrz wie o tym, prawda? Ona jest kapryśna, ma duże
pretensje, w każdym razie szczerze prosiła żeby podziękować. Wcześniej
wielokrotnie tam sprawdzałem te samochody jednak przegoniliśmy, one już nie
stały tak jak na początku, więc to podziękowanie. Panie Burmistrzu jeżeli już
Pana mam w oczy mogę Panu spojrzeć, proszono mnie o kosze przy parkingach
na Alei 3 Maja górnych i dolnych. Jeżeli Pan chce to pokażę Panu zdjęcia jak
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porządna grupa starszych izraelskich turystów wyniosła pudła z autobusu i
śmieci wrzucała na dolnym parkingu do pudeł. Kiedy zacząłem robić fotografie
to ochraniarz podszedł i mówi po polsku, zapytał się dlaczego ja te zdjęcia
robię. Powiedziałem mu, że są porządni i prosili mnie o to mieszkańcy, m.in.
moja była nauczycielka ze szkoły Kenara, także te kosze, tam jest bardzo
porządny chodnik, no postawić ze dwa na dolnym i na górnym. Zwrócić uwagę
też dzierżawcom parkingu szczególnie na górnym, żeby te papy które z wiaty
przystankowej leżą już drugi rok, żeby oni posprzątali, bo te parkingi w końcu
są, zarabia na tym, więc niech się też porządkiem zajmie. Las Chałubińskiego,
no ze mną kłopot bo ja rowerem jeżdżę i wszystko widzę, Panie Burmistrzu
mamy bardzo piękną tablicę od strony potoku Bystra informującą o Lesie
Chałubińskiego, natomiast niedopuszczalny jest bałagan od strony rzeki, można
by poprosić ten zakład Park Zieleni, żeby oni te wiatrołomy albo wycieli, bo
wygląda to fatalnie. Tutaj już mówiłem przy okazji sprawozdania Pana
Burmistrza odnośnie ścieżek rowerowych, cieszę się że będzie remont na
Gubałówce, martwię się że Pan Piczura wprowadził nam ograniczenia
finansowe w Dolinie Chochołowskiej, to jest po prostu śmieszne, nie mamy
ścieżek rowerowych i niech Pan sobie wyobrazi rodzinę kilkuosobową że mają
za siebie zapłacić, za rowery, a nie będę tego komentował. Panie Burmistrzu
przydało by się juz o to prosiłem od domu Sztaudyngera to pewnie Tesko zrobi,
żeby tam namalować na tej ścieżce rowerowej dwa takie znaki, że jest to dla
rowerzystów. Ludzie się wkurzają kiedy ja delikatnie zatrzymuję się i mówię,
Panowie ale macie ścieżkę obok, no a to tego. Tym bardziej, że jest na przejściu
znak sugerujący, że właśnie tu się kończy ścieżka rowerowa przejeżdżamy pod
skocznią dalej. To jest prosta sprawa. Troszkę Panie Burmistrzu ciągle Pan
Łukaszczyk jest męczony, mieszkańcy bloku nr 5 przy ul. Kościelnej zwrócili
się do mnie z prośbą o wyjaśnienie sytuacji która dla nich jest trochę kłopotliwa
finansowo. O co chodzi? Wiele lat temu w 2008 roku zwrócili się z prośbą do
miasta o zorganizowanie tam, to jest taki skwerek zielony kilku miejsc
postojowych dla samochodów. Chciałbym zaznaczyć, że ul. Kościelna jest ulicą
bardzo wąską i postawienie samochodu nawet częściowo na poboczu no
uniemożliwia wjazd innym, nie mówię już o straży pożarnej. Kilka razy
zwracano na to uwagę były Pan Burmistrz Jan Walczak. Oni dostali zezwolenie,
wyłożyli, tu mam sumę na cztery miejsca wyłożyli sumę 1570 zł na budowę
tych kilku miejsc, w zamian byli zwolnieni przez 4 miesiące z opłaty. Wtedy
opłata roczna wynosiła 120 zł, jeśli dobrze liczę a kiepskim matematykiem
jestem to 10 zł. obecnie płacą Panie Burmistrzu miesięcznie 67,50 zł, co w skali
roku 770 zł. 120 i 770 zł dla emerytów, którzy w tym bloku tam mieszkają,
m.in. Pani Puchałowa tam kiedyś mieszkała, no jest dużą sumą i troszkę są
rozżaleni, twierdząc że od poprzedniego roku stawkę ktoś podniósł o 60% do
poprzedniej wypłaty. Mnie się wydaję, że nie można tak zdzierać szukając tych
pieniędzy, które są niezbędne na stadion chociażby, o który koledzy się tak
obruszyli. Wydaje mi się, że niech to będzie bardziej racjonalne, jeżeli przez
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kilka lat to tak wzrosło, no to albo uspokójmy wzrost cen, albo dogadajmy się.
Oni się żalą, że nikt ich nie uprzedzał, mieli się wybrać do Urzędu, nie wiem czy
byli czy nie. To wszystko. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu przepraszam, ale
to są ważne sprawy, mniejsza ta estetyka, ale jak Pan sam widzi jest widoczna.
Naprawdę ulice są łatane, kwiatki rosną.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuję Panie profesorze, następną interpelację
złożył P. Przewodniczący Marek Donatowicz, bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący , Państwo Burmistrzowie, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo ja chciałem nawiązać do mojej interpelacji sprzed
miesiąca połączonej z obecnością ucznia Kuby Stawarza i mam taką prośbę, my
będziemy się oczywiście spotykać z Panem Burmistrzem i o szczegółach
będziemy rozmawiać już w rozmowie bezpośredniej. Ponieważ po naszym
spotkaniu, bo obaj nie ukrywam z Kubą cała tą sprawą zajęliśmy się bardzo
poważnie, trochę z pasji, trochę z takich osobistych powódek i zrobiliśmy
zdjęcia, dokładne zdjęcia dworca, szczególnych miejsc które mając na uwadze,
że w tej chwili budynki dworca jest to własność miasta, warto by było w tej
chwili zabezpieczyć, ja nie będę mówił co, żeby to nie stało się takim obiektem
zainteresowania, natomiast są pewne miejsca i są pewne rzeczy, które trzeba na
dworcu zabezpieczyć żeby one się ostały. I tutaj moja prośba, ja przekażę Pani
Burmistrz pendrive z tymi zdjęciami, bo ja rozumiem że mając na uwadze
informacje o tej rewitalizacji dworca to rozumiem, że tam powstanie jakaś izba,
tak? Jest szansa na to? Jest to pomysł, dlatego o to pytam, bo my mamy telefony
od osób, które mają pewne ciekawe gadżety autentyczne i oni chcą je przekazać
na konkretny cel, więc tu jest prośba, żeby bo nie ma sensu ogłaszać jakieś
takiej akcji jeżeli nie będzie gdzie tego miejsca gdzie to umieścić. Więc nie
ukrywam że Kuba jest po pewnych rozmowach już z osobami, które bardzo są
zainteresowane przekazaniem tych rzeczy, to prośba do Państwa żeby właśnie
raz, zabezpieczyć te ciekawe eksponaty, dwa żeby było tam miejsce możliwe do
stworzenia takiej właśnie izby pamięci mając na uwadze już ten nowy dworzec.
I tyle. Natomiast o szczegółach będziemy rozmawiać już na spotkaniu. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący, swoją interpelację w
jednym zdaniu uzupełni P. Jerzy Jędrysiak
P. Jerzy Jędrysiak – Panie Burmistrzu prośba moja jest taka, że chciałbym
zmobilizować odpowiednie osoby, żeby walczyły o remont potoku Młyniska,
potok jest bardzo brudny, zaniedbany, te mury są takie jakie są i nie wierzę że
ten remont nastąpi w tym roku, bo już mamy maj, ale trzeba naciskać Panie
Burmistrzu tam na nich, żeby oni po prostu wiedzieli, że nie odpuszczamy tego.
To jest niezbędne bo naprawdę nie wiem co to będzie, co ci ludzie robią,
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Giewont jest śnieżno biały, ale robią ten brudny potok a w tle śnieżno biały
Giewont. Koszmar.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Stanisław Majerczyk.
P. Stanisław Majerczyk – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado, co prawda P. Jerzy Jędrysiak już wspomniał na temat
pomnika Chałubińskiego, powiem szczerze sam osobiście spotkałem się z
mieszkańcami, którzy prosili mnie o to, żeby skoro ten pomnik już mamy,
rozmawiałem już z Panem Naczelnikiem Fryźlewiczem skoro nie ma on statutu
rezerwatu ścisłego to mi się wydaje że sterczące drzewa połamane kikuty i
leżące na ziemi pozostałości po halnym nie są wizytówką i uważam, że
najbardziej powinniśmy o te miejsca dbać, tym bardziej że to jest centrum a to
co przejdzie w centrum może by przeszło na obrzeża, akurat centrum to jest
szczególna wizytówka. Proszę Państwa jeszcze tylko jedno chciałem
powiedzieć, że tak trochę parafrazując liczba 125 to m.in. to jest ilość lat kiedy
Polska nie miała niepodległości po zaborach, ale liczba 125 to w przypadku na
przykład Cyrhli jest to ilość dni kiedy liczę, że 01 września po tych 125 dniach
doczekamy się komunikacji miejskiej na Cyrhlę i będziemy żyli inną jakością.
Natomiast moja interpelacja dotyczy ważnej kwestii ponieważ pytali mnie czy
dowód rejestracyjny skutera, motocykla stanowi dowód na przejazd i można
jechać za darmo, ponieważ tego nie ma natomiast jeżeli ktoś ma skuter to wie, a
kto nie ma to powiem że skuter posiada tak samo dowód rejestracyjny, musi być
dokonany przegląd, tak samo musi być opłacone oc. I uważam, że jeżeli to
zostało w tej naszej uchwale pominięte to wydaje mi się, że tam powinno się
mimo wszystko znaleźć, choćby z prostej przyczyny, ze co innego jest rower
który jest pojazdem ekologicznym, natomiast skuter, motocykl jest jak
najbardziej pojazdem który emituje zanieczyszczenia i pozostawiając go w
domach, korzystając z komunikacji miejskiej działają proekologicznie. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący
Łukasz Filipowicz.

- dziękuję bardzo Panu, kolejną interpelację złożył P.

P. Łukasz Filipowicz – Szanowni Państwo, Wysoka Rado, P. Przewodniczący,
Panie Burmistrzu, ja mam takie zapytanie odnośnie parku kulturowego, tak
wałkuję temat parku kulturowego, bardzo dziękuję za opinię na temat wpływu
uchwały krajobrazowej na zapisy parku, cieszę się, że to się nie zmienia,
przynajmniej przedsiębiorcy którzy teraz dostosują swoje reklamy, szyldy i
wygląd swoich kamienic do zapisów parku nie będą musieli tego zmieniać w
przyszłości. Cieszę się, że te zapisy będą się pokrywać. Natomiast mam takie
pytanie odnośnie planu ochrony, bo wielu z przedsiębiorców, nie wiem czy
próbuje się bronić, czy to jest dobre słowo, ale próbują cały czas oddalić czas
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przystosowania się do tej uchwały, zasłaniając się tym, że jest niezbędny plan
ochrony. Z moich wiadomości wynika, że ten plan ochrony jest jedynie
dokumentem wewnętrznym i nie ma takie potrzeby bycia w posiadaniu tego
planu, po to żeby egzekwować zapisy uchwały. Jednak że chciałbym poprosić
Biuro Prawne o odniesienie się do tego i o odpowiedź na piśmie, tak naprawdę
jak to będzie wyglądać i jak będzie działał ten plan ochrony, czy są jakieś
przeciwwskazania do tego, żeby ten park zaczął działać od 01 lipca. Dodatkowo
chciałem zapytać czy będą przygotowane jakieś pomoce dla przedsiębiorców,
jaki mamy plan na wprowadzenie tego, zostało nam dwa miesiące więc może
pasowało by troszkę też ludzi poprowadzić w kierunku poinformować,
wyedukować trochę, jak mogą się dostosować. No bo wiadomo, nie dla
wszystkich zapisy tej uchwały, takie suche prawnicze zapisy są proste, więc
może zrobić jakiś przewodnik bardziej jasny użytkownikowi. Także dziękuję
bardzo i proszę o odpowiedź na piśmie.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie radny. P. Wojciech Tatar złożył
kolejną interpelację.
P. Wojciech Tatar – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący , Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, parę dni temu zadzwonił do mnie przedstawiciel firmy ITB
Innowacje, Technologie, Biznes i zaproponował mi, abym na dzisiejszej Sesji
Rady Miasta Zakopane przedstawił Państwu dopalacz dymu inaczej zwany utyli
zer. Jest to urządzenie, które wymyślił Polski wynalazca, montuje się go w
zwykłym piecu trzeciej i czwartej generacji i po sprawdzeniu i analizie spalin,
spaliny spełniają wszystkie normy, które obowiązują w chwili obecnej przy
piecach Eko 5. Ja dostałem od nich świadectwo badań z instytutów oraz
wszystkie badania, certyfikaty i chciałbym Państwu krótko powiedzieć coś na
ten temat i przedstawić pięciominutowy film. W dużych specjalistycznych
piecach takich jak stalownie, cementownie, odlewnie, spalanie musi odbywać
się w bardzo wysokich temperaturach powyżej 1000 stopni Celsjusza. W
tradycyjnych kotłach wodnych najczęściej ogrzewających nasze domy nie
stosowano tak wysokich temperatur. W wyniku tego nie dochodziło do
całkowitego spalania lotnych części produktów spalania czyli dymu. Nowym
rozwiązaniem opatentowanym przez polskiego wynalazcę jest zmiana w
konstrukcji pieca pozwalająca osiągnąć całkowite spalanie. Zastosowano tu
inny obiekt spalin poprzez zmontowanie do eksploatowanego już pieca wkładki
dopalacza dymu bądź o innej nazwie utyli zera. Spowodowało to spowolnienie
oraz zmianę obiegu spalin, które zmuszone są przejść ku dołowi przez
rozżarzone paliwo. Wytworzone również gazy, m.in. tlenek węgla, benzopireny,
dioksyn, dwutlenek siarki i tym podobne przemieszczają się za utyli zer i
ulegają całkowitemu spaleniu. Dotyczy to także pyłów powstających w trakcie
spalania pn 10. Spalone gazy o bardzo wysokiej temperaturze ponad 1000 stopni
trafiają na czyste stalowe wymienniki oddając swoją energię. Z uwagi na to, że
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przepływa gazów jest zdecydowanie wolniejszy niż w tradycyjnych piecach i
nie wymuszony przez wentylatory do komina trafia mniejszy strumień spalin
zawierający mniej energii i mniej nie spalonych lotnych związków. Przez
dozownik powietrza w górnych drzwiczkach zasypowych można regulować
intensywność spalania. Nie mamy wówczas do czynienia z wyrywaniem cząstek
paliwa z paleniska i intensywną ucieczką ciepła do komina. Dotychczasowe
informacje oraz argumenty na temat złego spalania i powstania szkodliwych
substancji w tradycyjnych piecach nie mogły być przypisywane kotłom i piecom
o wysokiej (...) maksymalne wykorzystanie źródła energii płomienia. Przez
powyższe opisane zastosowanie utyli zera dymu dochodzi do wielokrotnego
zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz dużych
oszczędności w budżecie domowym do 40% zużywanego paliwa stałego.
Proponowana przez firmę metoda spełnia wymaganą normę PN-EN 303-5/2012.
Szanowni Państwo koszt takiego utyli zera i zamontowanie w piecu jest to koszt
500 zł w chwili obecnej, od 500 do 1000 zł, firma produkuje również piece, ale
chciałbym w krótkim pięciominutowym filmie Państwu przedstawić jak sytuacja
wygląda. Wydaje mi się, że na terenie miasta Zakopanego są takie miejsca
gdzie na pewno przez najbliższe 10 czy 15 lat nie będziemy mogli doprowadzić
tam sieci geotermalnej ani sieci gazowej a części mieszkańców nie stać będzie
pomimo naszej dotacji z Urzędu Miasta na to, żeby zamontowali sobie czy foto
woltanikę czy pompy ciepła. Myślę, że było by to dla ludzi mniej zamożnych
bardzo dobre rozwiązanie. W chwili obecnej jest to koszt 500 zł. ja tutaj powiem
szczerze, że spróbuję na swoim przykładzie to wykorzystać, wiem że kolega
Paweł, Jacek też są zainteresowani choć są tam drobne, o których Pan tu powie
wymogi pieca. Bardzo proszę o film.
Prezentacja filmu.
P. Wojciech Tatar – Szanowni Państwo, są jeszcze tam dwa filmy na początku,
jeden film prezentuje nam dym z komina przy tym utylizatorze i bez, a drugi
film jest jak przeprowadzają badania spalin w kominie. Ja dziękuję bardzo za
wysłuchanie. Pozwoliłem sobie Państwa zaprosić do Zakopanego, mają
przyjechać i przedstawić nam jak sytuacja wygląda, żebyśmy po prostu też
dowiedzieli jak wygląda i będę bardzo wdzięczny jeśli Pan Burmistrz na to
wyrazi zgodę z Wydziałem Ochrony Środowiska. A ja te dokumenty, które mam
oddam Panu Naczelnikowi dla zorientowania się. Dziękuję bardzo Państwu za
wysłuchanie.
P. Wiceprzewodniczący Andrzej Jasiński - dziękuję bardzo za ciekawą
interpelację. Kolejną interpelację złożył P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel – Szanowni Państwo moja interpelacja będzie też dwuetapowa,
więc proszę o krótki filmik.
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Prezentacja filmu – „Sprzedać Kasprowy” Bogusław Wolniewicz – zał. płyta
CD – zał. Nr 7
P. Józef Figiel – Szanowni Państwo dziękuję za oglądnięcie tego filmu. To, że
handlarze przeholowali stwierdził również 18 grudnia 2015 roku Prezes
Najwyższej Izby Kontroli. Podpisał informacje o wynikach kontroli na temat
realizacja zadań publicznych przez spółki stworzone przez jednostki samorządu
terytorialnego. W informacji tej wśród wielu spółek w kraju opisywana jest
spółka Polskie Koleje Górskie SA. Na stronie 9 i 10 rzeczowej informacji
znajduje się zapis: „miasto Zakopane utworzyło spółkę Polskie Koleje Górskie
SA w celu udziału za jej pośrednictwem w prywatyzacji i przejęciu kontroli nad
Polskimi Kolejami Linowymi SA, spółką zarządzającą infrastrukturą
turystyczną , w tym m.in. koleją linową Kasprowy Wierch oraz koleją linowo
terenową Gubałówka. Wskutek odstępstw od rekomendacji zatrudnionej firmy
doradczej Zakopane nie zapewniło sobie odpowiedniego udziału w kapitale
PKG oraz wykonywaniu głosów z akcji i tym samym pozbawiło się wpływu na
działalność PKL, niezbędnego dla realizacji strategicznych celów miasta w tym
zakresie. Na stronie 34 informacji zapisano: w Memorandum przedsięwzięcia
polegającego na nabyciu akcji Polskich Kolei Linowych SA i przejęcie kontroli
przez spółkę z udziałem samorządów gminnych – Polskie Koleje Górskie SA
nad PKL SA wskazano, iż finansowanie nabycia akcji PKL SA powinno zostać
zapewnione m.in. poprzez emisję przez PKG SA obligacji, a zabezpieczenie
interesu Gminy wymagało zachowania przez Gminy – Założycieli Spółki
co najmniej 5% w kapitale zakładowym oraz 10% udziału w głosach. Według
wyjaśnień Burmistrza Miasta Zakopane Janusza Majchra proces emisji obligacji
PKG SA był niemożliwy ze względu na terminy procedur prywatyzacyjnych
określone przez właściciela akcji PKL SA. Biorąc pod uwagę argumentację
Burmistrza, że dla realizacji strategicznych celów Miasta Zakopane niezbędny
jest wpływ Miasta na działalność PKL, należy stwierdzić, że niedochowanie
powyższych założeń Memorandum stanowiło istotne odstępstwo od tej
koncepcji. W konsekwencji zabezpieczenie interesu gmin w PKG SA jest
jedynie tymczasowe, tj. w okresie 3 lat od zarejestrowania w KRS
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii C
objętych przez Inwestora (§11 pkt. 3 Uchwały nr 1/2013 NWZ PKG SA z dnia
25 lipca 2013 r.), tj. do dnia 19 września 2016 r. Po upływie tego okresu jedyną
gwarancją Gmin Założycieli pozostanie postanowienie pkt. 8 statutu PKG SA
stwierdzające, że tak długo, jak Akcjonariusze Założyciele są akcjonariuszami
Spółki, uchwały w sprawach zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem
rzeczowym lub obligacyjnym Kolei Linowej Kasprowy Wierch oraz Kolei
Linowo - Terenowej Gubałówka wymagają ich zgody, a więc także Miasta
Zakopane. NIK zauważa, że te warunki nie zapewniają decydującego wpływu
Gminy na działalność PKG. W sytuacji po przystąpieniu do spółki prywatnego
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inwestora nie zostało spełnione jedno z podstawowych założeń udziału PKG SA
w prywatyzacji PKL SA, tj. zabezpieczenia ważnego interesu Gminy. W
załączniku 5/2 informacji pod liczbą 32 wskazano nazwiska osób
odpowiedzialnych za jednostkę kontrolowaną, są to Prezes Zarządu Łukasz
Chmielowski, od lipca 2012 roku do sierpnia 2013 roku oraz Prezes Zarządu
Zbigniew Rekusz od 29 sierpnia 2013 roku. Dodatkowo na podkreślenie
zasługuje fakt, że spółka PKG pod zarządem Pana Łukasza Chmielowskiego
zaciągnęła liczne niekorzystne zobowiązania na podstawie zapisów umowy
inwestycyjnej. Spółka wyraziła zgodę na zastosowanie tzw. mechanizmu
lewarowego, to jest zabezpieczenie zobowiązań inwestora MID Europa Partners
na majątku PKL oraz w postaci zastawu na udziałach w spółce PKG co w
konsekwencji po dokonaniu połączenia spółki PKG SA ze spółką PKL SA
zgodnie z §11 umowy inwestycyjnej doprowadziło do tego, że obciążony został
majątek spółki PKG SA. Na mocy zapisów umowy inwestycyjnej spółka PKG
SA zobowiązała się do zapłaty kwoty w wysokości 21 500 000,00 w przypadku
gdyby z przyczyn leżących po stronie PKG nie doszło do sfinalizowania
inwestycji polegającej na zakupie akcji spółki PKL SA, co w praktyce
uniemożliwiło spółce PKG wycofanie się z transakcji pomimo, że skutki
finansowe zawarte w tym zakresie umowy były bardzo niekorzystne. Na
podstawie postanowień umowy inwestycyjnej doszło do obciążenia majątku
spółki PKL nabytej następnie przez spółkę PKG SA, celem zabezpieczenia
zobowiązań kredytowych inwestora, za co nie zostało wypłacone żadne
wynagrodzenie w2 sytuacji gdy udzielenie zabezpieczenia przez podmiot nie
będący dłużnikiem stanowi świadczenie za które w świetle przepisów prawa
podatkowego przysługuje wynagrodzenie. Zawarcie w dniu 22 maja 2013 roku
przez Pana Łukasza Chmielowskiego w imieniu i na rzecz spółki PKG SA z
siedzibą Zakopane, jako prezes jednoosobowego zarządu ze spółką PKP SA z
siedzibą w Warszawie warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki PKL SA na
podstawie której spółka PKG SA zaciągnęła rożne zobowiązania i rozporządziła
mieniem znacznej wartości w sytuacji gdy zdaje się, że podmiotowa umowa
została zawarta z naruszeniem przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców w celu obejścia prawa, albowiem w związku z objęciem
większościowego pakietu akcji spółki PKG SA przez podmiot zagraniczny
spółkę Altura z siedzibą w Luksemburgu, spółka PKG stała się cudzoziemcem
w rozumieniu przedmiotowej ustawy i na nabycie przez nią akcji spółki PKL
SA wymagane było uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych a Pan
Łukasz Chmielowski jako Prezes Zarządu Spółki nie dopełnił ciążącego na nim
obowiązku wystąpienia o taką zgodę, co skutkuje bezwzględną nieważnością
powołanej umowy sprzedaży i powoduje po stronie spółki PKG SA znaczne
straty majątkowe. W tym stanie rzeczy proszę Pana Burmistrza o skierowanie
przedstawionych spraw do rozpatrzenia przez organy ścigania w celu
wyjaśnienia ponieważ działalność Pana Łukasza Chmielowskiego jak wynika z
materiałów przedstawionych przez Najwyższą Izbę Kontroli była prowadzona
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ze szkodą dla naszego miasta. Szanowni Państwo zwracam się również do
radnych tego miasta, do zadań Rady Miasta należy m.in. dbałość o majątek
gminny. W związku z informacjami zawartymi w raporcie Najwyższej Izby
Kontroli dotyczącymi nieprawidłowości pry prywatyzacji PKL apeluje do
Państwa radnych, aby zgodnie z naszym obowiązkiem jako niezależny organ
wystąpić również do organu ścigania w celu wyjaśnienia tej bulwersującej
opinie społeczną sprawy. Dziękuję. Mam jeszcze jedną krótką interpelację.
Panie Burmistrzu w związku z przewlekłością spraw w Samorządowym
Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu wnoszę o skierowanie przez Pana
Burmistrza skargi do Prezesa Rady Ministrów na działalność SKO w trybie Art.
3a ustawy z dnia 12 października 1994 o samorządowych kolegiach
odwoławczych. Złożenie takiej skargi jest konieczne, aby Panu nie zarzucono
zaniechania wyegzekwowania należności gminie. Przypomnę, że spraw jest
wiele, chyba takie najdłuższe sprawy to zatoka FIS od 2004 roku, schody, a
resztę spraw to zleci Pan Naczelnikom oni Panu wszystko wyartykułują.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący. Przechodzimy do
kolejnego punktu.
Ad. 9
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt.9 - Podjecie uchwały w sprawie:
uchylenia uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości na rzecz Gminy
Miasto Zakopane. Bardzo proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami - przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 8
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki Pana Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja przychyliła się
pozytywnie przegłosowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 8
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/321/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
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w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości na rzecz
Gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 9
Ad. 10
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 10 - Podjecie uchwały w
sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Miasto
Zakopane. Bardzo proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki
Gruntami o przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami - przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 10
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Urbanistyki i Rozwoju P. Bartłomieja Bryjaka o przedstawienie opinii
Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak – opinia Komisji jest pozytywna.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący . Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 10
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/322/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy
Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 11
Ad. 11
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 11 - Podjecie uchwał w sprawie:
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane. Bardzo
proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o
przedstawienie pierwszego projektu uchwały, dot. ul. Zborowskiego.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami - przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 12
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P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący również w tym przypadku opinia Komisji
jest pozytywna.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 12
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/323/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 13
P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie drugiego projektu uchwały, dot. ul.
Cyrhla.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami - przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 14
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – Komisja Ekonomiki pozytywnie zaopiniowała projekt tej
uchwały 4 za, 2 wstrzymujących, 0 przeciwnych.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 14
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/324/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 15
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Ad. 12
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 12 - Podjecie uchwały w
sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej niemieszkalnej stanowiącej
własność Gminy Miasto Zakopane. Bardzo proszę P. Tomasza Filara
Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami - przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 16
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – Komisja Ekonomiki jednogłośnie 6 głosami za pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr
16.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/325/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej niemieszkalnej stanowiącej
własność Gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 17
Ad. 13
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 13 - Podjecie uchwał w sprawie:
bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Zakopane. Bardzo proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki
Gruntami o przedstawienie pierwszego projektu uchwały, dot. ul. Kamieniec.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami - przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 18
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska P. Wojciecha Tatara o
przedstawienie opinii Komisji.
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P. Wojciech Tatar – Komisja jednogłośnie 6 głosami za pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały. Następny projekt uchwały odnośnie ul.
Tetmajera tez 6 głosami za jednogłośnie.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 18
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/326/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 19
P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie drugiego projektu uchwały, dot. ul.
Tetmajera.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami - przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 20
P. Przewodniczący - opinia Komisji pozytywna. Czy ktoś z Państwa radnych
chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 20
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/327/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 21.
Ad. 14
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 14 - Podjecie uchwały w
sprawie: powierzenia przez Gminę Miasto Zakopane Spółce „TESKO”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania
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polegającego na udrożnieniu studni kanalizacji opadowej w drogach
publicznych oraz czyszczenia rowów i przepustów odwadniających drogi
publiczne oraz drogi, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta
Zakopane. Bardzo proszę P. Marcina Jaźwca Inspektora Wydziału
Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Marcin Jaźwiec Inspektor Wydziału Drogownictwa i Transportu przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 22
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska P. Wojciecha Tatara o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja jednogłośnie 7 głosami za pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 22
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/328/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: powierzenia przez Gminę Miasto Zakopane Spółce „TESKO”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania
polegającego na udrożnieniu studni kanalizacji opadowej w drogach
publicznych oraz czyszczenia rowów i przepustów odwadniających drogi
publiczne oraz drogi, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 23
Ad. 15
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 15 - Podjecie uchwały w
sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane Spółce „TESKO” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania
polegającego na konserwacji i bieżących naprawach systemu oświetlenia
ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie miasta
Zakopane. Bardzo proszę P. Marcina Jaźwca Inspektora Wydziału
Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu uchwały.
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P. Marcin Jaźwiec Inspektor Wydziału Drogownictwa i Transportu przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 24
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska P. Wojciecha Tatara o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja jednogłośnie 6 głosami za pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały. Następny projekt uchwały 6 głosami za przy 1
wstrzymującym się.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 24
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/329/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane Spółce „TESKO”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania
polegającego na konserwacji i bieżących naprawach systemu oświetlenia
ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 25
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący , Wysoka Rado, Panie
Burmistrzu, Szanowni Państwo, P. Jan Gluc tak mnie zmobilizował do tego
żeby czasami też moja wypowiedź była lekko prowokująca, Pani Prezes ja mam
taką prośbę, może przy tej okazji tych napraw bieżących związanych z
oświetleniem ulicznym uda się tak gdzieś pospinać te wszystkie kabelki, żeby
się trzy lampy koło szpitala wreszcie zaświeciły. Oczywiście znowu wiem, to
nie jest własność miasta, to już próbuję od dłuższego czasu prosić o to, wiem że
to jest naprawdę monotonne, to jest aż wręcz czasami żenujące, ale te lampy się
znowu nie świecą. Nie mam żadnych pretensji tutaj w tym momencie do spółki
Tesko, bo wiem że to nie jest własność miasta, jest to własność Starostwa we
władaniu szpitala powiatowego, ale może się jakoś wspólnie uda tak pogrzebać
w tych kablach, żeby się te trzy lampy zaświeciły. Dziękuję bardzo.
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Ad. 16
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 16 - Podjecie uchwały w
sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane Spółce „TESKO” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania
polegającego na świadczeniu usług malowania cienkowarstwowego i
grubowarstwowego oznakowania poziomego ulic na terenie miasta
Zakopane. Bardzo proszę P. Marcina Jaźwca Inspektora Wydziału
Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Marcin Jaźwiec Inspektor Wydziału Drogownictwa i Transportu przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 26
P. Przewodniczący - opinia Komisji pozytywna. Czy ktoś z Państwa radnych
chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 26
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/330/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane Spółce „TESKO”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania
polegającego na świadczeniu usług malowania cienkowarstwowego i
grubowarstwowego oznakowania poziomego ulic na terenie miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 27
Ad. 17
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 17 - Podjecie uchwały w
sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016. Bardzo proszę P.
Joannę Posadzką Gil o przedstawienie projektu uchwały.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny - przedstawiła projekt uchwały z
uzasadnieniem – zał. Nr 28
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Jana Gluca
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji. W
imieniu Pana Jana P. Bartłomiej Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty
uchwał.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 28
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/331/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016.
Uchwała stanowi zał. Nr 29
Ad. 18
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 18 - Podjecie uchwały w
sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata
2016-2025. Bardzo proszę P. Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta Zakopane o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane - przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 30
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Opinia Komisji pozytywna. Czy ktoś z
Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały –
zał. Nr 30
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXI/332/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na
lata 2016-2025.
Uchwała stanowi zał. Nr 31
Ad. 19
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 19 – Wolne wnioski
mieszkańców. Wolne wnioski złożyli P. dr Jerzy Gruszczyński oraz P. Jerzy
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Zając. Bardzo proszę Panie doktorze o przygotowanie się do wystąpienia i
przedstawienie swojego wniosku.
P. dr Jerzy Gruszczyński – Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Wysoka
Rado, P. Przewodniczący dziękuję za udzielenie głosu, postaram się w miarę
krótko, elementy informacji dla sprawnych i niepełnosprawnych, to jest taki
bardzo duży skrót niektórych rzeczy dotyczących informacji w przestrzeni
publicznej. Wybrane elementy dotyczące rozkładów jazdy. Szanowni Państwo
gdy PKS zanikał z dróg Zakopanego wykreowano coś w rodzaju takich
rozkładów jazdy, format A4, w specyficznych ramkach za taką szklaną folią.
Mieszkańcy nie korzystają praktycznie z tych rozkładów jazdy, po prostu
czekają na autobus, natomiast przyjezdni gubią się w nadmiarze nieczytelnych
informacji. A tu hasło pt. „nazwy przystanków docelowych”, przystanek
„czajki”, to jest rejon Hotelu Kasprowy, w rozkładzie wskazano jeden raz
Kuźnice, dwa razy plac PKP stanowisko 8, nie ma takiego stanowiska, sześć
razy Pomnik Ognia. I tu mam pytanie, czy osoba przyjezdna będzie wiedziała,
że pomnik Ognia znajduje się zaledwie w odległości 50 metrów od stanowiska
nr 8 przed dworcem autobusowym? Czy to nie powinna być nazwa dworce,
ewentualnie myślnik pomnik Ognia? Przecież do Zakopanego nie tylko
przyjeżdżają ludzie na miesiąc, dwa, ale tez na 2 czy 3 dni. I jeżeli mają
korzystać z komunikacji miejskiej wypadało by im dostarczyć rzetelnej
informacji. To jest Równia Krupowa, 93% autobusów z tego przystanku
odjeżdżających kończy kurs po jednym przystanku w rejonie dworca
autobusowego, więc tylko 7% pojazdów stad jedzie dalej. Czy jest potrzebna
taka ilość informacji? A na tym że rozkładzie jazdy jest ponad 130 odnośników,
które wyjaśniają który autobus i w jaki dzień kursuje albo nie? Patrząc dalej, tu
są wymienione w tej chwili u góry osiem kierunków, które mają razem 90
kursów autobusowych. Dolna część to jest 1162 kursy i to jest wszystko w rejon
dworca, po co to komu? Przerób blachy? Przerób papieru? I proszę Państwa co z
tego wynika? pomnik Ognia, dworzec, FIS, rejon dworców, stanowisko 7, rejon
dworców stanowisko 8, i PKP Zakopane to wszystko jest jeden kierunek
dworce. O czym my tu mówimy? Wychodząc z dworca autobusowego mamy
mniej więcej taki drogowskaz, jeśli można go tak nazwać, po lewej stronie
mamy linia 14, która nie wiadomo gdzie jedzie, tylko wiemy że jest stanowisko
8 i jest to komunikacja miejska w Zakopanem. Po prawej mamy linie
komunikacyjne regularne, pierwsza i dziesiąta to jest to samo Kuźnice, dlaczego
nie są obok siebie? A moje pytanie, nie będę wchodził w szczegóły, co to jest za
linia czwarta, która idzie do Kuźnic przez Aleje 3 Maja i Jagiellońską? Może mi
ktoś wytłumaczy tą trasę? Oczywiście jeśli pojedziemy Alejami w dół potem
Nowotarską, potem Chramcówkami do góry to może i Jagiellońską pojedziemy
do Kuźnic, tylko czy to jest rzetelna informacja dla przyjezdnych? Tak wygląda
po przybliżeniu rozkład jazdy w tym rejonie.
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Odbył się pokaz zdjęć.
P. dr Jerzy Gruszczyński – góra mapki 2,53 m , dół 2,13 m, góra rozkładu
jazdy 1,96m, dół rozkładu 1,70m. Po lewej na zielonym poziomu oczu kobiety o
średnim wzroście i o niskim wzroście. O czym my mówimy? Dla kogo te
rozkłady jazdy? To jest fikcja żeby były? Żeby było odfajkowane, że są?
Wysoka osoba przecież zawsze może kucnąć tak jak ja, a co zrobi niższy?
Stołeczek ma sobie przynieść? A powyżej jest mapa, widzieliście Państwo, dół
mapy jest na 2,13 m, przykładowo stąd jedzie autobus na Olcze i na Harendę, a
na mapie przykładowo brak na przykład Olczy, nie ma Olczy. Są co prawda
Wojdyły, Stachonie, jest Droga do Olczy, z jednej strony, z drugiej strony a
Olczy nie ma jako takiej. Tam gdzie jest ta malutka czerwona strzałka na górze
to tam jest napis Harenda, no który na wysokości około 2,50 m jest praktycznie
ogóle nie do przeczytania. Na autobusie z kolei jest niezmienna informacja, że
jest to czternastka rejon dworców, stanowisko 8. Mam przy sobie taka bardzo
sympatyczną broszurkę gdzie na czerwono jest linia która idzie w prawo,
zgodna z kierunkiem zegara, a na zielono przeciwna. Natomiast jak podchodzę
do autobusu spodziewam się jakieś czerwonej kropki, zielonej kratki, czerwona
to pojedziemy w dół, najpierw na Harendę, zieloną pojedziemy w górę najpierw
do ronda Jana Pawła II, nic takiego. Nawet po wejściu do środka do autobusu
nie dowiem się czy on Edzie w pętlę w prawo czy w lewo, już pominąwszy że to
miała być linia okrężna wedle zapowiedzi. Proszę Państwa teraz tablice
rozjazdów. Tu mamy wysokości po prawej, a po lewej optimum do czytania.
Góra 170 cm, dół 140 cm. To jest przedział optymalny do czytania. Oczywiście,
że można trochę powiększać na ile? Następna sprawa, proszę Państwa po
pierwsze nie są to dwie linie, nie jest to jedna linia 14 tylko to są dwie linie, bo
jedna jest zgodna z ruchem wskazówek zegara a druga przeciw, to nie jest żadna
jedna linia. Druga sprawa popatrzcie Państwo dokładnie na te rozkład jazdy,
godziny odjazdu w niedziele i w święta są takie same jak w dzień powszedni,
idąc dalej tym tropem można by dla każdego dnia, dla poniedziałku, dla wtorku
i tak dalej zrobić osobny rozkład jazdy, który jest taki sam, po co to? I dlaczego
linia nr 14? Dlatego że tam kiedyś jakaś linia 14 szła? No chyba tylko dlatego.
Proszę Państwa inny przystanek. Kobieta przede mną, która ma średni wzrost,
może jest troszeczkę niższa niż średni wzrost. Ja zrobiłem tutaj zdjęcie tylko
dzięki temu że podniosłem ręce do góry i tez jest na tym rozkładzie około 105
linijek różnorakiego rodzaju. Następny fragment rozkładu jazdy, już w tej chwili
na placu PKP, to są dwie linie, a nie cztery. Na górze jest Palenica Białczańska
przez Cyrhlę, poniżej Białczańska przez Cyrhlę, poniżej Białczańska przez
Poronin i poniżej Białczańska przez Poronin. Dla pasażera nie jest istotne, że to
są różni przewoźnicy, albo jakieś inne uwarunkowania. Ja chcę jechać np. Do
Cyrhli, no to cóż, na górnym szukam, jest godz. 13.30, proszę Państwa ten sam
kierunek, o czym my rozmawiamy? To nie są linie. Sprawy następne, bardziej
projektowe, krój pisma. Dla cyfr zastosowano Times to co Pan Bartłomiej
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Bryjak mówił, jest to po prostu złe liternictwo do tego typu rzeczy, z krojów
pismo łatwo dostępnych a nadających się w miarę do tego typu rzeczy mamy z
systemu Windows Arial, a z systemu Macintosh helvetica. I teraz popatrzcie
Państwo, na górze jest ariel potem jest Times a niżej jest jeden z takich
podstawowych testów, jakie się robi przy badaniu czytelności. Jeden z testów a
tych testów jest sporo i już widać, że 2, 7, 3, 5, czy 6 właściwie te cyfry
zaczynają zanikać podczas gdy w górnej linijce jeszcze się wciąż trzymają w
sobie i wciąż są czytelne. Druga sprawa wielkości cyfr, zastosowano zbyt małe
cyfry o wielkościach 3, 3,6 mm a dla tej nowej linii 4,8. Wielkości cyfr dla
rozkładu jazdy powinny się mieścić w przedziale 6-10 mm, to jest według
moich badań literatury, podręcznika niemieckiego, na który się powołuję też.
Proszę Państwa ten format A4 sprzed kilkunastu lat zastosowany z chowaniem
tych kartek za pleksi jest po prostu nie do przyjęcia na dalszą metę, bo przy tych
ilościach tutaj fluktuacji tej ilości odjazdów i tych wszystkich skomplikowania
tych rozkładów jazdy w naszym mieście po prostu tą metodą się nie da. I taki
drobny przykład projektowy, plac odjazdów komunikacji regularnych.
Najważniejszy jest plac, tak jakby nie było widać, że tam jest plac jak się
przychodzi, to jest tak jak się pisze na drzwiach, że to są drzwi. Po co? I teraz co
tu? Odjazdy w komunikacji regularnej, odjazdy czy to taki konieczne, jak
odjazdy to i przyjazdy, no nie? No i po analizie powiedzmy czteropunktowej
projektowej wychodzi coś takiego, nie widzę tutaj opracowania graficznego, to
jest tylko koncepcja zmiany. Po prostu plac niepotrzebny, pojazdy niepotrzebne,
komunikacja regularna i teraz autobusik zapożyczony ze znaków drogowych
polskiego systemu, no i strzałka żeby do tego placu tam się udać w prawo. Nie
wystarczy? Trzeba tak? wnioski: aby wyjść z obecnego impasu konieczne jest
uporządkowanie informacji o komunikacji miejskiej. I to nie jest kwestia
interwencji typu technicznego, tylko to jest kwestia projektowa. Ja od 21 lat
pukam w tym mieście aby pewne rzeczy wreszcie móc, myślę o sprawach na
których się znam zawodowo, aby móc uporządkować. O efektach wiadomo
pokazuję. Dlaczego nowa linia komunikacyjna nie powinna być linią 14, bo w
turystycznym mieście powinien być system linii, który pozwoli się zorientować
turyście gdzie jest i gdzie ma jechać a nie w przypadkowa numeracja i o tym
odrobinę wie jedna z osób tu na Sali, której delikatnie kiedyś powiedziałem, w
jaki kierunek zmian powinien iść, ale wybaczcie Państwo, nie powiem. To już
jest moja wiedza zawodowa z wyższej półki. I teraz wybrane elementy i
informacji dotyczącej niepełnosprawnych. Druga część, po której poproszę
Jurka Zająca, żeby tutaj przyszedł i parę zdań powiedział. Ja przelecę szybko
bardzo krótko komentując zdjęcia, a Jurek być może wróci do omówienia kilku
zagadnień. Brak podjazdów dla wózków inwalidzkich na nowo zbudowanych
peronach przed dworcem PKP, potrójny krawężnik, no dla niewidomego to jest
zaskoczenie, potem nieuzasadnione obniżenia chodnika, no miał być tu wjazd
ale nie ma. My sobie poradzimy na tym, niewidomy w tym miejscu właściwie
oczekuje jakiegoś pojazdu, coś się dzieje. Płyta ostrzegawcza akustyczna
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kontrastowana, które były wprowadzane, a które częściowo zanikają zwłaszcza
z południowych dzielnic miasta. Przy pokazaniu zdjęcia w bieli i w czerni widać
że ten kontrast wciąż jest. Tutaj pod ogonem psa Atosa jest kostka zastępująca tę
płytę, która niby ma kolor żółty, który ma być kontrastowy z resztą chodnika
jest po prostu ogóle niezauważalny. Popatrzcie Państwo jak to wygląda przy
zredukowaniu do bieli i czerni. To jest wyniesienie pod Skocznią całego
przejścia z zakrętem, z całym fragmentem po prostu ulicy, specjalnie Jurek tu
przyniósł prześcieradło, które położyliśmy do zdjęcia, które jest równie jasne i
białe jak pasy na jezdni, ale przypominam to był koniec października, więc to
nie były najświeższe pasy malowane bezpośrednio na wiosnę przez firmę Tesko,
które są zawsze na wiosnę czyste i całe lato się generalnie utrzymują. To były
pasy dość już zużyte i widać jak to prześcieradło wciąż się utrzymuje w sensie
wizualnym. Płyty wyprowadzają praktycznie na środek skrzyżowania. Jeżeli
niewidomy tutaj w prawym roku tej sytuacji wejdzie to po prostu prostopadle
pójdzie wedle płyt i gdzie wyjdzie? No na środek skrzyżowania. Kolejna
zabawka, przepraszam za wyrażenie, no idąc wzdłuż tej krawędzi chodnika i
nawet posługując się laską za chwilę wchodzi na pułapkę, bo tam ktoś inny kładł
chodnik, a tu ktoś inny i nie pomyślał, że to trzeba po prostu ten skos pociągnąć
dalej. Jesienią tak było, zimą też jest, i co dalej? Drzewo dobre kilka miesięcy
chyba w jesieni znikło z tego miejsca, Jurek w tym miejscu się dwa razy już
zdążył wywrócić. Pominąwszy kwestię konieczności przerobienie tego,
wystarczy te krawężniki wyjąć zasypać żwirkiem i juz się robi bezpiecznie dla
takich ludzi. Proszę Państwa słupek na schodkach, gdzie zauważcie Państwo
jeszcze, że na tym słupku jest rozkład jazdy. Ja to będąc z Jurkiem Zającem
członkiem Rady Pożytku Publicznego myśmy wręczyli to zdjęcie Burmistrzowi
Koperskiemu i tylko dzięki temu ten słupek dość szybko został poprawiony, ale
przepraszam czy to na tym rzecz ma polegać, że mieszkańcy mają przynosić
zdjęcie za zdjęciem? Bo takich zdjęć my byśmy mogli z Jurkiem skombinować
ze dwie setki z naszego miasta spokojnie. Następne miejsce ul. Sabały, świeżo
przerobiona, no cóż trawnik powiększony dla drzewek trzech małych, które
rozwojowo muszą mieć przestrzenie, a z drugiej strony wygląda to tak, idzie
niewidomy z psem i gdzie? I wchodzi na drzewko, no oczywiście że on potem
nie wpada do rowu na szczęście, ale czy tak się chodzi po ulicach? A
przypomnę w tym momencie Państwu, że na terenie Zakopanego jest co
najmniej kilkanaście osób, które są niewidome, które nie chodzą po ulicach
Zakopanego ponieważ nie maja psa, mają laskę, poruszają się z tą laską, ale one
się boją chodzić po mieście. Nie mają racji, że się boją? Mają. Nowo
wybudowany dworzec, Jurek przechodzi z psem bez problemu, a tu? Donica. To
też jest zmora i to nie jest problem techniczny, bo tutaj oczywiście słupek by
trzeba było usunąć, ale tu by trzeba było zaprojektować tą sytuację co zrobić,
żeby kierowcy nie wjeżdżali w to miejsce? Natomiast to się tak kończy. Jeżeli
jest powiedzmy pusta ulica to pies go poprowadzi tak, żeby ominąć słupek, ale
jeżeli ulica nie jest zatłoczona to przepraszam, on kroczem na ten słup wchodzi,
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a ponieważ chodzi dość energicznie no to wiadomo co z tego wyniknie, prawda?
To jest początek ul. Samków 2009, dzisiaj po zmienionym przejściu płyta
akustyczna, a o płycie akustycznej nie powiedziałem, że te płyty naklejane w
stosunku do tych kostek przede wszystkim wydają inny dźwięk, a te z kostek
wydają taki sam dźwięk jak cały chodnik i tu w tym miejscu jak popatrzycie i
porównacie Państwo te dwa zdjęcia dalej w tym samym miejscu słupek,
wychodzimy z zakrętu, pies oczywiście zaraz po barierkach skręca a Jurek
ląduje na słupie. Przepisy 2.20. ja już zahaczam czupryną w tym miejscu, a ktoś
troszkę wyższy? No i też pytanie jak tu przejechać na wózku inwalidzkim? A
jak tu? Liczy się Szanowni Państwo odpowiedzialność za funkcjonalność i
estetykę w przestrzeni publicznej miasta, a nie nieżyciowe przepisy, bo niektóre
rzeczy to wynikają z nieżyciowych przepisów bądź brak fachowości. Niestety
przykro, ale takich zdjęć moglibyśmy pokazać naprawdę dużo więcej. Ja na tym
kończę prezentację i poproszę Jurka żeby parę zdań ze swojej strony powiedział.
Ja tylko dodam, że tu są dwie warstwy, warstwy że tak powiem które są
techniczne czy do korekty bezpośredniej i warstwy które są do
przeprojektowania.
P. Jerzy Zając – dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie dziękuję, że dostałem
możliwość wystąpienia na Sesji. Witam serdecznie Panią Burmistrz, Pana
Burmistrza Leszka Dorulę, Szanownych Państwa radnych i pracowników i
mieszkańców oraz lokalne media. Skłoniło mnie to, żeby wystąpić na Sesji,
nazywam się Zając Jerzy od ponad 20 lat prowadzę Związek Niewidomych,
działam na rzecz osób niepełnosprawnych w tym mieście i łamie bariery od
samego początku, od ponad 20 lat staram się żeby to miasto było dostępne dla
osób niepełnosprawnych. Chcę Państwu powiedzieć, że to nie chodzi o mnie, bo
ja sobie doskonale daje radę, dzięki temu że mam psy i tutaj od dziecka się
poruszam. Głównie reprezentuje Związek Niewidomych i osoby
niepełnosprawne nie tylko niewidome, bo przyjaźnimy się ze stowarzyszeniami
i z osobami niepełnosprawnymi i Zakopane jest takim miastem turystycznym, że
przyjeżdżają tutaj osoby niepełnosprawne można powiedzieć z całego świata i
chcielibyśmy, żeby przyjeżdżali. Chcę powiedzieć w ten sposób, że Zakopane
szło w dobrym kierunku a od kilku lat idzie w bardzo złym kierunku pod kątem
właśnie barier architektonicznych. Chcę powiedzieć, że z mojej inicjatywy
został powołany pełnomocnik Burmistrza ds. Osób niepełnosprawnych kilka lat
temu, został nim Jakub Sikorski. Kilka lat z początku może działał dosyć
prężnie, jednak od kilka lat jakby zniknął, jakby go nie było. Zaniepokoiło mnie
to, ze powstają nowe inwestycje, wydawane są nasze środki publiczne, nas jako
podatników, my jako mieszkańcy jesteśmy podatnikami wyborcami, jesteśmy
dodatkowo osobami niepełnosprawnymi, ale to myślę, że to nie ma żadnego
znaczenia, mamy takie same prawa jak osoby pełnosprawne i chcę Państwu
powiedzieć może pierwsze o tych płytach. Z mojej inicjatywy m.in. związku
niewidomych, z naszej inicjatywy zostały sprowadzony płyty Brajlowskie,
65

ostrzegawcze przed przejściami dla pieszych. To są takie żółte płyty, one są z
plastiku, żeby Państwu zademonstrować o co chodzi, po to jest plastik, po to
ktoś to wynalazł i to ze Stanów przyszło i jest w całej Europie, po to jest plastik
bo kostka jak są chodniki to są na ogół z betonu idąc cały czas po betonie
stukając wejdziemy na ten plastik, a pod plastikiem jest pustka, to jest lekki
materiał i nie na tym rzecz polega, żeby powiem jeszcze, że postawiono teraz z
pieniędzy unijnych były remonty i podrobiono dla osób niewidomych to my
czujemy się oszukani, dyskryminowani przez to, przez władze miasta, przez
urzędników, bo tak się nie powinno robić. Podstawiono kostkę podrobioną, to
jest kostka betonowa, do której ktoś pomyślał, to już nie jest płyta, to jest pasek
betonowy, do której ktoś wsypał farbę koloru tej płyty plastikowej i podrobił
takie jakby kropki Brajlowskie, ale idąc po tym to cały czas laska tak samo
stuka i grozi bezpieczeństwu, że osoba niewidoma wejdzie pod samochód,
nawet nie jest świadoma że się skończył chodnik. To co Juras pokazywał pod
skocznią, nie wiem po co był remontowany była piękna ulica pod skocznia
nowa z pieniędzy unijnych, ktoś wymyślił nie wiem, żeby się chyba kostka
sprzedawała, ułożono cały zakręt, może 1000 metrów, może 500 metrów tej
kostki i jeszcze zrobiono nie pomalowano pasów na biało tylko wymyślili po co
pasy na biało jak możemy jakąś żółtą kostkę położyć. I idąc po chodniku osoba
niewidoma przechodzi przez ulicę, nawet nie jest świadoma bo laska cały czas
stuka, pod nogami ma cały czas ten sam materiał, tak proszę Państwa nie wolno
robić. Druga rzecz powiem tak, że zwracam uwagę na to, że powstają nowe
inwestycje i Zakopane ma być bez barier. To jest nasza wizytówka i ja się po
prostu wstydzę za to co jest robione, teraz dwie nowe inwestycje w tamtym roku
– dworzec dla busów i ul. Sabały. Jeżeli na etapie projektu dajemy te same
pieniądze, jeżeli projektant zaznaczy, że obniżamy krawężnik to nic nas to nie
kosztuje proszę Państwa. My wszystkie nowe inwestycje musimy przerabiać.
Tam nie są obniżone krawężniki, wczoraj na Komisji Urbanistyki pytam Pana
urzędnika, dlaczego nie są obniżone krawężniki, a bo myśmy tak z bursiarzami
dyskutowali, że jak stare busy mają to i tak na wózku nie wjedzie to po co
obniżać. A za chwilę mówi, mamy nowy autobus, to pod dworcem
autobusowym z peronu 8 ten nowy autobus odchodzi, to tam żeśmy obniżyli
krawężnik. No to tam się nie opłaca, a teraz jak jest nowy autobus to się opłaca?
No to jak po weekendzie majowym Pan bursiarz, który zakupi nowy autobus,
który odjeżdża z tamtego peronu to co? Znowu będziemy krawężnik obniżać?
Tak nie można robić. Ulica Sabały, piękna ulica mogła by być na piątkę i
chodziłem tam, pilnowałem, byłem u Pana Burmistrza w jesieni w sekretariacie,
że chcę zrobić uwagi, gdzie te konsultacje są z mieszkańcami? Czy z
niepełnosprawnymi? Nie ma żadnych konsultacji. Mówię, mam uwagi,
zostawiłem numer telefonu, proszę o kontakt. Chodnik szeroki przepiękny 3,20,
nagle przed samym przejściem dla pieszych nie wiem o co chodzi, czy o to
chodzi żeby niepełnosprawny czy matce z wózkiem, czy starszej osobie, z tego
całe społeczeństwo korzysta. Nagle idzie zakręt do metra czterdziestu i osobę
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niepełnosprawną czy niewidomą czy na wózku na środek skrzyżowania, ale ja
już nie wiem gdzie jest na Sabały, ja chce iść Sabały prostu, dlaczego nie można
iść normalnie prosto chodnikiem Sabały i dojść di Piłsudskiego jest chodnik na
piątkę. No jak tak można robić? Tak samo mówiłem, że tych płyt betonowych
na tych przejściach dla pieszych z tej kostki proszę nie układać, bo niewidomy
nic z tego nie ma. Pytałem wczoraj na komisji kto podjął taką decyzję żeby
wymienić te kostki? No to na początku było mówione, ze one tam może
odpadają, że się psują, a na końcu że te były tańsze, dla niewodnych kosztuje
metr 400 zł, a te z tego betonu kosztuje 80 zł, że to jest taniej. Dla mnie to jest
taniej, to jest rozrzutność, bo te za 80 zł one ogóle nie powinny być zakładane,
powinna być gładka kostka, nam to nic nie mówi, to ja bym wolał zmierzyć
teraz metry ile tej kostki za 80 zł jest ułożone, zmierzyć te metry to by kupił za
400 zł pół tych przejść by zrobił i było by tak jak w świecie. Następna sprawa,
powiem Panu tak Panie Burmistrzu, byłem w jesieni u Pana, był Pan
Wiceburmistrz, był Pan Wojciech Stankiewicz i było mówione, chodzę od kilku
lat i mówię o tych problemach, odnoszę wrażenie że Zając tylko żeby przyszedł,
wyszedł i na tym się sprawa kończy. Było obiecane, że słupki na przejściach
jeszcze było cale Zakopane słupkowane, 100 zł chyba było od słupka, wszystkie
przejścia były osłupkowane, pod skocznią było osłupkowane, Watra była
osłupkowana, większość słupków jest już wycięta, pieniądze wyrzucone w
błoto, są słupki pod dworcem, jeszcze na kilku przejściach są. Wyszedłem z
naszego spotkania, było mówione że słupki będą usunięte to nie ma problemu
żadnego. Słupki do dzisiaj nie są usunięte. Liczyłem że Kuba, wtedy mówiłem
Panu że Kuba dostaje czerwoną kartkę bo Kuba reprezentuje Pana Burmistrza
jako pełnomocnik ds. Osób niepełnosprawnych, ja reprezentuje osoby
niepełnosprawne, i wtedy mówiłem że Kuba dostaje czerwoną Kartkę, bo nic
nie robi, bierze pieniądze, wczoraj to mówiłem na Komisji, dzisiaj to mówię
oficjalnie, dostał mieszkanie od miasta, bierze pensję, i nic nie robi. Wczoraj
przyznał sam, że mam rację. Chcę żeby Pan jako Pan Burmistrz porozmawiał z
Kubą, mi nie chodzi o to, ja nie chce żadnych stanowisk, ja społecznie działam,
tylko żeby on poszedł po rozum do głowy, ja ni chcę żeby on był zwolniony
tylko po prostu trzeba z nim porozmawiać, on musi coś zacząć robić. To Kuba
na wózku, to ja mam chodzić, jako pełnomocnik Burmistrza jemu nie zależy
żeby krawężniki były obniżone? To komu to ma zależeć? A osoby siedzą
niepełnosprawne w domach, przyjeżdżają turyści, mnie jest wstyd, czy panu
Burmistrzowi nie jest wstyd mieć takiego pełnomocnika ds. Osób
niepełnosprawnych? Który sam mówi, że od kilku lat nic nie robi? Poruszę
jeszcze następną sprawę, byłem też u Pana Burmistrza, tutaj żeby nie być
gołosłownym, tak jak mówiłem ponad 20 lat robie to z sercem, dostałem dyplom
od Pana Burmistrza Majchra, ucieszyłem się zaniosłem go do oprawy, powieszę
sobie go w biurze. Załamanie barier architektonicznych. Przychodzę do Pana co
mi to oprawia a Pan mi mówi, no wie Pan co Pan nie widzi, ale ten dyplom to
raczej żeby go Pan nie wieszał, bo to jest bez podpisu. Dostałem dyplom bez
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podpisu. Później odszedł mi pies, trzeci pies pracuje na rzecz osób
niepełnosprawnych w Zakopanem. Była zbiórka przeprowadzana,
społeczeństwo się wywiązało, dziękuję, dzieci wpłacały po 10 zł, po 20 zł,
uzbieraliśmy na psa. Pan Burmistrz Majcher do mediów obiecał, że jako Urząd
Miasta wpłaci na tego psa jakąś tam symboliczną kwotę, to nie chodzi o te
pieniądze, chodzi o fakt jak jest traktowany działacz społeczny w tym mieście.
Kuba jako Kuba Sikorski pełnomocnik Burmistrza, Pan Burmistrz na spotkaniu
opłatkowym tutaj mówił do mnie przy Panu Doruli przy Panu Burmistrzu,
byłem później na Księżówce na opłatku, też pan Burmistrz Majcher mówił że
nie zdążył i że przekazuje tę sprawę Panu Burmistrzowi i przede wszystkim
Kubie, jako pełnomocnikowi. Pełnomocnik Burmistrza jako Kuba dzwonił do
mnie 3 miesiące, ze już wpłacają, że już wpłacają, minęło dwa lata sprawa
ucichła. Tak się proszę Państwa nie robi. Nie napisał w tym momencie ani
jednego pisma, chodzi o to jak jest traktowany działacz społeczny. Ja bym te
pieniążki jak by Burmistrz wpłacił to chce przekazać na pomnik. Od kilku lat
jeszcze chodzę i chcę zrobić, żeby raz na wiosnę powiedzmy w maju, jak śniegi
zejdą żeby po prostu czy Komisja Ekonomiki czy Komisja Komunalna żebyśmy
wyszli na miasto spisali te rzeczy, które trzeba zrobić i żebyśmy to co roku żeby
Komisja była na zewnątrz, pokażemy co jest do zrobienia i żebyśmy to robili.
Jeszcze bym chciał poddać propozycję jak powinna wyglądać dla Kuby, dla
Pana Burmistrza. Ja jako osoba niewidoma organizuje spotkania opłatkowe od
ponad 20 lat, na te spotkania przychodzi 50-70osób, zapraszam osoby
niepełnosprawne, to dla Pana byłoby chlubą Panie Burmistrzu gdyby Pan
zaprosił , to Kuba jest od tego żeby to robić. Raz w roku z budżetu miasta na
początku roku, nie wiem, zapisać jakąś kwotę, zaprosić, wyciągnąć tych ludzi z
domów, zaprosić do Pana Burmistrza na opłatek, zrobić ognisko integracyjne w
lecie, kupić 100 kg kiełbasy, chodzi o to żeby ci ludzie coś mieli, wyszli z tych
domów, wziąłbym 5 czy 10 wózkowców i do Morskiego Oka bym ich zawiózł i
to jest rola pełnomocnika, a nie tylko siedzieć, nie wiem czy w domu i wypisać
raz w miesiącu jakieś pismo, tak to po prostu widzę. Ja przepraszam, że się
denerwuję, unoszę, ale ja po prostu chcę to na forum publiczne wyciągnąć i
żeby się tym zająć. Bo ja nie mam siły tu dalej chodzić i mówić o tych
sprawach. Tak samo jak Burmistrz jest osobą zaufaną, tak samo i pełnomocnik
Pana powinien być osobą zaufaną. Czy mówił Panu, że taka sprawa była? Czy
napisał chociaż jedno pismo, że coś takiego? Jak się władza zmienia to jest
ciągłość władzy. Jeżeli on dalej jest Pana pełnomocnikiem to powinien
pamiętać, że obiecali, że wpłacą na psa, chodzi o to, że ja jako działacz ja o tym
powiem. Ale ile jest takich osób niepełnosprawnych w domach gdzie siedzą, jak
tak wszystkim będziemy pomagać, no nie sztuka obiecywać niepełnosprawnym.
Sztuka się wywiązać, symboliczną złotówkę, jak żeśmy powiedzieli to trzeba
wpłacić. Ja przepraszam, ja mam taką rolę, ja to muszę powiedzieć.
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P. dr Jerzy Gruszczyński – Jurku, jeśli pozwolisz parę zdań. Szanowni
Państwo Jurek chodzi po mieście, ja mu czasem pomagam choćby chwilami
idziemy właśnie w teren, robimy zdjęcia z nim w tle jako bohater, ale też
powiem że jest wiele miejsc, które jako projektant znam, bo są również
nieprzyjazne dla niepełnosprawnych i do których nawet Jurek nie dochodzi, tego
jest naprawdę mnóstwo w mieście. Ostatnio go wyciągnąłem w rejon przejścia
podziemnego i on ogóle nie miał ochoty schodzić na dół, a tam też są absurdy
różnego rodzaju, więc tego typu barier i tego typu rzeczy w naszym mieście jest
dużo pod względem właśnie niepełnosprawnych, ale to co wykazałem w
pierwszej części jest też wiele barier pod kątem sprawnych. Ja osobiście
dziękuję bardzo.
P. Jerzy Zając – ja takie dwa pisma napisałem ostatnio, żeby ktoś odczytał do
Pana Burmistrza i to Pana Wojciecha, jeszcze korzystając z okazji chciałbym
Pana Panie Burmistrzu zaprosić na takie spotkanie na miasto, bo ja wiem że się
dobrze w świetle jupiterów różne rzeczy się odbiera, jest miło, ale mu jesteśmy
wyborcami, ja to cały czas podkreślam, jesteśmy mieszkańcami tego miasta,
płacimy podatki i prosiłbym, żeby Pan poszedł po weekendzie kiedy Pan będzie
miał czas. Na godzinę pójdźmy na miasto, jak są nowe inwestycje, Zakopane się
uwstecznia w ten sposób, my nigdy nie dogonimy Europy a powiem, że po
dwóch latach jak żeśmy zaczęli działać i to wszystko to możemy wystartować w
konkursie unii europejskiej na przyjazne miasto. Tylko, że tak dalej nie może
być. Dziękuję serdecznie.
P. Zbigniew Figlarz – odczytam teraz pana pisma: „Pan Wojciech Stankiewicz,
Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Szanowny Panie Naczelniku, Zarząd
Koła Polskiego Związku Osób Niewidomych w Zakopanem zwraca się z prośbą
o udzielenie informacji w sprawie ostrzegawczych płyt Brajla przed przejściem
dla pieszych na terenie miasta Zakopane, gdzie płyty te od wielu lat funkcjonują
w centrum miasta i zdają bardzo dobrze egzamin. Należy dodać, iż były one
sprowadzane na nasz wniosek. Interesuje nas kto podjął decyzję o rezygnacji z
wyżej wymienionych płyt, zamiany ich na kostkę brukową o podobnym
kształcie oraz niezauważalnym kolorze. Są one również niesłyszalne pod laską
osoby niewidomego, a więc niesprawne akustycznie. Dlaczego nie
skonsultowano tego z Polskim Związkiem Niewidomych w Zakopanem, gdyż
osoby z tego związku korzystają z tych urządzeń. Także są one pomocne dla
przyjezdnych. Remontowane ulice dofinansowano ze środków unijnych i dziwi
nas że ktoś odżałował osobom niewidomym środków unijnych i nie zastosował
w dalszym ciągu akustycznych płyt Brajlowskich. Jednocześnie nadmieniamy,
jako osoby niepełnosprawne mieszkańcy Zakopanego i wyborcy płacący podatki
w tym mieście, że przez takie postępowanie urzędników czujemy się
dyskryminowani, a nowe inwestycje zamiast likwidować bariery dla
niepełnosprawnych praktycznie je powiększają. Nie przypuszczamy iż jesteśmy
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na tyle bogatym społeczeństwem, aby sobie móc pozwolić na przerabianie co
dopiero wykonanej inwestycji. Równocześnie chcemy Pana zaprosić na
spotkanie w terenie dotyczącego przeglądu nowo powstałych inwestycji, o które
prosiliśmy Panią Wiceburmistrz. Z wyrazami szacunku Jerzy Zając”. I teraz do
Pani Burmistrz: „Szanowna Pani Burmistrz Zarząd Koła Polskiego Związku
Osób Niewidomych w Zakopanem zwraca się z prośbą do Pani Burmistrz o
zmianę terminu spotkania w terenie dot. Przeglądu inwestycji wykonanych ze
środków unijnych przez poprzednią władzę oraz dwóch inwestycji z roku
ubiegłego pod kątem niedopasowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do tego przeglądu pragnę zaprosić Pana Leszka Dorulę Burmistrza Miasta
Zakopane, Komisję Urbanistyki i Rozwoju pod przewodnictwem Pana
Bartłomieja Bryjaka oraz P. Wojciecha Stankiewicza Naczelnika Wydziału
Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej. Z mojej strony chciałbym
zaprosić projektanta dra Jerzego Gruszczyńskiego oraz lokalne media. Dlatego
tez proszę o zmianę terminu spotkania i uzgodnienie go z wyżej wymienionymi
osobami. W XXI wieku inwestycje tego typu powinny być rzetelnie
przemyślane oraz zaprojektowane na etapie planowania, zwłaszcza, ze w
Zakopanem wciąż ma zgodnie ze stroną internetową miasta program „Zakopane
bez barier” i niekiedy również tym sloganem przyciąga turystów. w/wym.
spotkanie wpisuje się obecna strategia rozwoju miasta i odbywające się na
przestrzeni kwietnia konsultacje z mieszkańcami w zakopiańskich szkołach.
Moje zabiegi o wizytację nowopowstających inwestycji jako Przewodniczącego
Koła w Zakopanem trwają już od kilku lat. Dzieje się tak gdyż najczęściej te
inwestycje na etapie projektowania i wykonawstwa jak i o9dbioru nie są
konsultowane ze środowiskami niepełnosprawnymi. Z wyrazami szacunku w
imieniu Zarządu Jerzy Zając.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuję Panie radny. Szanowni Państwo ja
pozwolę sobie dyskusji nie otwierać gdyż długa dyskusja odbyła się na Komisji
Urbanistyki dokładnie w tym samym temacie skierowaliśmy wnioski do Pana
Burmistrza w tych właśnie przedstawionych również przez Pana Zająca
tematach, jak również przez Pana doktora i bardzo prosimy aby się odnieść czy
pisemnie czy na najbliższej Komisji, będziemy jeszcze rozmawiać z Panem
Przewodniczącym Bartłomiejem Bryjakiem, być może właśnie na tej komisji
jakieś konkretne odpowiedzi usłyszymy. Również zaprosimy Pana doktora z
Panem Zającem. Dajmy czas Panu Burmistrzowi, aby się przygotował. Bardzo
proszę Państwa radnych by nie zabierali głosu w tej sprawie gdyż, dajmy czas
tej sprawie, i tak jak mówię na najbliższej komisji porozmawiamy. Bardzo
dziękuję gościom, mieszkańcom naszego miasta. Zamykamy ten punkt.
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Ad. 20
P. Przewodniczący – kolejny punkt porządku obrad, pkt.26 - Odpowiedzi
Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę P. Burmistrza o
zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, pozwolicie
Państwo, że najpierw wrócę do wolnych wniosków mieszkańców i tutaj trochę
stoje w niezręcznej sytuacji ponieważ te słowa, które tutaj padły powiedziałbym
że w większości się zgadzam, natomiast jest mi przykro bo nie lubię po prostu i
nie chcę w tym momencie na swojego pracownika w jakikolwiek sposób źle
mówić, ale skoro Pan Zając był wczoraj na Komisji i Pan Sikorski również i
jakby można powiedzieć stwierdzono, że Pan Sikorski bardzo słabo pracuje,
albo wcale nie pracuje, takie mnie słuchy doszły, ze tak mi przedstawiono z
Komisji, że sam powiedział, że po prostu nie pracuje i że z żadnymi większymi
sprawami do mnie się nie zwracał to mnie jedynie zostaje to potwierdzić i
mówię to z pełną przykrością ponieważ nie chcę tutaj, no nie zgłasza się do
mnie takich problemów, które rzeczywiście być może są natychmiast do
rozwiązania, a być może wymagają jakiegoś innego działania. To jest dość
delikatna sprawa, przykro mi jest w tym momencie Panie Kubo jeśli mnie Pan
słyszy, że musze z tego miejsca odpowiedzieć stronom, które zarzucają nam
wspólnie, bo jest Pan moim pełnomocnikiem, którego jak to się mówi
odziedziczyłem i absolutnie uważam, że powinien Pan pracować natomiast
wydawało mi się, że zarówno Pan Sikorski, jak Pan Zając no działają w jednym
środowisku i powinni mieć bliski kontakt, uzgadniać, a te potrzeby poprzez
Pana do mnie docierać i ja nie mówię, że z naszej strony wcale że jest idealnie,
nie mamy nic do poprawienia i nic do zrobienia, te rzeczy będziemy się starać
poprawiać, szczególnie te rzeczy takie proste, które w tym momencie już
mówiłem. Chodzi o te przejścia, które dają jakiś sygnał czyli te plastikowe czy
te, ja nie wiem dlaczego ale rzeczywiście widzę to w innych miastach, że zostaje
to wymieniane. Ostatnio byłem w Warszawie i widzę, że tam taką samą kostkę
wprowadzają zamiast tych plastikowych. Podobno to ma atesty, zaakceptował to
Związek Niewidomych, mnie jest trudno się do tego odnieść. Mnie bardziej
przekonuje to co mówi Pan Zając, że po prostu się idzie i to się czuje, na zdrowy
rozsądek to jest bardziej praktyczne dla tych ludzi. Ja zastałem to też, już nie
tłumacze się w tym, kiedy ta wymiana poszła w tym kierunku, że wszystkie i
zdecydowane były, kilka było wymienianych a przez ten rok ostatnio były
wymienione z tego co w tym momencie mi pracownik mówi, były dwa czy trzy
przejścia w ten sposób wymieniane jak były zniszczone. Oczywiście to już w
tym momencie zlecam tutaj z tej mównicy, proszę to potraktować jakbym
również do pracowników z Wydziału Drogownictwa zwracał pisemnie, żeby
mieć na uwadze, że nie idziemy w tym kierunku tylko zakupujemy te z
powrotem te plastikowe. Proszę to potraktować już jako zlecenie, proszę przyjść
z odpowiednimi kosztami, absolutnie nie ma takiej znowu tragicznej sytuacji,
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żebyśmy na takie rzeczy takich pieniędzy nie znaleźli, ale tak jak mówię.
Oczekuje tutaj bardziej współpracy między Panem Zającem, Panem Sikorskim i
całym tym związkiem, żeby po prostu dać mi wspólnie, ja rozumiem że być
może i osobowo coś tam nie gra, natomiast stoję w bardzo niezręcznej sytuacji,
żebym w tym momencie mówił o osobie, która tez ma pewne trudności i w tym
momencie krytykował, aczkolwiek przyznaję rację tak jak mówię, że ja
większych takich jakiś projektów czy propozycji takich grubszych dla Państwa
jakby mi nie przedstawiono. Mam nadzieję, że to się zmieni, za co w imieniu
swoim i pracowników wszystkich i Pana Sikorskiego przepraszam. Postaram się
z Panem Sikorskim porozmawiać jak widzi dalszą współpracę z Państwem, bo
tu chodzi o to żeby on miał kontakt z Państwem czyli z wami, żeby to
bezpośrednio od was przeszło na jego biurko, a on przedstawia nam. Tak
powinno to funkcjonować. Mam nadzieję, że to się poprawi skoro takie sytuacje
są, że sam się do tego przyznaje, Państwo tak ocenili tą prace jako środowisko.
Jest mi po prostu najzwyczajniej z tego powodu przykro. Odpowiadając na
interpelację radnych Pana Jerzego Jędrysiaka, pismo w sprawie Kenara chodzi o
uchwałę z 1998 roku. Ja poproszę później Panią Burmistrz, żeby to przedstawiła
bliżej, powiem tylko tyle, że z tego co mnie przedstawiono a uzupełnienie
będzie za chwilę to ta uchwała była wadliwa, ponieważ była podjęta na
dzierżawę ogóle nie tej nieruchomości, czyli z błędem działki. Tam
najprawdopodobniej ten błąd numeryczny działki jest. Jest również odpowiedź
Pana Burmistrza Majchra z 2008 roku, że nie jest w stanie przekazać tej
nieruchomości tej, o której się mówi a nie której dotyczyła uchwała ponieważ
jest tam budynek, w którym znajduje się 8 rodzin trzeba byłoby po prostu gdzieś
przesiedlić w tamtym okresie i na dzień dzisiejszy tego nie zrobiono, po prostu z
braku mieszkań. Jeśli chodzi o samo przedstawienie, że w tym miejscu miała by
być szkoła to ja już się wielokrotnie wypowiadałem, zarówno do prasy, jak i
teraz deklaruję z tego miejsca, ze mnie się samo to podoba i było
zaproponowane zarówno ode mnie jak i od Pani Burmistrz, że my przekazujemy
w pełni te krosna, mało tego pozostaje powołany ekspert, który będzie jakby
oceniał ile tych krosien nadaje się do użytku i ostatecznie zatwierdzimy, bo
musze Państwu powiedzieć, że do dnia dzisiejszego to znaczy nie do dnia
dzisiejszego, ale do przynajmniej teraz tam się nad tym pracuje, nie było stanu
faktycznego ile czego tam jest. Czyli zamiast w każdy rok robić tzw. Spis natury
i potwierdzać, albo odpisywać albo uzupełniać stan, bo tak się zwykle robi we
wszystkich środkach trwałych, no nie było stanu faktycznego. A więc po prostu
przez wszystkie te lata ta liczba była płynna, no ile kto naliczył taka była, albo
taką się wpisało. Ja nie chce powiedzieć, że to był bałagan. Natomiast sami
Państwo ocenicie. Po prostu do dnia dzisiejszego takiego stanu faktycznego po
prostu nie ma. Myśmy obiecali te krosna dać, żeby się otworzyło. Mało tego
Pani Burmistrz obiecała również, że możemy otworzyć, bo tak wskazała i
uzgodniła ze mną i takie przyzwolenie miała, ze wskazaliśmy z możliwością
natychmiastowego otwarcia takiej szkoły w ZCE ponieważ są tam
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pomieszczenia, w których my się godzimy. Zapraszamy czy pana Dyrektora
Cukra czy to środowisko, które by chciało otworzyć, żeby tam otworzyć.
Natomiast z tego co wiem, i nie wiem Pani Burmistrz czy prawdą jest, że
odmówiono? Pani Burmistrz to uzupełni a więc jeśli się chce rzeczywiście tej
szkoły otwarcia i tak naprawdę się deklaruje to zapraszamy ponieważ są
pomieszczenia, bardzo chętnie uzgodnimy na jakich zasadach co i jak, bardzo
chętnie te krosna przekażemy. Jeśli chodzi o kosze przy parkingu na Alejach,
oczywiście że uzupełnimy. Ja myślę, że skoro w tamtym roku był zrobiony
chodnik, a widziałem że dawniej tam kosze jakieś były, w związku z tym nie
wiem czy z powrotem nie zostały postawione czy po prostu jest ich za mało, ale
wybadamy sprawę i te kosze uzupełnimy.
P. Jerzy Jędrysiak z Sali – Panie Burmistrzu jest taki jeden duży pojemnik,
który stoi przy ulicy i nikomu się nie chce przechodzić przez cały parking, żeby
tam wyrzucić.
P. Burmistrz Leszek Dorula – uzupełnimy, będą również nowe koszy. Las
Chałubińskiego potwierdzam, jakby sam tez wielokrotnie tam przejeżdżam i
widzę w tym lasku można powiedzieć bałagan. Kiedyś był rozpisany przetarg,
ktoś ten przetarg najpierw wygrał, później trzeba było zrezygnować, nie wiem
czy dobrze pamiętam ponieważ, ale to tez odpowie P. Burmistrz Wiktor
Łukaszczyk. Oznaczenie ścieżki rowerowej to już w tym momencie mówię, że
przekazuję i bardzo proszę żeby tę ścieżkę rowerową oznakować jeśli taka
konieczność jest. Miejsca postojowe na Kościelnej. Odpowie Pan Tomasz Filar
ponieważ to było ujednolicenie stawek w całym też mieście. Nie można
Szanowni Państwo jak to się mówi traktować tak, że w jednym miejscu będzie
kosztowało 50 zł netto, a w drugim miejscu 30 zł. To wszyscy korzystają z tego
terenu zielonego i wszyscy powinni na jednakowych zasadach być traktowani.
Uznaliśmy, że powinno być w całym mieście, dlatego do każdego jednego
mieszkańca który dzierżawi poszło takie pismo również z tym, żeby również nie
poddzierżawiać tych miejsc, bo my wyjątkowo po prostu dajemy tym osobom,
który w danym bloku mieszkają a nie po to tylko, że jest zarejestrowany a
poddzierżawia kto inny. Ale tak jak mówię chcieliśmy uregulować to, żeby t
było w całym mieście w miarę jednoznacznie sprawiedliwie. Potok Młyniska
ciągnący się od wielu, wielu lat, mam nadzieję że jednak w tym roku dojdzie do
tego i tu też Pana Łukaszczyka poproszę na ile są już posunięte te sprawy
uzgodnienia z nimi albo na ile dopingujemy RZGW, żeby to wykonało po
prostu w końcu. Odpowiadając Panu Markowi Donatowiczowi, oczywiście że
skorzystamy z tego pomysłu. Jedno tylko sprostowanie, my jesteśmy
właścicielami natomiast teren na dzień dzisiejszy wydanego w całości nie
mamy. Czyli jak gdyby nie dysponujemy na tyle, że wszystko tam możemy
zrobić i rozpocząć jakieś prace. No ale wszystko idzie ku dobremu i w
najbliższym czasie wydaje nam się, nie chciał bym tu zapeszyć, że ten teren
zostanie wydany, bo po prostu takie mamy uzgodnienia z PKP, że w
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najbliższych miesiącach będzie on wydany i otworzy się juz jakby kolejna
furtka do możliwości tam podziałania. Panu Stanisławowi Majerczykowi 125
dni, Panie Staszku powiedziałem, Pani Prezes podała datę kiedy odbieramy
samochody. Od 01 września o ile nie będzie nadzwyczajnych sytuacji, nie tylko
jak to się mówi w Polsce, ale i w Zakopanem no to od 01 września rusza linia
Cyrhla Krzeptówki. Pytał Pan czy dowody rejestracyjne skuterów, nie ukrywam
że to był trochę cel zamierzony, ale jeśli Państwo uznają że ze skuterów tez
powinni jeździć to najwyżej uzupełnimy. Uznawałem wtedy tak, że skutery
jeździ się tylko latem, w tych najpiękniejszych okresach a tu nie można jeździć
całą zimę, bo się ma dowód rejestracyjny a skuterkiem i tak się nie jeździ. W
związku z tym posługuje się można powiedzieć 2/3 roku kiedy się na motorze
nie jeździ. Chciałem jeszcze jedno powiedzieć czemu, ponieważ myśmy patrzyli
nie tylko na względy ekologiczne, ale patrzeliśmy też względy parkingowe,
korki w Zakopanem, jednak tymi motorkami szybko gdzieś się przemknie, nie
potrzebują tyle miejsc parkingowych itd. w ten sposób całościowo na tę sprawę
patrzyłem. Ale tak jak mówię jeśli Rada Miasta zwróci się z takim wnioskiem,
uzna żeby zmienić coś w tej uchwale no to ja jestem otwarty żeby w tym
momencie tutaj udostępnić. Na dzisiaj pisze tam wyraźnie, że tylko samochody
osobowe. Tak samo nie dotyczy to samochodów ciężarowych, czy autobusów,
bo ja nie wyobrażam sobie że ktoś do miasta jedzie sobie ciężarówką bo ma
sprawę do załatwienia. Pan Łukasz Filipowicz tutaj odpowie Pani Burmistrz
dotyczące planu ochrony parku. P. Wojciech Tatar utylizer, ja nie potrafię się w
tym momencie jednoznacznie do tego pomysłu odnieść. Wydaje się, że fajna
rzecz, natomiast nie wiem czy są jakieś miasta które z tego skorzystały i
jednoznacznie stwierdzono efekt tego działania? Czy są jakieś już badania
zrobione na iluś set mieszkańcach, że rzeczywiście to tak skutkuje, że po tych
czterech czy pięciu latach jest ten sam efekt, czy tylko, no trudno mi
powiedzieć, jak więcej takich danych będę miał to wtedy się do tego odniosę, a
z tego co wiem to zaprosił Pan tą firmę, w związku z tym będziemy mieć więcej
na ten temat wiadomości. Z jednym się zgadzam, że w najbliższych 5 czy 10
latach może w niektórych rejonach naszego Zakopanego nie być możliwości
dołączenia się do gazu czy geotermii. W związku z tym jakieś inne rozwiązanie
wartało by poszukać. Interpelacja Pana radnego Figla, ja już się do tego nie będę
odnosił, Państwo moje zdanie znacie od wielu lat, wiedzą że byłem przeciwny
tej prywatyzacji. Uznaje to, że to jest po prostu skandaliczne, żeby był
sprzedany majątek w środku parku, ale też i naszych gór, no niedopuszczalne
wręcz, inaczej to miało być. Radni którzy byli, sami wiecie, że miało to być
zupełnie inaczej, że samo głosowanie i samo przygotowanie też miało być
inaczej, uzgodnienia między Radą tez było inaczej, że jednak to będzie polski
kapitał, że jednak będzie to poszukiwanie naszych przedsiębiorców, że będą
wypuszczane akcje dla naszych mieszkańców. To były przecież pomysły, które
wyszły z resztą od mieszkańców, a jednak później potoczyło się zupełnie
inaczej. Mówi Pan w tym momencie o skierowaniu sprawy do Prokuratury.
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Widzę, ze Pan więcej można powiedzieć zna podstaw i możliwości do tego,
skoro ten materiał Pan dokładnie przedstawił. Będzie to analizowane oczywiście
przez naszych prawników, ale taką samą i tu nie zrzucam absolutnie ma Rada i
musimy uzgodnić rzeczywiście, czy takie oczekujemy działania od miasta. Mam
nadzieję, że tutaj nie będzie to głos jednostkowy tylko szerzej, ale absolutnie tu
się zgadzam w sensie takim, że pewne rzeczy które się podziały no nie były
zgodne z oczekiwaniami znacznej części Rady a już zdecydowanej większości
społeczeństwa. Skarga na SKO do Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli trzeba będzie
to taką skargę wystosujemy. Myśmy się wielokrotnie zwracali do SKO czy i
kiedy ewentualnie dostaniemy jakieś decyzje, no tutaj Pan Sekretarz się zwracał.
Z tego co wiem, to dostawał zawsze informacje, ze w najbliższych tygodniach,
w najbliższych tygodniach, ale jednak do dnia dzisiejszego cześć spraw siedzi
tam dla mnie z niewiadomych przyczyn. I to by było na tyle. Bardzo proszę o
uzupełnienie Jeszce odpowiedzi Panią Burmistrz i Pana Burmistrza.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu czyli prosimy o
zabranie głosu P. Burmistrz Agnieszkę Nowak Gąsienicę
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – P. Przewodniczący , Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, odniosę się do interpelacji Pana radnego Jerzego
Jędrysiaka odnośnie szkoły Kenara, temat jest wielowątkowy więc postaram się
to w miarę uporządkować. Po pierwsze, mówiliśmy o tym, że powinniśmy
docenić to, że szkoła Kenara jest ważną szkołą w naszym mieście, bezwzględnie
tak i bezwzględnie doceniamy to, że właśnie u nas w Zakopanem jest taka
wyjątkowa szkoła. Doceniamy to w wielu różnych działaniach. Chociażby przez
działania Miejskiej Galerii Sztuki, którą teraz zarządza wicedyrektor do spraw
artystycznych absolwentka tej szkoły. W najbliższym czasie 7 maja będziemy
mieć wystawę Pana Jacka Hajnosa wyjątkową wystawę, bo nie tylko pod
względem artystycznym wyjątkową, ale i społecznym. To tez absolwent szkoły
Kenara. Współpracujemy ze szkołą, przypomnę że figury które mamy w szopce
wykonali uczniowie tejże szkoły. Zlecamy im różne zadania, zlecamy uczniom,
nauczycielom, służymy pomocą, ale tez jest i odwrotnie. To szkoła Kenara jest
nam bardzo przyjazna i bardzo często z nami współpracuje. Teraz bym chciała
Państwu odczytać list, który jest właściwie całym resume tego wszystkiego co
się stało wokół działki i dlaczego ta działka nie została przekazana. Bardzo
konkretna odpowiedź poprzedniego Burmistrza Janusza Majchra i tej
odpowiedzi w pismach czytanych przez Pana radnego mi zabrakło. I pozwólcie
Państwo, że najważniejszą część tego pisma Państwu przeczytam: „w
odpowiedzi na pismo dotyczące wykonania uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości stanowiącej własność miasta Zakopanego z dnia 17 czerwca
1998 roku uprzejmie informuję, że uchwała nie została zrealizowana ponieważ
zgodnie z ustawą reformującą administrację publiczną prowadzenie szkół
artystycznych nie należy do obowiązków i zadań własnych gminy. W związku z
powyższym na najbliższej Sesji Rady Miasta, tj. 27 marca 2008 roku zostanie
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przedstawiony projekt uchwały w sprawie jej uchylenia. Ponadto w budynku
przy ul. Za Strugiem 5 i co najważniejsze wydaje mi się w tym piśmie,
zamieszkuje proszę Państwa 8 rodzin, które posiadają umowy najmu lokalu”. I
to jest najważniejsze zdanie, bo wydaje mi się, że brakuje w tym piśmie do
Ministra Glińskiego prośby o takie gwarancje czy to z Ministerstwa czy ze
szkoły dotyczące zapewnienia lokali mieszkalnych dla tych 8 rodzin. Przecież
śmiem twierdzić Szanowni Państwo, że nikt z Państwa nie podejmie decyzji o
przekazaniu tej działki szkole w momencie kiedy te rodziny nie będą miały
zapewnionych lokali. Ja mam tutaj listę osób, które tam zamieszkują. Bądźmy
poważni. To jest 20 osób. Nie możemy robić takich rzeczy. A wiecie Państwo w
jakiej sytuacji mieszkaniowe znajduje się Zakopane, więc 8 rodzin, do
rozważenia. Płynnie przeszliśmy do krosien, bo przecież rozmowa o działce to
spowodowana jest chęcią przejęcia krosien. Rzeczywiście tak się stało, że Pani
Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji na polecenie Burmistrza zajęła się
dogłębnym sprawdzeniem stanu technicznego krosien i sposobu ich
przechowywania. Żałuję, że to się stało dopiero teraz, bo gdybyście Państwo
radni pomyśleli o tym może troszeczkę wcześniej to udało by się zachować
więcej eksponatów. Na dzień dzisiejszy ratujemy to co mamy. Przygotowane
byłyśmy z prezentacją szczegółową o stanie krosien na dzień dzisiejszy.
Natomiast jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, żeby nie przedłużać dzisiaj
mojej wypowiedzi to odsyłam do Pani Dyrektor, szczegółowo rok po roku ile
Krosin za którego Dyrektora, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, cała
inwentaryzacja, cała dokumentacja, łącznie z dokumentacją fotograficzną jest
przygotowana. Jak to zrobiliśmy to złożyliśmy propozycje właśnie do szkoły
Kenara i do Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i muzeów zainteresowanych
w Polsce o przekazanie tych krosien. To właśnie po naszym piśmie Dyrektor
szkoły Kenara zapytał Ministerstwo, bo to jest jak gdyby ciąg zdarzeń, po tym
jak my zaproponowaliśmy przekazanie tych krosien i to właściwie uruchomiło
całą tą lawinę. Mamy zainteresowanych odbiorców, natomiast nie ukrywam, że
najchętniej przekazalibyśmy te krosna właśnie do szkoły Kenara. Natomiast na
dzień dzisiejszy no niestety Dyrekcja tego zrobić nie może ponieważ nie mają
warunków lokalowych. Natomiast naszej propozycji użyczenia pomieszczeń w
ZCE Dyrektor nie przyjął. Natomiast chciałabym na tym skończyć ponieważ
kilka dni temu otrzymałam pismo od Dyrektora Kenara Pana Stanisława Cukra,
w którym dziękuje za spotkanie ponieważ my te spotkania przeprowadzamy
osobiście, to znaczy spotykamy się z Dyrekcją szkoły, w ostatnim spotkaniu
towarzyszyła mi Pani naczelnik Wydziału Edukacji i Naczelnik Wydziału
Kultury i dyskutowaliśmy o wzajemnych oczekiwaniach odnośnie przyszłości
tych krosien i takie podziękowania od Pana Dyrektora dostałam, w którym
dodatkowo Pan Dyrektor przypomina, „iż osobami uprawnionymi do składania
wiążących oświadczeń woli i wiedzy i mieniem naszego zespołu szkół jestem ja
oraz upoważnieni przeze mnie Dyrektorzy bądź też pełnomocnik mecenas Piotr
Zieliński. Tym samym wskazuję, iż radni wygłaszający swoje poglądy odnośnie
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Zespołu Szkół Plastycznych w Zakopanem, choć miłym jest ich zaangażowanie
naszą sprawą, nie zostali jednak przeze mnie upoważnieni do deklarowania
określonych stanowisk”. I dlatego Szanowni Państwo myślę, że na tym dzisiaj
skończymy a konkretne inne jeszcze informacje jeżeli będzie miał Pan Dyrektor
Cukier dla Państwa to zapewne będzie je osobiście już przedstawiał. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący - bardzo proszę P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, odnosząc się do interpelacji Pana Jerzego Jędrysiaka w sprawie Lasu
Chałubińskiego, rzeczywiście jest tam bałagan, ale okazuje się że nie możemy
tych drzew, wiatrołomów usunąć z uwagi na taką decyzje Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. Tutaj w szczegółach ja poproszę jeszcze jeżeli Państwo
chcecie wiedzieć jak to wygląda to Pana Naczelnika Andrzeja Fryźlewicza i
uzupełnienie. Jeżeli chodzi o Potok Młyniska no monitorujemy sytuację, te
decyzje co do środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
uruchomienie wtedy przetargu wskazuje nam Regionalny Zarząd, że ma to być
w czerwcu. Decyzja w tej sprawie i wtedy możliwy byłby przetarg. Chciałem się
również odnieść tutaj do tych wypowiedzi Pana Jerzego Gruszczyńskiego
dotyczące właśnie i rozkładów jazdy i tego rodzaju problemu, że rzeczywiście
tutaj jeśli chodzi o komunikację no to tu jest duży problem w obecnym systemie.
Z resztą w tym układzie jaki zastaliśmy myśmy się starali jak najszybciej
zadziałać w tym zakresie i przynajmniej właśnie w takim trybie można
powiedzieć szybkim uruchomić sam plac, żeby jako tak tą komunikacje
uporządkować i to się w miarę udało. Owszem, jeśli może nie zrobiliśmy tego
idealnie, ale wydaje mi się, że w miarę poprawiło to sytuację. Natomiast co do
rozkładu jazdy że są takie nieczytelne w tej sytuacji, no to żeśmy się spotkali
tutaj od razu na początku z tego typu opiniami mieszkańców, ale okazuje się że
nie było na to za bardzo dobrej rady z uwagi na ten system, bo przewoźnicy są
prywatni, mają prawo składać rozkłady jazdy takie jakie im odpowiadają, to
znaczy mnóstwo jest tam odnośników kiedy nie jeździ kiedy jeździ, mogą
zmieniać bardzo często rozkłady, no i taki jest efekt, że zgodnie z ustawą i
rozporządzeniami właściwymi to nawet tak musimy to powiedzmy drukować i
przestawiać, że jest to absolutnie nieczytelne. Myślę, że ten nasz juz jeżeli
chodzi o te dwie linie jest dużo bardziej czytelny i jakieś tam zasady właściwe
żeśmy zachowali, doskonałe może to też jeszcze nie jest. W chwili obecnej też
żeby potraktowali chociażby ten rozkład, który został ustalony taki jakby
pierwsze doświadczenie zobaczymy też, jak to będzie w sezonie chodziło co do
trzymania się dokładnie tych godzin. Natomiast myślę, że był to duży krok i w
krótkim czasie te dwa działania, które zostały przez Burmistrza zrobione, z
resztą zgodnie z tym co obiecywał w kampanii wyborczej. Także to pierwszy
krok, mamy następny krok. Jutro spotykamy się również tutaj ze Starostą w tej
sprawie, ponieważ ta komunikacja tutaj to nie tylko miasto. My sami problemu
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nie załatwimy, musimy szerzej podejść do tematu, przynajmniej w granicach
powiatu, jak nie szerzej. Także będziemy rozmawiać o tym, jak teraz podejść do
tematu związanego ze zmianą właśnie ustawy. Teraz myśmy ogłosili jeżeli
chodzi o pozostałe linie, pozostałe linie jako transport koncesjonowany musimy
to wszystko wspólnie ustalić. Tak, żeby również być tutaj, że tak powiem
uszanować tutaj tych naszych przewoźników, zrobić to w taki sposób, żeby z
jednej strony uporządkować tą komunikację zbiorową jak najlepiej dla
mieszkańców z poszanowaniem również tych przewoźników których mamy i o
tych sprawach będziemy właśnie w najbliższym czasie rozmawiać. Także mam
nadzieję, że powoli się to poprawi. Poza tym to podejście, jak gdyby tutaj
mówimy o tematach związanych z tymi właśnie barierami. Ja tu musze e swojej
strony osobiście przeprosić Pana Jerzego Zająca, sam rzeczywiście obiecałem,
brałem udział coś tutaj nam wewnątrz nie zagrało i nie wywiązałem się za co
przepraszam. W każdym razie podchodzimy jakby w taki sposób od ogółu do
szczegółu tych wszystkich problemów mieście, bo jest ich sporo tych właśnie
komunikacyjnych, o których mówiłem po te właśnie związane z ochroną
środowiska również strategiczne dla nas i dlatego właśnie rozpoczęliśmy te
działania, o których wielokrotnie mówiłem czyli opracowywany plan
zrównoważonego rozwoju komunikacji gdzie będziemy wszystkie te aspekty
ująć związane z dalszymi planami rozwiązań tych komunikacyjnych szeroko
rozumianych. To jest robiona teraz strategia, ale w sposób bardzo mocno
uspołeczniony gdzie jest okazja do tego, żeby właśnie takie problemy
zasygnalizować, żebyśmy w sposób uporządkowany próbowali rozwiązać, jeżeli
mówimy o Zakopanem jako mieście bez barier, no ja też obecnie mam wrażenie,
że w dosyć taki troszkę chaotyczny sposób to się dzieje. No i oczywiście temat
gminnego planu rewitalizacji, który również powstaje. Także myślę, że no tutaj
oczywiście w tym zakresie dosyć szeroko te działania zostały podjęte. Staramy
się to robić po prostu jak najlepiej. Tyle z mojej strony, jeszcze bym poprosił
koleje Pana Andrzeja Fryźlewicza, jako uzupełnienie może tej sytuacji z
parkiem Chałubińskich, żeby państwo dobrze zrozumieli z czego ta sytuacja
wynika, bo wygląda to fatalnie. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, bardzo proszę Pana
Naczelnika o zabranie głosu.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – P.
Przewodniczący , Wysoka Rado, Szanowni Państwo, organ jakim jest Burmistrz
musi poruszać się w ramach prawa a prawo na temat tych pomników przyrody
stanowi tak, że obowiązek opieki nad pomnikami przyrody są zgłoszone w
gminnych programach samorządowych. Dotyczy to również obszaru, który jest
własnością prywatną. Las Chałubińskiego jest własnością prywatną. Druga
ustawa o ochronie przyrody z kolei reguluje zasady prowadzenia prac właśnie
na terenie pomników przyrody i zobowiązuje Rade Miasta, która decyduje o
wszelkich działaniach na pomnikach przyrody do uzgadniania swoich projektów
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uchwał z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska czyli w Krakowie. Historia
z porządkowaniem Lasu Chałubińskiego po tych wiatrach halnych końcem roku
2013, wyglądał tak, że po zinwentaryzowaniu wszystkich szkód na terenie
pomnika przyrody Lasu Chałubińskich wystąpiliśmy z propozycją uchwały
która porządkowała teren, m.in. polegało by to na tym że posprzątalibyśmy tam
81 sztuk drzew z tym że ten projekt uchwały oczywiście musiał być
przedstawiony RDOŚ do zaopiniowania. Po opinii Regionalnej Dyrekcji ilość
drzew, które jakby uzgodniono nam to usunięcia z tego parku zmniejszyła się
nam bodajże do 9. Pozostałe drzewa miały być w znacznej części pozostawione
na terenie parku, a szczególnie właśnie ten obszar od strony Bulwaru
Słowackiego i potoku Bystra, tam drzewa się powaliły w ten sposób, że to była
cała skomplikowana sytuacja, tam były drzewa Tatrzańskiego Parku, więc
najpierw TPN posprzątał swoje drzewa i wtedy myśmy przystąpili do
uporządkowania z tym, że mieliśmy ustalenia takie że możemy te drzewa
jedynie przyciąć do granicy potoku, żeby nie blokowały spływu, natomiast
pozostałe mają zostać na terenie parku i taką uchwałę myśmy Wysokiej radzie w
poprzedniej kadencji przedstawili. Ta uchwała została uchwalona w kwietniu
2014 roku. Tym niemniej ponieważ już te sygnały związane z opinią społeczną
na temat jak las wygląda pojawiały się już w 2014 roku. Zwróciliśmy się w
maju 2014 roku do Pani Bożeny Kotońskiej, to jest Regionalny Konserwator
Przyrody i Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska gdzie
wskazywaliśmy właśnie na pewne uwarunkowania, które według nas powinny
spowodować większe zakres prac na terenie parku. Chce jeszcze powiedzieć że
na etapie kiedy uzgadniana była uchwała została tutaj przeprowadzona wizja w
terenie z udziałem pracowników z Krakowa z udziałem osoby, która była
reprezentantem właściciela terenu i właśnie na tej wizji takie ustalenia zapadły,
jak i później się pojawiły w uchwale. Zwróciliśmy się tym pismem w maju do
Regionalnej Dyrektora Ochrony Środowiska gdzie pokazaliśmy, że raz
uważamy że tam będzie to wylęgarnia kornika, a dwa, pozwolę sobie zacytować
kawałek tego pisma: „jednocześnie informuję, że mieszkańcy sąsiednich działek
są oburzeni obecnym stanem pomnikowego lasu i protestują przeciwko braku
działań zmierzających do uporządkowania jednego z ostatnich fragmentów
dolnoreglowego lasu. Temat ten porusza również lokalna prasa, ponadto
pozostawienie pomnika bez ingerencji stwarza ryzyko powstania nielegalnego
wysypiska odpadów komunalnych”. I na to pismo dostaliśmy odpowiedź w
lipcu 2014 roku gdzie Pani Bożena Kotońska czyli osoba posiadająca gruntowne
wykształcenie i doświadczenie i stanowisko Regionalnego Konserwatora
Przyrody odpowiada nam, że w zasadzie nie widzi powodu do tego, żeby
zmieniać te ustalenia, jakie były wcześniej na etapie uchwały. Tu znowu taki
fragment tego pisma, które otrzymaliśmy z Krakowa: „w przypadku tego
obiektu, w którym chroni się naturalny fragment lasu i procesy ekologiczne w
nim zachodzące martwe drewno powinno pozostać na gruncie do mineralizacji
jego występowanie nie powinno być traktowane jako bałagan w lesie. W
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niedługim czasie powalone drzewa przestaną być widoczne, gdyż w miejscu
gdzie zwarcie koron drzew zostało przerwane (...) itd.”. w każdym razie proszę
Państwa my nie jesteśmy w stanie wykonać innych prac niż uzgodni nam
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Inne działania były by po prostu
przestępstwem. Poza tym tak jak mówię, to jest teren prywatny, więc decyzję
ostateczną podejmuje właściciel. Właściciel się zgodził z takimi ustaleniami
jakie były na etapie uzgadniania i stąd ten problem. Także co mogę powiedzieć?
Ustalenia, jakie mamy plany, w tej chwili są takie plany, jest przygotowywany
duży projekt związany z rewitalizacją gdzie m.in. planuje się ten fragment
pomnika ogrodzić i doprowadzić do tego, żeby tam była prowadzona taka
szczegółowa inwentaryzacja tych zasobów pomnikowych. To jest związane z
możliwością uzyskania grantów i takie środki uda się pozyskać to te prace tak
daleko zaawansowane będą mogły być przeprowadzone. To tyle na ten temat.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica z Sali – P. Przewodniczący jeszcze
Pan Maciej Tokarz
P. Przewodniczący - bardzo proszę
P. Maciej Tokarz Biuro Prawne – P. Przewodniczący , Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, w odpowiedzi na interpelację Pana radnego Łukasza
Filipowicza chciałem wyjaśnić kwestie związane z planem ochrony parku
kulturowego. Otóż plan ochrony parku kulturowego jak już to było tłumaczone
na etapie przygotowywania uchwały i uchwalania jest dokumentem
technicznym, wewnętrznym, skierowanym bardziej do urzędników gminy, który
wskazuje im wytyczne konserwatorskie jak parkiem kulturowym się opiekować,
jak go rozwijać i jak dbać o te dziedzictwo kulturowe, które zostało objęte
ochroną bo taki dokument zawiera również wytyczne co do dalszego
postępowania w kwestiach regulacji prawnych czyli może ewentualnie zawierać
wnioski do zmian w planach miejscowych lub innych aktach prawnych.
Natomiast sam w sobie nie jest aktem prawnym jest dokumentem technicznym,
który właśnie przedstawia takie opracowanie konserwatorskie mówiące o tym w
jaki sposób należy opiekować się tym obszarem objętym ochroną. Wobec tego
nie ma on wpływu istnienie planu ochrony czy jego późniejsze sporządzenie nie
ma wpływu na wejście w życie uchwały i na skuteczność tych uregulowań,
które zostały przyjęte, to znaczy uchwala wejdzie w życie 01 lipca i wszystkie
ograniczenia i zakazy i wszystkie inne normy, które ona wprowadza wejdą w
życie a do ich stosowania plan ochrony nie jest konieczny. Nie jest ani
uzupełnieniem ani rozwinięciem uchwały o parku kulturowym. Plan ochrony
jest zupełnie czymś innym, wewnętrznym i sporządzanym na potrzeby właśnie
urzędu, zarządzania parkiem kulturowym i tego typu kwestii. Natomiast nie
zmienia w żaden sposób sytuacji prawnej mieszkańców i nie zawiera żadnych
norm, które były by do nich skierowane. Co do kwestii działań, które
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zamierzamy podjąć przed wejściem w życie uchwały. Rozpoczęliśmy prace,
intensywnie pracujemy nad przygotowaniem właśnie takiego przewodnika po
tych przepisach, uregulowaniach uchwały, które będą dotyczyły lokowania
tablic i urządzeń reklamowych na budynkach. Chcemy właśnie w taki
przystępny sposób zobrazować co zgodnie z uchwałą jest dopuszczalne i jakie te
formy należy stosować, aby być w zgodzie z przepisami uchwały a jakie tablice
czy reklamy szyldy w świetle nowych przepisów są niedopuszczalne. Powinno
to ułatwić działanie osobom, które będą chciały się dostosować do tych
przepisów. Paragrafy, przepisy zostaną zwizualizowane te przykłady
pozytywnych form, jak i tych których już nie należy stosować w świetle nowych
zapisów. Korzystając z okazji chciałbym, pewnie nie wszyscy państwo wiedzą,
że wczoraj odbyła się rozprawa przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Krakowie, właśnie ze skarg kilku przedsiębiorców działających na terenie
Krupówek. Miałem zaszczyt reprezentować Radę Miasta przed sądem i bronić
naszej uchwały o parku kulturowym. Co warte zauważenia, sąd całkowicie
podzielił nasze argumentu, odrzucił wszystkie skargi naszych przedsiębiorców.
Uznał i podkreślił, że wszelkie działania podejmowane i zapisane w tej uchwale
ograniczenia mają swoje uzasadnienie. Są jak najbardziej celowe, a działania
gminy w tym zakresie są godne pochwały, no bo jest to przestrzeń cenna, którą
należy bronić i te wszystkie uregulowania które wprowadziliśmy nie są zbyt
daleko idące, są adekwatne do celu jaki chcemy osiągnąć, proporcjonalne i
zgodne z prawem. I uchwała został podjęta w zgodzie z wszystkimi
obowiązującymi przepisami. Jako ciekawostkę dodam, że z własnej inicjatywy
włączył się do sprawy jako reprezentant interesu społecznego prokurator
Okręgowy z Krakowa, który włączył się do sprawy po naszej stronie i również
wnosił o oddalenie wszystkich spraw przedsiębiorców, uważając że uchwała jest
jak najbardziej słuszna, celowa i zgodna z prawem. Także mieliśmy równie
poparcie z tej strony. Wyrok oczywiście nie jest prawomocny, bo przysługuje od
niego kasacja do NSA. Nie wiemy czy tu przedsiębiorcy skarżący będą się
odwoływać od tego wyroku. Aczkolwiek nawet jeśli skargę taką złożą to ona nie
będzie pewno prędko rozpatrzona ze względu na terminy jakie przez Naczelnym
Sądem Administracyjnym obowiązują. Więc uchwała już na 100% wejdzie w
życie 01 lipca, kasacje ewentualne będą na pewno w późniejszym czasie
rozpatrywane, ale patrząc na te uzasadnienie jakie było z sąd I instancji raczej
nie powinniśmy się tutaj obawiać, że wyrok w tym zakresie zostanie zmieniony,
więc park kulturowy wejdzie w życie i będzie obowiązywać i będziemy
zmieniać na plus oblicze naszej reprezentacyjnej ulicy. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący
osiągnięcia.

- dziękuję bardzo, w imieniu Rady gratuluję tego
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Ad. 21
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt.21 Oświadczenia i komunikaty,
bardzo proszę. Ja mam tylko jeden komunikat do Szanownej Rady, że do 30
kwietnia składamy Przewodniczącemu oświadczenia majątkowe. Czy ktoś ma
jakieś oświadczenia i komunikaty? Nie widzę.
Ad.22
P. Przewodniczący – pkt. 22 Zamkniecie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obraz zamykam XXI Sesję Rady Miasta.
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