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P R O T O K Ó Ł N R XXVI/16
Z XXVI ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 27 października 2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.10 i trwała do 11:35
W Sesji udział wzięło 21 radnych (na początku Sesji 17 radnych) na ogólną
liczbę 21 radnych - wg listy obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – otworzył XXVI Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Witam przybyłych gości: Pana Burmistrza Leszka Dorulę, jego zastępców
P. Agnieszkę Nowak Gąsienicę, P. Wiktora Łukaszczyka, witam Sekretarza
Miasta Zakopane Pana Grzegorza Cisło, witam Skarbnika Miasta Zakopane P.
Helenę Mamcarz, witam serdecznie P. Grzegorza Worwę zastępcę Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, witam serdecznie P. Janusza
Gawlasa, zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem, witam
serdecznie prezesów spółek, P. Monikę Jaźwiec Prezes Spółki „Tesko”, P.
Andrzeja Ustupskiego Prezesa ZTBS, Panią Beatę Majcher Dyrektora
Zakopiańskiego Centrum Kultury, P. Leszka Behounka Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, witam P. Bożenę Gąsienicę Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej, witam serdecznie P. Małgorzatę Bachledę Szeligę
Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji, witam serdecznie P. Dr Marię
Lambrecht
Kierownika
Regionalnego
Centrum
Krwiodawstwa
i
Krwiolecznictwa oddział terenowy Zakopane, P. Małgorzatę Pykę Dyrektora
Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w
Krakowie, P. Małgorzatę Pasternak koordynatora ds. Krwiodawstwa
Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Krakowie, witam P. Dariusza
Cieślaka Prezesa Oddziału Okręgowego w Nowym Sączu, witam P. Krzysztofa
Leje Prezesa Stowarzyszenia PCK w Zakopanem, bardzo serdecznie witam
wszystkich Honorowych Dawców Krwi, witam serdecznie Naczelników
Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta, dyrektorów instytucji
kulturalnych, media oraz wszystkich mieszkańców Zakopanego, bardzo
serdecznie witam Wysoką Radę.
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P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 17, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr4 Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad? Nie widzę.
P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Wręczenie odznak dla zasłużonych honorowych dawców krwi.
3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej
dot. ZTBS za rok 2015.
8. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta Zakopane.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie
Miasta Zakopane.
12.Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości.
13.Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto
Zakopane.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2016.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zakopane na lata 2016 - 2025.
17.Wolne wnioski mieszkańców.
18.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
19.Oświadczenia i komunikaty.
20.Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
przyjęła porządek obrad.
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P. Przewodniczący - Wysoka Rado zanim przejdziemy do pkt. 2 ja pozwolę
sobie poprosić do mównicy Pana Przewodniczącego Komisji Ekonomiki P.
Jana Gluca oraz Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty P. Stanisława
Majerczyka.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Państwo Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, od roku działa w Zakopanem miejska komunikacja. Od
kilku miesięcy ta komunikacja w ramach linii Krzeptówki Cyrhla połączyła dwa
najbardziej odległe miejsca w Zakopanem. Akurat jestem radnym tej dzielnicy
Krzeptówek oraz kolega Majerczyk dzielnicy Cyrhli. Pora aby coś o tym
powiedzieć, nie chciałbym długo o tym mówić dlatego P. Przewodniczący jeśli
Pan pozwoli o zabranie głosu mieszkańcom tych dzielnic. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, P. Stanisław Majerczyk.
P. Stanisław Majerczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie
Burmistrzu, Szanowni Państwo, być tutaj i nie powiedzieć słowa byłoby
troszeczkę nie na miejscu i nie skorzystanie z okazji, żeby podkreślić fakt o
którym mówimy. Proszę Państwa żeby parafrazując słowa jednego z postaci z
filmu polskiego kultowego, że nadeszła wiekopomna chwila, można powiedzieć
że jest chwila historyczna, kiedy w Zakopanem doczekaliśmy się komunikacji
miejskiej z prawdziwego zdarzenia, kiedy nie musimy się wstydzić przed
Polską, przed turystami, ale przede wszystkim kiedy budząc się rano nie mamy
problemu żeby wcześnie dotrzeć do pracy a później zmęczony z pracy czy ze
szkoły wrócić do domu a nawet jeżeli skorzystamy z kulturalnych wydarzeń
późną nocą być zadowolonym, spełniony kulturalnie i przyjechać do domu bez
większych problemów. Dlatego proszę Państwa jest to temat ważki i wszystkim,
którzy przyczynili się do tego serdecznie dziękuję , przede wszystkim Radzie i
przede wszystkim Panu Burmistrzowi, który tak bardzo o to zabiegał i który był
bardzo konsekwentny i zdeterminowany w tych swoich dążeniach. Dziękuję
serdecznie P. Przewodniczący.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuję, w takim razie zapraszam mieszkańców
Zakopanego, którzy osobiście chcieliby parę słów od siebie powiedzieć.

Mieszkańcy Cyrhli i Krzeptówek podczas Sesji podziękowali Burmistrzowi
Miasta Zakopane Leszkowi Doruli, Radzie Miasta Zakopane i wszystkim tym,
którzy przyczynili się do uruchomienia miejskiej linii autobusowej łączącej
najbardziej odległe dzielnice naszego miasta - Krzeptówki i Cyrhlę.
Oklaski.
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P. Burmistrz Leszek Dorula – serdecznie dziękuję za te podziękowania,
wydaje mi się że to jest taka normalność, w związku z tym tak to traktuje.
Przypuszczam radni, jak i ja traktuje że to jest tak normalne, że w zasadzie to
powinno być dawno zrobione. W związku z tym nie będę nic więcej mówił.
Mam nadzieję , że po prostu te normalne, te najpotrzebniejsze rzeczy, które nie
wymagają aż tak olbrzymiego wysiłku nawet miasta, nawet pomysłów takich, to
są takie oczywiste, w związku z tym mam nadzieję, że te oczywiste rzeczy jak
najszybciej zrealizujemy a to, że to podziękowania dostałem ja, to chcę
podziękować wszystkim, którzy się w to zaangażowali i chcę podziękować
osobie, która ten pomysł jak rzuciłem i powiedziałem, że musimy dać radę,
musimy to zrealizować, nie powiedziała nie, tylko powiedziała tak, Panie
Burmistrzu. Tak zrobimy. Oklaski. Kwiatki oczywiście otrzymuje Pani Monika
Jaźwiec Prezes spółki Tesko, z której jestem dumny że potrafiliśmy razem, nie
tylko tą komunikację ale wiele rzeczy zmienić, również w działaniu spółki i
podejścia do czystości miasta, do takiego wizerunku na którym nam bardzo
zależało. Dziękuję, że wszyscy, którzy się angażują w to, że to miasto inaczej
wyglądało jest w tym momencie miasto wydaje mi się na dobrym kierunku i za
to serdecznie, serdecznie dziękuję radnym, dziękuję mieszkańcom którzy się tez
bardzo starają i tym osobom, którzy się tak bardzo angażują a nawet bym
powiedział, że się poświęcają. Dziękuję bardzo tym urzędnikom, którzy tak
bardzo wspierają w tym działaniach. Czasami, ja nie mówię jak ktoś mówi nie
da się, ale jak przyszedłem tutaj do urzędu to bardzo to słowo często słyszałem –
Burmistrzu nie da się. Cieszę się, że przekonałem znaczną część, że się da.
Dziękuję. Oklaski.
P. Przewodniczący - ja chciałem jeszcze postawić taką kropkę na i, i również
podziękować mieszkańcom za to, że doceniają również i Radę Miasta, która tak
naprawdę jednogłośnie wyraziła swoją opinię w kierunku utworzenia
komunikacji miejskiej. My uchwalamy, Burmistrz wykonuje, a taki bezpośredni
nadzór nad spółką Tesko oczywiście pieczę trzyma Pani Prezes Monika
Jaźwiec. Bardzo proszę w imieniu Rady Miasta przyjąć wyrazy podziękowania
za doskonałe prowadzenie spółki Tesko. Dziękuję.
Ad.2
P. Przewodniczący – pkt. 2 wręczenie odznak dla zasłużonych honorowych
dawców krwi. Bardzo proszę P. doktor Marię Lambrecht o zabranie głosu.
P. Maria Lambrecht Kierownik Oddziału Terenowego Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zakopanem – Szanowny
P.
Przewodniczący,
Wysoka
Rado,
Szanowny
P.
Burmistrzu,
Wiceburmistrzowie, Drodzy Zebrani K rwiodawcy i wszyscy zebrani na tej sali.
Proszę Państwa corocznie tutaj spotykamy się, staramy się spotkać, żeby
przedstawić Państwu krwiodawstwo, wiem, że jest bardzo dużo spraw, ważnych
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spraw toczących się na terenie Zakopanego. Ale pozwólcie Państwo, że
wykorzystam ten wasz czas aby przypomnieć, że krwiodawstwo w Zakopanem
istnieje ponad 60 lat, 62 lata i przez ten czas jesteśmy, działamy, działamy
dzięki tylko temu, że mamy krwiodawców. Dzisiaj jest szczególny czas kiedy
jest kolejna grupa krwiodawców, którzy regularnie przychodzą do
krwiodawstwa i oddali na tyle dużą ilość krwi, że pretendują do miana
Zasłużony Honorowy Krwiodawca krwi. Ten tytuł bez względu na to czy to jest
oddanie 6 litrów krwi, 12,15 czy 18 jest tytułem dożywotnim. Proszę Państwa o
tym jak ważna jest krew dla zdrowia, dla leczenia to padło takie fajne określenie
krwiodawcy i krwiopijcy. To są też na pewno na sali krwiopijcy czyli nazwijmy
ci chorzy, którzy przez jakiś pewien czas w życiu musieli tą krew dostać, to oni
najlepiej mogą nam powiedzieć w jakim stanie byli, jak bardzo pomogła im ta
krew. O tym jeszcze jak to jest ważne trzeba powiedzieć, że nie ma na dzień
dzisiejszy żadnej technologii, która by mogła wyprodukować krew i w takim
aspekcie w wieloaspektowym, wieloczynnikowym gdzie przetaczamy krew,
gdzie leczymy krwią jest bardzo, bardzo dużo różnych czynników ale to są stany
ratowania życia. I zapewniam Was nie przetaczamy krwi dlatego, żeby komuś
miały urosnąć włosy czy uroda się poprawić czy coś to są stany zagrożenia
życia. Są jeszcze inne aspekty krwiodawstwa i krwiopijstwa ale to myślę, że
P. Burmistrz miał na myśli te damsko męskie ale to już nie wchodzi w zakres
naszej tutaj działalności medycznej. Proszę Państwa przy tej okazji chciałam
bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim krwiodawcom, przede
wszystkim Wam mieszkańcom, którzy zarówno tutaj, którzy zostali
wytypowani, zaprosiłam ich do przyjścia, będą za chwile mieć wręczone
odznaki. Ale na sali znajdują się jeszcze inne osoby, które też regularnie do nas
przychodzą i za pośrednictwem również transmisji radiowej chciałam na ręce
wszystkich krwiodawców złożyć serdeczne podziękowanie przy tej okazji.
Proszę Państwa bardzo, bardzo Wam dziękuje za Wasz dar, za Waszą
bezinteresowność, za Wasz uśmiech, zauważyliście często, że ja mówię do
krwiodawców tak: ty dobrze myśl bo to psyche, którym ty przekażesz tą swoją
krew na pewno przeniesie się do psychiki tego chorego człowieka, który tą krew
dostanie. I tu znowu jako klinicysta zapewniam Was, że jest to prawda, pacjenci,
którzy otrzymują krew czuja się lepiej ale pewna ta, dobre nastawienie, ten
humor, który Państwo tutaj nam przekazujecie to się też udziela, proszę o tym
pamiętać. Proszę Państwa pierwszym punktem to będzie wręczenie tych odznak
i tutaj odznak Zasłużonych Honorowych Krwiodawców, które jest przyznawane
przez organ Polskiego Czerwonego Krzyża. I mamy tu gości, gości, którzy
przyjechali specjalnie z Krakowa, z Nowego Sącza i ja poproszę do tego aby
tym Wysoka Rado wręczeniem się zajął P. Prezes Dariusz Cieśla
Przewodniczący Rady Krwiodawstwa z Nowego Sącza i poproszę również P.
Burmistrza. Ale mam jeszcze jedną sprawę. Chciałam Państwu również tu na
forum powiedzieć, że w ubiegłym roku 15 grudnia zawiązało się tutaj w naszym
mieście Stowarzyszenie Honorowych Krwiodawców, które wspiera działalność
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Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w aspekcie waśnie zabezpieczenia czy
akcji czy no w ogóle idei honorowego krwiodawstwa. P. Prezesem tego
stowarzyszenia został P. Krzysztof Leja właśnie tutaj będzie mi pomagał z tymi
odznaczeniami i jeszcze jedną rzecz chciałam tutaj powiedzieć a to będzie już na
koniec troszeczkę tutaj z naszej działalności ale to na koniec. Więc ja poproszę
P. Prezesa Dariusza Cieśle o kilka słów i o wręczenie tych odznak, ja wyczytam
za chwile te nazwiska, zapraszam Panie Prezesie.
P. Dariusz Cieśla Prezes Rady Krwiodawstwa w Nowym Sączu – Pani
Burmistrz, P. Burmistrzu, P. Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni
czcigodni goście, przyjaciele honorowego krwiodawstwa. Pani Maria już tutaj
praktycznie powiedziała wszystko co można w tej chwili powiedzieć, chciałbym
serdecznie pogratulować za chwileczkę tych odznaczeń, które zostaną wręczone
honorowym krwiodawcom. Serdecznie gorąco im podziękować za wkład, który
wnoszą, za tą odwagę, za niesienie nadziei tym wszystkim, którzy potrzebują tej
krwi. Przypomnę, że w statystykach tej krwi nigdy nie ma za dużo, jest ona
potrzebna na każdym kroku nie tylko w nagłych wypadkach komunikacyjnych,
gdzie przydarzy się nieszczęście ale również zabieg medyczny z
transplantologii. To jest bardzo dużo, że możemy dzisiaj im podziękować za to,
że chcą się dzielić tym co maja najcenniejsze czyli swoją krew. Jak tu wcześniej
zostało wspominane ten czynnik nie został jeszcze wytworzony w żadnym
laboratorium na świecie. Tak więc ci wszyscy krwiodawcy, dawcy są takim
bezcennym skarbem dla nas wszystkich bo kiedyś i my sami tego daru możemy
potrzebować. Także tu dzisiaj chciałem serdecznie pogratulować i podziękować
za to, że jesteście, że oddajecie, że jesteście i wspieracie ideę Czerwonego
Krzyża i również krwiodawstwo. Bądźcie dobrymi ambasadorami tych
szlachetnych idei, serdecznie gratuluje.
Wręczono odznaczenia Zasłużony Honorowy Dawca Krwi krwiodawcom z
terenu Zakopanego dla osób, które oddały minimum 5 litrów krwi - kobiety i 6
litrów - mężczyźni:
P. Natalia Kozioł, P. Dorota Michałczak, P. Anna Wójcik, P. Piotr Bednarz,
P. Bogusław Fąfrowicz, P. Rafał Gackowiec, P. Tomasz Gąsienica – Mracielnik,
P. Wojciech Gil, P. Andrzej Słodyczka, P. Władysław Złoza, P. Jacek Guziak.
Oklaski.
Osoby odznaczone, które oddały powyżej 12 litrów krwi:
P. Adam Korbel.
P. Wojciech Wenit.
Oklaski.
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Osoby odznaczone, które oddały powyżej 18 litrów krwi:
P. Andrzej Chowaniak.
P. Barbara Fit.
Oklaski.
P. Maria Lambrecht Kierownik Oddziału Terenowego Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – bardzo serdecznie dziękuję
odznaczonym za ich dar życia, dar serca życzę im przede wszystkim dużo, dużo
zdrowia, pomyślności w życiu i żeby nigdy nie musieli korzystać jako pacjenci
ze swojego dawcy. Proszę Państwa ja na zakończenie chciałam Państwu
powiedzieć tak jak wspominałam na początku, że nasza działalność
krwiodawstwa jako krwiodawstwa w Zakopanem liczy już 62 lata. Taka nasza,
że tak powiem wewnętrzna wiadomość i chciałam tutaj Państwu powiedzieć, że
P. Zosia Krzyściak, która jest naszą pomocą laboratoryjną i pracuje z nami od
52 lat będzie już przechodziła w stan spoczynku. Powiem tylko tyle, że każdy
dawca, który odda krew otrzymuje paczkę żywnościową, która liczy, tak
ważyłam mniej więcej kilogram i licząc, że średnio w roku mamy ok. 3 tysiące
oddań to policzcie ile przez 53 lata musiała przerzucić ton tych paczek sama.
Proszę Państwa bardzo Pani Zosi dziękuję tutaj na waszym forum za jej pracę,
za jej wielką bezinteresowność i zaangażowanie w prace krwiodawstwa. Pani
Zosieńko, proszę pozwolić, że tu w imieniu i Rady i nas wszystkich złożymy
serdeczne życzenia.
Oklaski.
P. Maria Lambrecht Kierownik Oddziału Terenowego Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Proszę Państwa na zakończenie
chciałam podziękować serdecznie władzom miasta za pomoc i zielone światło
we wszelkich poczynaniach, które czynimy na rzecz krwiodawstwa. Na rzecz
tego, żeby po prostu krwiodawcy byli, żeby mieli możliwość oddawania krwi.
To są wszystkie te pozwolenia, które wydaje się, że nie można tam autobusu
postawić czy nie można pewnych rzeczy zrobić a jednak zawsze mamy zielone
światło. Jak mówimy krwiodawstwo to nawet jakieś małe lokum znajdzie się
abyśmy mogli ta akcję przeprowadzać, bardzo, bardzo Państwu dziękuję. I na
zakończenie może taka uwaga jedna zanim P. Burmistrzu, Wysoka Rado w
miastach jeżeli jest komunikacja miejska ci krwiodawcy, którzy mają 18 litrów
krwi czyli mają ten tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi mają również
prawo do bezpłatnej komunikacji miejskiej. Jak policzyłam na te 40 odznaczeń,
które tutaj miały miejsce tylko dwie osoby były, które otrzymały te odznaczenia
jako Zasłużony Honorowy Dawca bo 18 litrów to jest kilkanaście lat życia i
oddawania krwi. Więc również wnioskuje o to, napiszemy odpowiednie pisma
do rozważenia czy moglibyśmy wnioskować o to, żeby ci nasi krwiodawcy,
8

którzy są Zasłużonymi Honorowymi Dawcami, mieszkańcami tutaj Zakopanego
mogli z takiego autobusu również korzystać. Bardzo, bardzo dziękuję za
Państwa czas, dziękuje bardzo.
Oklaski.
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowna Rado,
Szanowni Goście, Pani Doktor te słowa chciałem skierować szczególnie do
Pani, słowa podziękowania w imieniu swoim i całej Rady Miasta i w imieniu P.
Burmistrza na pewno i całej drużyny gdyż P. Burmistrz sam za chwileczkę
potrafi podziękować bardzo wzniośle od siebie. Dziękujemy bardzo za tą ciężka
pracę, przede wszystkim za tą szczytną ideę, którą ślecie do wszystkich ludzi i tą
informacyjną oraz tą z którą tak naprawdę wszyscy, którzy tylko oddają krew
bezpośrednio się stykają. Nie jesteście próżni, działacie w swoim lokalu ale
również bardzo prężnie wychodzicie do ludzi, wychodzicie na miasto właśnie ze
wspomnianym choćby tym autobusem. Za to wszystko gorące podziękowania i
dodam jeszcze, że Pani Doktor nie musi Pani wnioskować o to gdyż już temat
bezpłatnych przewozów komunikacyjnych był w Radzie poruszany. Tak więc na
przyszłą Radę Miasta, na przyszłą Sesję na pewno będzie przygotowany projekt
uchwały aby krwiodawcy, była mowa o tych honorowych czyli o tych 5,6
litrach i myślę, że na tym zostanie. Będą mogli korzystać z przewozów
komunikacji miejskiej po prostu za darmo i nie wierzę w to, że znajdzie się choć
jedna osoba w mieście, która zakwestionuje ten projekt uchwały. Pani Doktor na
Pani ręce razem z P. Burmistrzem chcę złożyć ten bukiet kwiatów dla Pani i
wszystkim pracownikom, obecni siedzącym paniom, które też już wiele, wiele
lat pracują w tym naszym punkcie. Więc Drogie Panie również i Wam dziękuje i
jednej pani, która pozostała w jednostce, dziękuje.
Oklaski.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo ja tak króciutko już po
P. Przewodniczącym powiem tak, że chyba nie ma większego daru poza życiem
jak oczywiście dar krwi. I tutaj jak słyszę tą ilość, którą Państwo oddali to sobie
tak wyobrażam w tych wiaderkach i to jest dla mnie nie do pojęcia nawet
prawda, że można tyle. W związku z tym za każdą kroplę, którą Państwo oddają
tym, którzy potrzebują, dosłownie za każdą kroplę, która ratuje życie chce nie
tylko w imieniu swoim ale przede wszystkim tych, którzy zostali obdarowani
serdecznie, serdecznie podziękować. To nie to, że Państwo robią to tylko z
jakiegoś poczucia obowiązku ale takiego olbrzymiego daru się nie da przeliczyć
ani podziękować słowami ani tymi kwiatami. Proszę przyjąć najszczersze,
najszczersze w imieniu własnym, Rady Miasta, mieszkańców Zakopanego i
wszystkich tych, którzy zostali obdarowani serdeczne Bóg Zapłać.
P. Przewodniczący – zanim oczywiście zaproszę wszystkich krwiodawców do
sali tuż obok, gdzie dla nich jest przygotowany mały poczęstunek oraz
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oczywiście reprezentantów Rady w osobach P. Bożenki, P. Macieja Wojaka ze
strony P. Burmistrza najpiękniejsza P. Wiceburmistrz myślę, że godnie będzie
reprezentować P. Burmistrza. Chciałby zabrać głos jeszcze P. Józef Figiel
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.
P. Józef Figiel - P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo,
Drodzy krwiodawcy, chylę czoła przed Wami, nie ma większej miłości od tej
jeżeli ktoś daje samego siebie dla drugiego człowieka, bezimiennego. Pani
Doktor chciałem podziękować również Pani bo gdyby nie Pani determinacja to
tak naprawdę krwiodawstwa w Zakopanem by już nie było. To Pani ze swoim
zespołem zabiegała, my pamiętamy te lata i to dzięki Pani to krwiodawstwo
istnieje, funkcjonuje. Dziękuję Wam za to serdecznie życzę wszystkiego
najlepszego na dalsze lata i życie dla Was i dla Waszych rodzin, dziękuje.
P. Przewodniczący – i tymi właśnie słowami Pani Doktor zapraszamy do sali
obok, P. Macieju bardzo proszę, P. Bożenko, P. Burmistrz.
Ad. 3
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 3 – Przyjęcie protokołu z XXV
Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XXV Sesji odbytej w dniu 29 września br.
mieli zapoznać się Państwo radni: P. Zbigniew Szczerba i P. Paweł Strączek.
Bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Zbigniew Szczerba – zapoznałem się z protokołem z Sesji i nie wnoszę
uwag.
P. Paweł Strączek – zapoznałem się z protokołem i proszę o przyjęcie.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do
protokołu z XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
przyjęła protokół z XXV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad.4
P. Przewodniczący – pkt. 4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
Zakopane, Państwo radni otrzymali sprawozdanie za okres od 23 września br.
do 20 października br. – Zał. Nr 5 Bardzo proszę P. Burmistrza o ewentualne
uzupełnienie sprawozdania.
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P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo, Szanowna Rado
uzupełniam sprawozdanie miedzy Sesjami, w dniach od 3 do 10 października w
zakopiańskich szkołach został przeprowadzony projekt „ Niepełnosprawność już
wiem”, który przybliża dzieciom i młodzieży zagadnienia niepełnosprawności.
W dniu 4 października w budynku dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego
odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przebudowy placu w Kuźnicach.
Szanowni Państwo są to konsultacje, które pozwolą nam popatrzeć bardzo
szeroko na taki projekt, który dotyczy całości komunikacji w naszym mieście a
głównie będzie dotyczył właśnie komunikacji między dworcem PKP a
Kuźnicami. Tak by w przyszłości nie tylko mieszkańcy ale też turyści sprawnie
poruszali się w naszym mieście i mogli też pozostawić swoje samochody w
domach a korzystać z komunikacji nie tylko miejskiej ale też i uzupełniającej,
prywatnej na tym najbardziej uczęszczanym szlaku jakim są Kuźnice. Szanowni
Państwo w tym spotkaniu konsultacyjnym biorą udział wszystkie środowiska
można powiedzieć społeczne i Szanowna Rada ale przede wszystkim ci którzy
w tamtym miejscu prowadzą jakakolwiek działalność gospodarczą a więc
Tatrzański Park Narodowy to są Polskie Tatry, to jest PKL no i oczywiście
miasto i tak jak wcześniej wspominałem inne stowarzyszenia. W dniu 6
października w Krakowie odbyło się spotkanie zespołu klastra Zielone Podhale,
to jest kolejny projekt w którym też uczestniczymy i w którym chcemy
pozyskać środki na to aby w naszym mieście ale też na całym Podhalu było
czyste powietrze. Mamy nadzieję a też rozmawialiśmy całkiem niedawno z
Radą, że właśnie rok 2017 będzie takim rokiem przełomowym dla Zakopanego
kiedy nie tylko z pozyskanych środków ale tu przy wspólnym staraniu się Rady
Miasta Zakopane i nas damy środki na wymianę pieców i na pewno od tego
roku będzie znaczna poprawa powietrza w naszym ukochanym mieście. 10
października rozpoczęła się budowa nowej drogi dojazdowej do Szkoły
Podstawowej nr 2 na Skibówkach, Szanowni Państwo to co tak wiele, wiele lat
no było udręką można powiedzieć tej szkoły staje się faktem i chciałem z tego
miejsca podziękować dosłownie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się w te starania a trwały one naprawdę bardzo długo. W związku z
tym chce podziękować każdej osobie od samego początku do samego końca, że
nam się to udało. Ale szczególnie chce podziękować tym osobom, które na tym
ostatnim etapie znalazły wyjście z tego można powiedzieć takiego labiryntu
niemocy bo rzeczywiście tak było, że to prawo u nas w Polsce jest tak dość
skomplikowane, że trudno sobie było z tym wszystkim przez wiele lat poradzić.
W związku z tym naprawdę serdecznie, serdecznie dziękuje każdemu radnemu,
każdemu burmistrzowi i każdej osobie w postaci naczelnika, urzędnika,
dyrektora szkoła, którzy w jakikolwiek sposób do tego by ten zjazd i to
bezpieczeństwo przy tej szkole podstawowej na Skibówkach się poprawiło.
Oczywiście po tej inwestycji tego zjazdu do następnego budżetu na 2017 rok
zaproponuje do Rady Miasta w tym miejscu czyli w Szkole Podstawowej nr 2
dalszy ciąg tych inwestycji, które tam były planowane i jestem święcie
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przekonany, że po prostu w przyszłym roku do tych kolejnych inwestycji
przystąpimy. W dniu 12 października na sali obrad odbyło się podsumowanie
sportowej rywalizacji szkół Powiatu Tatrzańskiego za rok 2015 i za rok 2016.
W dniach od 13 do 15 października odbył się V Festiwal Inspirowany Górami,
dnia 15 października odbyły się uroczystości 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 5
na Chramcówkach. W dniu 18 października Pani Wiceburmistrz Agnieszka
wręczyła nagrody dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, w tym samym też dniu w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła
się pierwsza konferencja Młodzieżowych Rad Miasta w której wzięli udział
przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane. I tu im serdecznie
gratuluje ale i też dziękuje bo włączają się tutaj też w dyskusję i pomysły, które
są realizowane w naszym mieście, bardzo często są zapraszani na nasze
spotkania szczególnie P. Przewodniczący Rady i wskazuje nam różne jakby
można powiedzieć inne pomysły niż my jakby można powiedzieć takie czasami
standartowe. 21 października wziąłem udział w pierwszej Sesji X Walnego
Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Małopolskiego. Szanowni
Państwo chciałem przypomnieć, że w naszym mieście Straż Miejska rozpoczęła
kontrole w nieruchomościach w zakresie spalania odpadów w paleniskach
domowych pieców i kotłów. Bardzo bym prosił i zwracam się tu z apelem do
wszystkich tych mieszkańców do których Straż Miejska zapuka aby po prostu
podejść do tego nie to, że to jest nagonka ale, że to jest tak rzecz oczywista o
którą wspólnie musimy dbać, żeby umożliwić tym strażnikom tą kontrolę ale też
i apeluje o to, żeby właśnie zaprzestać jeśli ktoś to czyni spalania śmieci w
kotłach, piecach. Obiecujemy wspólnie z Radą, P. Przewodniczący na pewno w
imieniu Rady to potwierdzi, że w przyszłym roku znajdziemy wystarczająco
środków by każdy kto będzie zainteresowany jeśli nie wymianą pieców bo nie
wszyscy taką będą mieli na kocioł gazowy czy geotermalne podłączenie to, że w
przyszłym roku będzie duża możliwość również wymiany pieców na tzw. pelet
piątej generacji piece. Serdecznie Państwu dziękuję jeżeli są jakieś pytania
chętnie odpowiem, dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo P. Burmistrzu, bardzo proszę
P. Przewodniczący Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata - P. Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałbym tutaj nawiązać do
pana ostatniej wypowiedzi na temat właśnie Straży Miejskiej i prowadzonych
kontroli ponieważ tutaj Kolega Zbyszek Figlarz podrzucił mi z rana bardzo
ciekawy materiał na temat po prostu mobilnego laboratorium, które po prostu
jest podczepiane pod drony. Jest to technologia opracowana przez Główny
Instytut Górnictwa w Katowicach, jest to na tyle po prostu innowacyjne, że
istnieje możliwość pomiaru składu dymu, jest to po prostu laboratorium bardzo
miniaturowe, które jest podczepione pod strona także przekazuje materiał na
ręce P. Burmistrza i sądzę, że jest to jakaś alternatywa kontroli tych, którzy po
prostu Straży Miejskiej nie będą chcieli wpuścić do własnych budynków
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P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja tu dziękuję za podpowiedzi jeśli taka
możliwość rzeczywiście jest i nie będzie jak to się mówi no w tym momencie
generowała za tym, że będziemy musieli tworzyć własne jakieś laboratorium,
zatrudniać jakieś osoby bo to się nie da tak z dnia na dzień stworzyć, że dziś
jest pomysł jutro realizujemy. Ale jeśli będzie to kierunek, kierunek również
wskazany do Rady to oczywiście skorzystamy nie tylko z samego tego pomysłu
ale też i ewentualnej możliwości by odpowiednie osoby do tego zatrudnić,
dziękuje.
P. Marek Donatowicz sali – ja sądzę, że są firmy, które mają tego typu
technologię.
P. Burmistrz Leszek Dorula – no chyba, że są rzeczywiście firmy, które
można wynająć i w ten sposób badać jeśli tak jest to bardzo proszę o to, jeśli tak
jak tutaj P. Zbyszek znalazł w gazecie taki pomysł to być może znajdą Państwo
również kontakt z takimi firmami. Tu już bardzo proszę do Wydziału
Środowiska i do Pana Burmistrza Łukaszczyka ten pomysł i ten kontakt
skierować, dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo P. Burmistrzu ja myślę, że to jest
doskonały temat aby to poruszyć na Komisji Gospodarki Komunalnej
P. Przewodniczący.
P. Wojciech Tatar z sali – ale P. Przewodniczący tych tematów już jest za
dużo.
P. Przewodniczący – ale Pan to wszystko sprawnie ogarnia, dobrze bardzo
dziękuję i ja przy okazji oddania głosu panu profesorowi pragnę powitać P.
Lidię Rosińską – Podleśny Zastępcę Dyrektora ZCK oraz P. Komendanta Straży
Miejskiej P. Marka Trzaskosia.
P. Jerzy Jędrysiak – P. Burmistrzu, P. Przewodniczący, Koledzy Radni ja
skorzystam przy okazji, że jest P. Dyrektor, czy w Zakopanem „Tesko”
przyjmuje w workach liście? Jak Państwo się orientujecie mamy ogrody,
grabimy i wielokrotnie te liście są palone w Krakowie uruchomiono darmowy
odbiór tych liści czy to jest, że tak powiem legalne, żeby liście składać do worka
dla „Tesko” bardzo bym się ucieszył jeżeli możemy to robić.
P. Przewodniczący – dziękuję Panie Profesorze, bardzo proszę o zabranie głosu
P. Monikę Jaźwiec.
P. Monika Jaźwiec Prezes Tesko Tatrzańskiej Komunalnej Grupy
Kapitałowej Sp. z o. o. – Szanowni Państwo Burmistrzowie, Szanowna Rado,
Szanowni Państwo, oczywiście my prowadzimy takie akcje. Zarówno można
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przywieźć odpady, liście w workach na „wyspę ekologiczną” na Wojdyły jak
również jeśli takie odpady są zgromadzone na terenie miasta to wspólnie z
wydziałem prowadzimy akcję zbierania tych śmieci.
P. Przewodniczący - dziękujemy P. Prezes, słuszne pytanie dziękuję Panie
Profesorze, czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w temacie
sprawozdania Burmistrza? Nie widzę.
Ad.5
P. Przewodniczący – zatem przechodzimy do pkt.5 Sprawozdanie z
działalności stałych Komisji Rady Miasta, proszę kolejno Przewodniczących
Komisji o przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie prac Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Koledzy radni, Szanowni
Państwo Komisja Ekonomiki spotkała się w poniedziałek 24 października na
swoim posiedzeniu. W Komisji udział wzięli oprócz radnych, którzy byli w
100% frekwencji również P. Burmistrz Łukaszczyk był obecny, również radni
nie będący członkami tej Komisji był Maciej Wojak, był radny Łukasz
Filipowicz, ci radni często bywają na tych Komisjach. Także bardzo się cieszę
bo wnoszą wiele również uwagi i nowych pomysłów. Na Komisji był również
zaproszony Naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof oraz Wiceprezes Zarządu
P. Ślimak, sprawa dotyczyła sprzedaży, przekształcenia wieczystego
użytkowania działki, która od lat ma TOPPR. I tutaj zapadła pozytywna decyzja
mając na uwadze 100 letnią działalność TOP-u, niesienie pomocy, działanie w
tym paśmie Tatr, Gubałówki i tą pomoc, którą od lat świetnie realizują na
terenie naszych Tatr. Komisja przychyliła się do 98% bonifikaty warunkując to
również prawem pierwokupu do działki, którą ma TOPR na Walkoszach. Poza
tym Komisja również taki wniosek podjęła aby zrobić taką mapę gruntów w
rejonie Zoniówki, Walkoszy, Bachledzkiego Wierchu, Doliny Białego aby też te
działki mieć zewidencjonowane. Mieć mapę również taką własnościową
ponieważ no pojawiają się głosy też ze strony właścicieli, że chcą sprzedać a
miasto mogłoby również takie działki kupować, które będą nam strategicznie
ważne. Taką działkę też pozytywnie zaopiniowaliśmy tam uchwałę dotyczącą w
rejonie Doliny Białego, która łączy się z naszymi trasami biegowymi i aby część
z tej kwoty, która mamy ze sprzedaży majątku również przeznaczać na taki
zakup aby w perspektywie wielu lat kolejne Rady Miasta miały również kiedyś
tereny, które mogą się przydać do realizacji celów statutowych naszego miasta.
Ponadto opiniowaliśmy projekty uchwał i również było sprawozdanie
P. Skarbnik Heleny Mamcarz z wykonania budżetu za I półrocze tego roku o
czym pewnie dzisiaj również na Sesji będzie mowa, dziękuje.
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P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodnicząc, praktycznie Komisje,
która trwała no parę godzin no Pan zrecenzował w paru minutach bardzo
dziękuje, tak to bardzo proszę P. Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, P. Przewodniczący ja tylko
gwoli informacji każdy wniosek, który spływa od mieszkańca do tego chciałby
sprzedać swoją nieruchomość my przedstawiamy Szanownej Radzie czy jest
miasto zainteresowane, żeby ewentualne nieruchomości kupić. I tak się często
staje, że właśnie zarówno Rada jak i my mamy wspólne zdanie, żeby z tych
niektórych nieruchomości skorzystać. Przypomnę tylko tutaj, że taka
nieruchomość też została zakupiona choćby na Spyrkówce, teraz na cele
narciarstwa właśnie w Dolinie Białego. Natomiast te oczywiście, które nie
jesteśmy to zarówno Państwa jak i nasza opinia jest, że nie są nam aż tak
niezbędne ale oczywiście, że będziemy nadal to prowadzić i przedstawiać
Szanownej Radzie każdy wniosek, który mieszkaniec zgłasza, że chciałby na
rzecz miasta sprzedać swoją nieruchomość to dajemy do rozeznania Szanownej
Radzie, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Burmistrzu z tym, że myślę, że
również P. Przewodniczącemu Janowi chodziło o to aby miasto w miarę
możliwości również wystąpiło z zapytaniem do właściciela działki, która jest
nam potrzebna z propozycją zakupu. No dobrze bardzo proszę P. Marka
Donatowicza Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie
sprawozdania z pracy Komisji.
P. Marek Donatowicz - P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo
ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się 20 października i tutaj pozwolę
sobie przedstawić skład zaproszonych gości. Raz w roku spotykamy się z taką
szerszą grupą instytucji współpracujących z oświatą i tak w spotkaniu udział
wzięli: P. Naczelnik Zofia Kiełpińska, nowo wybrana Dyrektor Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej P. Joanna Janas, P. Rafał Majcher Kurator
zawodowy i pełny skład Młodzieżowej Rady Miasta z Kamilem Nowakiem na
czele. Celem naszej Komisji była właśnie rozmowa na temat współpracy ale też
różnych problemów, które te instytucje zauważają ze swojego punktu widzenia.
I tak w trakcie spotkania Kamil Nowak wspomniany przedstawił analizę ankiety
jaką młodzież przeprowadziła we wszystkich zakopiańskich szkołach
gimnazjalnych i szkołach średnich. P. Burmistrz wspominał już o tej współpracy
z Młodzieżową Rada Miasta i rzeczywiście jakby tutaj potwierdzam fakt, że oni
biorą udział, aktywny udział w różnych spotkaniach i stąd też po raz kolejny
gościli na spotkaniu Komisji Oświaty. Ja pozwolę sobie ta analizę ankiety
dokonać nieco później bo mam interpelację i właśnie chciałem się do tego
odnieść w interpelacji więc naraz ziew tylko sygnalizuję, że ten temat był
podjęty. Powiem, że bardzo ciekawe wnioski wypływają z tej ankiety którymi
niewątpliwie należałoby się zająć jako Rada Miasta, ja tutaj zasugeruje pewne
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pomysły i Państwo się do tego ustosunkujecie. W kolejnych punktach
wypowiadali się poszczególni przedstawiciele instytucji i tutaj bardzo ciekawe
spostrzeżenia każdej z tych instytucji. P. Dyrektor Joanna Janas jak
wspomniałem nowo wybrana bardzo ciekawie nam przedstawiła prace poradni
na bieżąco ale też pewne perspektywy na przyszłość. Ale też zasygnalizowała
dość niepokojące sytuacje, które dotyczą coraz młodszych dzieci i tutaj właśnie
ona wspomniała w takim dosyć długim wystąpieniu więc nie chcę przedłużać,
że coraz więcej dzieci jest z różnymi zaburzeniami i szczególnie zauważa się
coraz więcej zachowań agresywnych u coraz młodszych dzieci. I tutaj też
problem polega na tym, że widać dosyć dużą jakby duże zaskoczenie tymi
zachowaniami rodziców, nauczycieli w ogóle otoczenie, że jak gdyby ten
problem dotyka coraz młodszych dzieci, no pani przedstawiła nam pewne
propozycje różnego rodzaju spotkań i szkoleń ale jak sądzę to pewnie na jakieś
osobne spotkanie w szerszym gronie pewnie nauczyciel, dyrektorów,
pedagogów na temat, którego możemy porozmawiać. P. Rafał Majcher Kurator
zawodowy Sądu Rejonowego w Zakopanem przedstawił z kolei z punktu
widzenia kuratorów sądowych jakiego rodzaju problemy dotykają młodzież tą
starszą. I tutaj niewątpliwie na czele wysuwają się takie zagrożenia jak wagary,
kradzieże sklepowe, których jest coraz więcej, jak dopalacze, narkotyki i
oczywiście cyberprzemoc. To są te rzeczy z którymi najczęściej spotykają się
swądy kuratorzy, którzy mają pod opieką nieletnich. Pewnie tutaj przedstawiciel
policji miałby tutaj wiele do dodania no niestety ja zapraszałem ale wiem, że z
przyczyn usprawiedliwionych nie było nikogo z policji bo zazwyczaj w tych
spotkaniach biorą udział ale akurat zaproszeni goście po prostu nie mogli być,
były jakieś interwencję. Proszę Państwa ja sądzę, że bardzo wiele nam dało to
spotkanie, bardzo ważne jest to z czym borykają się szkoły, z czym borykają się
rodzice, nauczyciele. Tutaj sygnalizowana była taka sytuacja, że ta współpraca
tych instytucji ze szkołami jest właściwa bo tak kuratorzy sądowi jak i
przedstawiciele poradni mówią, że te kontakty są na bieżąco z dyrektorami z
wychowawcami, z pedagogami szkolnymi. Natomiast no niestety są takie
zachowania i są takie zagrożenia, które bez współpracy rodziców, szkoły,
pedagogów i tych instytucji niestety nie jest tak łatwo rozwiązać. Także bardzo
ciekawe spotkanie, jak już wspomniałem na wstępie odniosę się do analizy
ankiety w interpelacji, opiniowaliśmy jeszcze projekt uchwały na dzisiejszą
Radę Miasta i na tym spotkanie zakończyliśmy, dziękuj bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący, P. Krzyśka proszę
Wiśniowskiego a przepraszam bardzo czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania w
sprawie prac Komisji? Bardzo proszę P. Jan Gluc, P. Krzyśku przepraszam.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, P. Przewodniczący
Marku, nasunęła mi się taka refleksja, nie jestem członkiem tej Komisji ale
oprócz tych wielu spraw trudnych, które tam są poruszane te Komisje są fajnie
prowadzone i ciekawie ciągle są zapraszani ludzie. Mnie się przy tym nasunęła
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jeszcze jedna sprawa, no młodzi ludzie ci którzy są w wieku w którym uzyskuje
się prawo jazdy i wyjeżdża się na te drogi jak się ogląda tą ilość tych zdarzeń,
które są przykre, tragiczne często. I przypomniał mi się taki obrazek, który z
jednego kraju w Europie widziałem przed szkołami do których uczęszcza
młodzież jest na kilka dni stawiany taki wrak w którym wydarzyło się
nieszczęście. To jest rzecz nad która się warto pochylić i tą chwile refleksji,
żeby ta młodzież miała szczególnie w tych szkołach średnich zakopiańskich
kiedy oni tak ochoczo wszyscy się rwą, żeby to prawo jazdy mieć, żeby też
mieli świadomość jakie są tego również no odpowiedzialność i następstwa
nieumiejętnego korzystania z tego. Dziękuje.
P. Marek Donatowicz z sali – znaczy, jeżeli można.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, proszę bardzo P. Marku
P. Marek Donatowicz – ja jak sądzę to jest bardzo ciekawy problem,
niewątpliwie, który funkcjonuj od lat ale pewnym rozwiązaniem zapewne tak na
gorąco myślę byłoby wprowadzenie do szkół czegoś co jest jak gdyby no
wstępem do prawa jazdy. Zajęciami, które też mówią o odpowiedzialności za to
co się dzieje po zdobyciu prawa jazdy, ja wiem, że są szkoły w których o tym
się mówi. Ale można by przyjąć jakiś system, który wręcz nakazuje, że coś
takiego tak jak w tej chwili szeroko mówi się o udzielaniu pierwszej pomocy i
umiejętności udzielania pierwszej pomocy, żeby może wprowadzić zajęcia
obowiązkowe. Znaczy obowiązkowe no nie da się bo do siatki godzin nie da się
nagle wstawić ot tak co się chce ale zajęcia, które będą między innymi mówiły o
tym co grozi tak jak mówimy o cyber przemocy a to do tej pory był temat tabu.
W tej chwili coraz bardziej rozpowszechniony, żeby też ująć tym tematem, tymi
zajęciami informacje o zagrożeniach drogowych, odpowiedzialności za to co się
dzieje za kierownicą bo to rzeczywiście jest problem ogromny, większość
wypadków jest z udziałem ludzi młodych. Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo myślę, że niewątpliwie policja byłaby
takim ciałem najbardziej prawda wiarygodnym z doświadczeniem, merytoryką,
te informacje i tą wiedzę przekazywali w ten sposób dzieciakom, młodzieży.
Dziękuje bardzo, proszę P. Krzysztofa Wiśniowskiego Przewodniczącego
Komisji Sportu i Turystyki o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Krzysztof Wiśniowski – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, P. Burmistrzu,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo posiedzenie Komisji Sportu odbyło się w
dniu 20 października br. w posiedzeniu udział wzięli P. Zofia Kiełpińska
Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu, P. Beata Majcher Dyrektor
Zakopiańskiego Centrum Kultury, P. Leszek Behounek Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, P. Maciej Wojak
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane, zaproszeni goście P. Krystian
Piróg Organizator Tatra Road Race. Tematem posiedzenia było omówienie
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organizacji imprez sportowych odbywających się na terenie miasta Zakopane,
imprezy przybliżył i przedstawił nam Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu P.
Leszek Behounek. W sprawach bieżących P. Andrzej Hyc, za co bardzo m u
serdecznie dziękuje zorganizował spotkanie z P. Krystianem Pirógiem
Organizatorem Tatra Road Race, jest to wyścig kolarski prowadzony w naszym
mieście w okresie lipca, przedstawił nam harmonogram i całą strukturę wyścigu
i Komisja wnioskuje do P. Burmistrza o wsparcie tejże imprezy w kwocie 20
tysięcy zł. Ponadto o przygotowanie analizy sprawności fizycznej dzieci w
klasach od 1 do 3 w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Zakopane. Trzeci wniosek o zorganizowanie spotkania z nauczycielami
wychowania fizycznego oraz nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej na temat
prowadzonych zajęć wychowania fizycznego. Ponadto Komisja została
zapoznana z pismem, które zostało przygotowane przez Wydziału Edukacji,
Turystyki i Sportu przez P. Naczelnik a dotyczy wykazu obiektów sportowych
oraz wykazu sprzętu sportowego, który znajduje się w naszych szkołach. Na
zakończenie jeszcze pragnę Państwa poinformować a z mojej strony życzyć
mojemu koledze sukcesów bo aktualnie rozpoczął mecz Kuba Sikorski
pracownik Urzędu Miasta reprezentant Polski para badmintonie. Zawody
odbywają się w Holandii są to Mistrzostwa Europy w para badmintonie, Kuba
od roku czasu jest reprezentantem Polski ale również i naszego miasta, zawsze
gra z herbem naszego miasta na piersi a również reprezentuje Uczniowski Klub
Sportowy Orły. O 9 rano rozpoczął swój pojedynek na dzisiaj 5 meczy, mam
nadzieję, że z dużym powodzeniem. Kuba trzymamy za ciebie kciuki, dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, bardzo proszę P. Macieju.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, nie zwróciliśmy uwagi na jedno bardzo ważne wydarzenie, które
będzie miało miejsce w przyszłym roku w Zakopanem a jest bardzo mało
rozpowszechnione, prawie nikt o tym nie wie ale 11 i 12 lutego 2017 odbędzie
się Puchar Europy w slalomie mężczyzn na Harendzie. Wydaje mi się, że to jest
bardzo ważne wydarzenie w aspekcie Zakopane zimową stolicą Polski, że po
42 latach wraca do Zakopanego tak ważna impreza sportowa, jest to następna w
kolejności po Pucharze Świata impreza, która odbędzie się na Harendzie i moja
gorąca prośba do P. Przewodniczącego Komisji Sportu, żeby zrobić zebranie w
tej sprawie jak można promocyjnie przy naszych środkach i możliwościach
wykorzystać te właśnie zawody, które będą miały miejsce w Zakopanem.
Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, przechodzimy do Komisji, Komisja
Kultury, bardzo proszę P. Macieju o przedstawienie sprawozdania z pracy
Komisji.
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P. Maciej Wojak – Szanowni Państwo, P. Burmistrzu, P. Przewodniczący,
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, posiedzenie Komisji Kultury miało miejsce
21 października, udział wzięli min. P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału
Kultury i Popularyzacji Zakopanego, P. Danuta Sztencel Prezes Stowarzyszenia
im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem, P. Lidia Rosińska Podleśny
Zastępca Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Kultury ds. Artystycznych oraz
przedstawiciele mediów. Proszę Państwa głównym tematem naszego
posiedzenia były wnioski do budżetu Miasta Zakopane na rok 2017 jak również
informacja na temat wydarzeń kulturalnych, które będziemy mieli w okresie
świat i ferii. Komisja min. złożyła następujące wnioski do budżetu Miasta
Zakopanego czyli wniosek pierwszy to był wniosek ażeby kwota otwartego
konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji wzrosła do sumy 300 000 zł. Następnie w drugim wniosku
Komisja wnioskuje o zagwarantowanie w budżecie odpowiednich kwot na
najważniejsze wydarzenia kulturalne, które będą miały miejsce w przyszłym
roku. I proszę Państwa i to było najważniejsze wydaje mi się, Komisja
wnioskuje biorąc pod uwagę przypadające w 2017 roku rocznice dotyczące
postaci Karola Szymanowskiego kompozytora tak bardzo związanego z
Zakopanem aby rok 2017 ogłosić Rokiem Karola Szymanowskiego. I tu Proszę
Państwa chciałem w paru słowach dla tych Państwa, którzy nie byli na Komisji
przypomnieć zasługi Szymanowskiego dla kultury polskiej, podhalańskiej
możemy rozmawiać w różnych wymiarach czyli na poziomie europejskim,
światowym, narodowym i lokalnym. I tu zacytuję jednego z działaczy Związku
Podhalan P. Edwarda Chyc- Magdzina, który w wywiadzie radiowym
powiedział: „Szymanowski dzięki wspaniałym kompozycjom rozsławił nasz
region w świecie i my górale byliśmy jego natchnieniem. Udział Związku
Podhalan w organizacji festiwalu to oczywistość, jesteśmy to Szymanowskiemu
winni”. Dodatkowo Proszę Państwa w roku 2017 przypada 135 rocznica urodzin
i 80 rocznica śmierci Karola Szymanowskiego w tym roku mija także 40 lat od
powstania Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego i jest to rok
jubileuszowy 40 edycji Festiwalu Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w
Zakopanem jedynego na świecie międzynarodowego festiwalu poświęconego
kompozytorowi. Także gorąca prośba do Szanownych Państwa radnych aby ten
rok 2017 ogłosić Rokiem Karola Szymanowskiego, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczącego
Józefa Figla Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o
przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, posiedzenie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbyło się 19
października w posiedzeniu wzięli udział: P. Burmistrz Agnieszka Nowak
Gąsienica, P. Grzegorz Cisło Sekretarz Miasta Zakopane, P. Zofia Kiełpińska
Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu, P. Zofia Martyniak Naczelnik
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Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji, P. Elżbieta Foszczyńska Inspektor
Wydziału
Spraw Społecznych i Ewidencji, P. Joanna Posadzka Gil
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i
narkomani, P. Krystyna Stoch Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, P. Maria Hajdukiewicz-Witkowska Przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, P. Zofia Kułach
Maślany Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem, P.
Marek Trzaskoś Komendant Straży Miejskiej w Zakopanem, P. Michał Gawlik
Komendant Komendy Policji w Zakopanem, młodszy asp. Mateusz Wojtyła z
Komendy Policji w Zakopanem, sierż. Marek Modorowicz również z Komendy
Policji, P. Teresa Gąsienica Kołodziej Prezes Zarządu Społem Sp. z o.o., P.
Edmund Zmarz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Starostwa Tatrzańskiego, dyrektorzy zakopiańskich szkół podstawowych,
gimnazjów oraz przedszkoli, Ks. Piotr Pławecki Proboszcz Parafii p.w.
Miłosierdzia Bożego w Zakopanem, P. Czesław Ślimak V-ce Prezes
Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, mieszkańcy Zakopanego, których
reprezentowała P. Ewa Pawlikowska przedstawiciele mediów, bardzo dużo było
gości. Szanowni Państwo mieszkańcy przedstawili problemy jakie ich nurtują a
mianowicie brak odległości usytuowania punktów sprzedaży napojów
alkoholowych od placówek oświatowych jak również nieporządek jaki panuje
wokół niektórych punktów. Ponadto mieszkańcy wskazali w piśmie miejsca
których gromadzą się osoby spożywające alkohol. Odbyła się dyskusja, każdy
miał możliwość wypowiedzenia się w temacie, Komendant Policji wskazywał
na konieczność utworzenia na terenie podhala izby wytrzeźwień. Mieszkańcy
wnosili o zmianę uchwały w taki sposób aby chroniła placówki oświatowe przed
bezpośrednim sąsiedztwem punktów alkoholowych, tu trzeba by było
przypomnieć, że placówka oświatowa to nie tylko budynek ale całe otoczenie,
boisko, bieżnia, hala gimnastyczna, plac zabaw, teren wokół szkoły. Prosili
również o podjęcie takich działań aby mogli bezpiecznie przechodzić i nie być
zaczepiani kiedy odprowadzają do szkoły dzieci przez pijących i żeby uchronić
dzieci przed widokiem jaki często rysuje się wokół sklepu z alkoholem.
Mianowicie załatwianie potrzeb fizjologicznych, picie, niecenzuralne wyrazy,
śmiecenie, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. P. Maria Hajdukiewicz – Witkowska poruszyła przy okazji
sprawę trudności w procesie odzwyczajania osób uzależnionych, obecnie czas
oczekiwania na zapisy do poradni to ok. 3 miesiące. Przedsiębiorcy i właściciele
sklepów bronili swoich racji uzasadniając, że prowadzą swoją działalność
zgodnie z przepisami prawa lokalnego i że odprowadzają do budżetu gminy
spore podatki ze sprzedaży alkoholu. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej P. Zofia Kułach - Maślany podsumowała, że większość petentów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to osoby i rodziny uzależnione od
alkoholu, Komisja nie podjęła żadnych wniosków ale postanowiła z tematem
zapoznać wszystkich członków Rady Miasta. Ponadto Komisja zaopiniowała
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projekt uchwały dot. programów zdrowotnych w szkołach i gimnazjach, których
organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Zakopane. Dziękuje.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – dziękuje
bardzo, nie widzę pytań w związku z tym proszę P. Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Jacka Kalatę o przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji.
P. Jacek Kalata - P. Burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna w tym
miesiącu odbyła dwa spotkania, jedno spotkanie odbyło się dnia 20 października
były tam opiniowane projekty uchwał na dzisiejszą Sesję oraz był podjęty, były
ustalone dwie kontrolę. Jedna kontrola w ZCE, która odbędzie się dnia 29
listopada oraz drugi termin kontroli był ustalony na dnia 21 listopada i wtedy się
odbyło drugie posiedzenie. Niestety kontrola nie odbyła się z tego powodu, iż
P. Naczelnik poinformowała nas, że nie została poinformowana o kontroli
przedmiotem której miało być badanie procesu wydawania decyzji na zajęcie
pasa drogowego przy ul. Krupówki 49. Kontrola ta została po prostu przełożona
z tego powodu na dzień 21 listopada 2016r na godzinę 9:00. Dziękuje bardzo.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – dziękuje
bardzo czy są jakieś pytania? nie widzę, bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej P. Wojciecha Tatara o przedstawienie
sprawozdania.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
miała posiedzenie dnia 25 października br. W pracy Komisji uczestniczyli P.
Naczelnik Wydziału Drogownictwa Janina Puchała, P. Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska Andrzej Fryźlewicz, Naczelnik Wydziału Gospodarki
Gruntami P. Tomasz Filar. Komisja pozytywnie zaopiniowała trzynaście
projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady Miasta, jeden projekt zaopiniowała
negatywnie ale to powiem w trakcie głosowania oraz skierowała, odpowiedziała
na cztery pisma mieszkańcom oraz złożyła trzy wnioski do P. Burmistrza. To
wszystko z pracy Komisji P. Przewodniczący, chciałbym jeszcze jedną rzecz
powiedzieć jeżeli można, chciałbym P. Burmistrzowi bardzo podziękować za tą
determinację w wymianie kotłów eko pięć. Za to co P. Burmistrz powiedział bo
większości mieszkańców na obrzeżach miasta Zakopane praktycznie nie miało
możliwości skorzystania z tych projektów uchwał, które były czyli na olej czy
na gaz. No bo olej jest wiedzą Państwo bardzo drogi a gaz nie dociera do
niektórych części miasta Zakopanego dlatego za to co P. Burmistrz powiedział
odnośnie, że w przyszłym roku będzie projekt uchwały na kotły Eko pięć plus
na pelet serdecznie Panu z całego serca dziękuje bo dużo mieszkańców właśnie
chciało te kotły wymieniać. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć odnośnie
tego co mówił P. Przewodniczący jeżeliby można było P. Burmistrza prosić,
honorowi obywatele miasta Zakopanego, krwiodawcy, jeżeli by był
przygotowany projekt uchwały i dostaliby taką zgodę od P. Burmistrza i od
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Rady Miasta za darmowe poruszanie się komunikacją miejską to mam takie
pytanie jeszcze a jednocześnie propozycję. P. Burmistrzu wydaje mi się, że to
dla komunikacji miejskiej też by była historyczna chwila ale noworodek, który
się urodzi w komunikacji miejskiej też powinien mieć linię za darmo
dożywotnio. Żebyśmy później nie obudzili się z ręką w nocniku Szanowni
Państwo, że nam się urodzi ktoś w autobusie a my będziemy musieli na szybko
podejmować projekt uchwały, żeby miał linię za darmo. Wydaje mi się, że
noworodek urodzony w komunikacji miejskiej w Zakopanem też powinien mieć
dożywotnio tą linię za darmo, dziękuje. Jeżeli są, jeżeli prosiłbym o
przygotowanie, Szanowni Państwo w innych środkach komunikacji na terenie
Europy tak jest także my jesteśmy państwem europejskim wysoko położonym
także, chyba, że Burmistrz planuje coś no to dziękuje za uwagę. Jeżeli są pytania
do Komisji to bardzo proszę.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – dziękuje
bardzo P. Przewodniczącemu, o głos prosił P. Burmistrz Leszek Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – dziękuję bardzo P. Przewodniczącemu za coraz
lepsze pomysły jak powiedziałem natomiast chciałem powiedzieć tak, nie
chciałbym też żeby się przerodził autobus w jakąś tam porodówkę i żeby
jeździła położna też cały czas i to tak półżartem w tym momencie. Natomiast
mnie się wydaje, że to nie trzeba żadnych uchwał podejmować, że to jest takie
oczywiste, że jakby się taki sporadyczny jakiś tam przypadek, wolałbym żeby
nie było takich, że ktoś musi i nie ma możliwości dojechania szybkiego do
szpitala. To myślę, że to przecież rzeczą naturalną, że taką uchwałę w każdej
chwili można podjąć jednorazowo wtedy i pewnie tu nie będzie takich dyskusji
natomiast tu proponuje krwiodawców Szanowna Rada przedstawi to będzie
pozytywnie zaopiniowane. To tutaj myślę, że akurat, żebyśmy to zostawili jakby
się taki przypadek rzeczywiście wydarzył, dziękuję.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – dziękuje
bardzo czy są jeszcze jakieś pytania? nie widzę. Bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju P. Bartłomieja Bryjaka o
przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak - Komisja Urbanistyki i Rozwoju obradowała w dniu
wczorajszym 26 października, zapoznała się ze sporą ilością pism,
kilkunastoma. Opiniowała również kilka pism jak i podjęła sporo wniosków,
nie będę ich przedstawia, żeby nie zanudzać bo wnioski różne były, jak jakieś
pytania to proszę.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – dziękuje
bardzo, proszę bardzo P. Jacek Kalata.
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P. Jacek Kalata – ja mam pytanie do P. Przewodniczącego od kiedy to jest tak,
że w wolnych wnioskach mieszkańców nie dopuszcza się mieszkańców na jego
Komisji? Dziękuję bardzo.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – proszę
bardzo P. Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowny Panie radny jest Pan radnym, poza tym, że
jest Pan mieszkańcem w wolnych wnioskach dopuszcza się wszystkich, którzy
chcieli zabrać głos, tak też było tym razem. Natomiast Pan zarzucał Komisję
kilkunastoma wnioskami i padł wniosek o zakończenie tego punktu i został
przegłosowany przez większość członków Komisji. Proszę mieć pretensję
dlaczego większość członków Komisji opowiedziała się, że nie miała ochoty już
Pana słuchać jako mieszkańca gdyż zarzucał Pan tak jak powtarzam jeszcze raz
kilkunastoma wnioskami na kilkunastu zakończyliśmy. Pytanie do większości
radnych dlaczego byli za zamknięciem tego punktu, ja za tym również byłem ale
to podjęta była decyzja większością głosów.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo ad vocem P. Jacku tylko logicznie i
rozsądnie.
P. Jacek Kalata - P. Przewodniczący bardzo jestem z tego powodu, że
reprezentuje mieszkańców a więc te wnioski były skierowane w imieniu
mieszkańców. Chciałbym po prostu wiedzieć w odniesieniu co do którego
punktu po prostu pozwala Pan zakończyć Komisje porostu głosowaniem
radnych o zakończeniu dyskusji ponieważ Komisje są miejscem gdzie takie
tematy powinny być po prostu omówione. I po prostu to bo rozumiem, że na
Sesji nie mamy tego czasu ale Komisje są po to żeby te sprawy po prostu
omawiać, dziękuje bardzo.
P. Bartłomiej Bryjak z sali – również muszę odpowiedzieć,
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowna Rado ja
jako Przewodniczący Rady Miasta sprawuje nadzór nad pracami Komisji i
stwierdziłem, że dość wystąpień i wycieczek personalnych i wykorzystywania
tego, że na Komisji składał Pan wniosek tak daleko idący bez żadnego
przedstawienia opinii Burmistrza, opinii wydziału, ekspertów. Tylko Pan chce
we własnej osobie mówić, być reprezentantem mieszkańców, którzy być może
nie chcą aby Pan w ich imieniu mówił bo tak to brzmiało. Osoby nieobecne na
Komisji tego nie wiedzą ale jeżeli Pan rozpoczął rozmowę to jestem
zobligowany stawić się za P. Przewodniczącym ponieważ dobrze prowadził i
prowadzi Komisje ale do momentu aż Pan tą Komisję próbował rozwalić i
porządek tej Komisji. Proszę poczekać jeszcze nie dokończyłem, proszę
spocząć, następnie pod głosowanie stawał Pan takie wnioski, które w
przypadku, daję przykład zmiany punktowej PKL-u Pan kwestionuje, muszą być
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pozwolenia wszystkich albo większości właścicieli działek a tutaj Pan wychodzi
z wnioskiem o zmianę punktową w imieniu właścicieli, którzy nie przedłożyli
Radzie żadnej chęci być może wyrażenia zgody na zmianę punktową. No
dyscypliny troszkę P. Przewodniczący i szacunku do P. Przewodniczącego bo
jak słyszę to na Komisji Rewizyjnej nikt Panu nie przeszkadza, dziękuje bardzo.
P. Jacek Kalata - P. Przewodniczący nie zgodzę się z Panem po raz kolejny,
powiedzmy w ten sposób dopuszczenie napowietrznego okablowania po prostu
oświetlenia drogowego. Nie wiem czy jest to kwestia gdzie powinniśmy
dyskutować na temat czy potrzebujemy zgody właścicieli ponieważ są to
kwestie bezpieczeństwa. Wiemy, iż wykonanie 6 lamp na terenie osuwiskowym
na ul. Kotelnicy trwa od kilku lat z tego powodu, ze teren jest osuwiskowy a
więc de facto naruszenie jakiejkolwiek po prostu cień terenu wiąże się po
prostu ze zwiększeniem osuwiska. Dopuszczenie przydomowych oczyszczalni
w terenach gdzie wykonanie kanalizacji jest ekonomiczne uzasadnione gdzie
miałem spotkanie z mieszkańcami na ul. Kotelnicy w ostatni czwartek sądze, że
też nie jest po prostu. Nie są to wnioski składane, które dotyczą po prostu
poszczególnych nieruchomości, nie wiem czy rozszerzenie rekreacji na tym
terenie w terenach zielonych poza wyłącznie narciarstwo jest przestępstwem
ponieważ dzisiaj mamy takie zapisy w tym planie, że jedyną formą rekreacji
dopuszczoną na tym terenie jest narciarstwo. Niestety nie jesteśmy, nie mamy w
Zakopanem 12 miesięcy trwającej zimy z tego powodu to nie wiem gdzie po
prostu tutaj były te wszystkie problemy, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – Proszę Pana niedopuszczenie Pana do kolejnych
wniosków było właściwe a niewłaściwym jest to w jakiej formie Pan
przedstawiał te wnioski bo idea, z ideą się cała Komisja zgadzała jeśli chodzi o
oczyszczalnie przy nieruchomościach z tym się Komisja zgadzała. Ale Komisja
jako ciało merytoryczne chcemy opinii ekspertów a nie, żeby sobie na Komisji
wnioski rozpatrywać i wnioskować i przegłosowywać z rękawa Panie radny,
bardzo proszę P. Bartłomiej Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – uściślając problem jaki wystąpił nie był problemem
dotyczącym merytorycznej zawartości wniosków pana radnego. Ale skoro pan
radny rozpoczął ten temat no to warto go rozwinąć ażeby i Państwo tu
zgromadzeni mieli świadomość w jakim trybie Pan radny Jacek Kalata chce
procedować przystąpienie do zmian punktowych planu. Czytając z komórki
różne wnioski nie składając ich na piśmie, twierdząc, że są to wnioski tak
oczywiste nie chciał zapoznać się z opinią wydziału, z opinią Burmistrza jak i
opinią czyjakolwiek jakichkolwiek ekspertów. No nie słyszałem i budzi moją
wątpliwość czy należytą praktyką jest ażeby przystąpienia do zmian
punktowych, tak ważne rzeczy procedować na ustny wniosek i to wtedy nie
wiemy czy radnego czy mieszkańca bo dopiero pan powiedział, że występował
jako mieszkaniec nie jako radny.
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P. Jacek Kalata z sali - mieszkaniec i radny.
P. Bartłomiej Bryjak – no to musi Pan zdecydować bo nie da się czasem
P. Jacek Kalata z sali - ponieważ jako radny mam prawo składania wniosków,
mam.
P. Bartłomiej Bryjak – dobrze będzie Pan mógł pewnie odpowiedzieć z
mikrofonu, żeby mogli wszyscy usłyszeć, także Komisja była zadziwiona tym
trybem podejmowania uchwał inicjujących zmiany punktowe w tym mieście
dlatego większość radnych była za zakończeniem dyskusji. Natomiast tak jak
mówię nikt nie odnosił się do merytorycznej zawartości tych wniosków tylko do
trybu przedstawiania. Mamy terminy, mamy możliwość złożenia pisma o
zmianę punktową, tak się odbywało to do tej pory i myślę, że dobrą, należytą i
właściwą praktyką by było aby tak zostało również i na przyszłość.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje bardo ad vocem i kończymy dyskusję.
P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący przypomnę, że dwa pisma były złożone
wcześniej, wnioski były rozszerzone, niestety tak to już jest, że dnia 27
bieżącego miesiąca miałem spotkanie na Kotelnicy z mieszkańcami. Tam kilka
rzeczy po prostu wyszło i nie miałem czasu, żeby wszystkie złożyć wnioski, nie
mówimy tutaj o zmianach punktowych gdzie przekwalifikowujemy po prostu
daną nieruchomość z rolnej na budowlaną. Mówimy o zwiększeniu
bezpieczeństwa o ekologii,
P. Przewodniczący – czy Pan rozumie, że chodzi o formę Pana przekazu nie o
ideę bo to co Pan teraz wszystko przedłoży to jest myślę wskazane,
P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący każdy wniosek formalny jest przez
pracowników biura spisywany, przegłosowany, kierowany. Ja Pana w pełni
rozumiem ale przystąpienie do zmiany planu miejscowego „Kotelnica-TataryFurmanowa” nastąpiło miesiąc temu w związku z wykreśleniem na Walowej
Górze po prostu to. I wykorzystaniem tego momentu, że ten plan jest w tym
momencie w opracowaniu i jest teraz odpowiedni czas na to aby podjąć decyzje
i rozmowy na temat ważnych dla mieszkańców po prostu zmian, dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący praktykujemy taką
formę, że radni na prośbę przychodzą do Przewodniczącego i ja nigdy im nie
odmawiam albo zorganizuje spotkania albo rozmowy. No ale Pan wprowadza
całkiem inną praktykę ale jako Pan jedyny tak robi, z tym się niezgodę i proszę
wybaczyć ale nie będzie Pan tak naprawdę burzył pracy Komisji. Także nie
dyskutujmy Panie Jacku wystarczy.
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P. Jacek Kalata z sali – P. Przewodniczący proszę mi powiedzieć gdzie, który
punkt regulaminu?
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej, była, Komisja Urbanistyki była, czyli
wszystkie Komisję, dobrze bardzo dziękuje. Przepraszam bardzo Szanowną
Radę za takie zajście Państwa obecnych ale myślę, że bardzo, bardzo nie rozbiła
harmonii naszej Sesji.
Ad. 6
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 6 – Interpelacja i wnioski
radnych. Interpelacje złożyli Pan profesor Jerzy Jędrysiak, P. Łukasz
Filipowicz, i P. Marek Donatowicz.
P. Jerzy Jędrysiak – Państwo Burmistrzowie, P. Przewodniczący, koledzy
radni, od 6 lat staram się o to, aby Potok Młyniska miał właściwy, że tak
powiem wizerunek. Nie udało mi się przez 6 lat doprowadzić do tego, żeby
zrujnowany potok, wizytówka naszego miasta został w końcu w jakiś sposób
opanowany i tutaj moja prośba jest taka, żeby odpowiednie władze przymusiły
kolejny raz do zajęcia się tym tematem Małopolski Zarząd Gospodarki Wodnej,
dlatego że za każdym razem jest dziwne umotywowanie dlaczego rezygnuje.
Początkowo twierdzą, że będą remontować, wywieszają ogłoszenia, padają
sumy i w efekcie no mamy to, co mamy. Przypominam, że tłum turystów
uwielbia się fotografować na mostku, w którym w tle mają Giewont i ten
niezwykle zadbany potok. To jest moja pierwsza prośba do Pana Burmistrza.
Druga dotyczy sieci wodnej. Również składałem interpelację, rozmawiałem z
władzami PKL – u rok temu, chodzi mi o to czy ta sieć wodna, która miała być
teoretycznie do września skonkretyzowana, no jest szansa żeby tę wodę
doprowadzić dla mieszkańców Gubałówki. Przypominam, że była koncepcja
zrobienia tej nici wodnej z drugiej strony trasy nr 1, która kiedyś była czynna.
No i taka prośba Panie Burmistrzu i do kolegów radnych, jeżeli przyszłe rondo
Bystre, Olcza zostanie wybudowane, ono jest oczywiście niezbędne, ponawiam
prośbę i sugestię że dobrze było by uhonorować nadaniem nazwiska i imieniem
Bronisława Piłsudskiego, który mieszkał w Łowiczówce blisko tego ronda. Dwa
zdania, Bronisław Piłsudski mieszkał wiele lat jako etnograf, jako antropolog,
zasłużony jest dla miasta niewątpliwie, ponieważ nie tylko muzeum jest że tak
powiem usatysfakcjonowane jego pracami, przypominam że pierwszą kolekcję
naszej rodzimej sztuki, kultury, zgromadził i przekazał w darze do tego
muzeum. W woli ścisłości, właśnie w tej willi znaleziono po jego śmierci
materiały które są ewenementem w skali właściwe światowej. Są to rozmowy,
śpiewy, cała kultura Ajnów z Wysp Kurylskich, które stanowią no niezwykły
materiał. Za to został uhonorowany dwoma pomnikami w Japonii i Rosji.
Dobrze było by, żeby tą wielką postać, przypominam również że jest
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pochowany na Pęksowym Brzysku i tutaj dobrze było by, żebyśmy pamiętali o
ludziach, którzy byli związani z Zakopanem i kultura i dbali o to, aby to miejsce
było ważnym miejscem w historii Polski. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie profesorze, kolejnym radnym,
który złoży interpelację będzie P. Łukasz Filipowicz.
P. Łukasz Filipowicz – Szanowni Państwo jaj mam interpelację dotyczącą, w
zeszłym miesiącu złożyłem pismo dotyczące funkcjonowania komunikacji
miejskiej. Otrzymałem pewne wyliczenia, cieszę się również że ta komunikacja
funkcjonuje i mieszkańcy są zadowoleni. Natomiast nie otrzymałem informacji
jaki był wpływ z biletów, więc bardzo bym prosił o uzupełnienie informacji o
wpływie z biletów z każdego miesiąca funkcjonowania, nie musi być podziału
na linie tylko wystarczy po prostu całościowo, oraz również prosiłem o to, żeby
rozpatrzyć możliwość zapłaty kartą w tych autobusach, bo turyści z którymi
rozmawiam bardzo często pytają mnie, że komunikacja im się podoba natomiast
pierwszy zarzut jest taki dlaczego nie możemy zapłacić kartą. W odpowiedzi
dostałem, że oczywiście są autobusy wyposażone w taką możliwość i jest to
przewidziane. Natomiast otrzymałem informację, może przeczytam: „ obsługa
transakcji zaproponowana przez operatorów na obecną chwilę przy obsłudze
dwóch linii oraz małym zainteresowaniem pasażerów taką możliwością zapłaty
jest nieopłacalna i mogła by dodatkowo zwiększyć ponoszone koszty obsługi
komunikacji miejskiej”. Chciałem zapytać jak to było policzone, że będzie to
nieopłacalne i jak to zwiększy koszty obsługi. Ja orientowałem się, no sam mam
parę terminali, orientowałem się jakie są koszty przy tak małych kwotach, jest to
około 50 zł miesięcznie za taki terminal opłaty stałej, czyli to nie są jakieś duże
koszty przy 4 autobusach 200 zł, a prowizje w zależności od karty jest to kwota
od pół procenta do jednego, czyli od 0,15 zł do 0,30 zł z każdego sprzedanego
biletu. Sam znam przypadki gdzie ludzie nie mają gotówki i każdemu wygodniej
jest zapłacić kartą, więc ja myślę że to jeszcze pozytywnie wpłynęło na ilość
sprzedanych biletów. Także to tyle jeśli chodzi o komunikację miejską. Bardzo
bym prosił o przygotowanie takiej informacji i przeliczenie tego dlaczego
uważamy, że to jest nieopłacalne. Drugi temat, który chciałbym poruszyć tak
szybko, jest to temat związany z ochroną środowiska. Cieszę się, że te działania
smogowe w mieście się rozwijają, jest coraz większa świadomość i coraz więcej
dyskusji na ten temat się prowadzi i w radzie i w urzędzie widzę, również pewne
kroki są podejmowane za co dziękuje i jestem zadowolony. Chciałem zapytać i
zasugerować taką możliwość edukacji. Wiadomo, że edukacja jest bardzo
ważna, przedstawiciele stowarzyszeń ekologicznych odezwali się do mnie z taką
propozycją np. w Krakowie, w Warszawie robi się coś takiego, we Wrocławiu
również że dzieci w przedszkolach, dzieci w podstawówce zachęca się właśnie
do badania jakości powietrza. Wygląda to w ten sposób, że zajęcia które są
prowadzone na zewnątrz są zależne od tego jaki jest poziom zanieczyszczenia
27

powietrza, czyli np. Jest duże zanieczyszczenie powietrza zajęcia są prowadzone
tylko wewnątrz szkół, w przedszkolach np. stosuje się taki system przyklejania
buziek. Chciałem zasugerować po prostu możliwość wprowadzenia takiego
systemu, uważam że jest to bardzo ciekawy system i nasze dzieciaki to gdzieś
edukuje na przyszłość. Wiadomo, że wtedy to przemyca wszystkie informacje,
że palenie jednak w piecach śmieci nam szkodzi. Dziękuje uprzejmie, prosiłbym
o rozpatrzenie. Dziękuję P. Przewodniczącemu za poprawienie mnie,
oczywiście 1% od 3 zł to jest 3 grosze, więc te kwoty są jeszcze mniejsze, także
przepraszam zapędziłem się. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Łukaszu, bardzo proszę P. Marek
Donatowicz.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, sprawozdanie Z Komisji Oświaty zaanonsowałem temat
dotyczący ankiety, jaka odbyła się wśród młodzieży zakopiańskich szkół
gimnazjów i szkół średnich. Chciałem teraz bardzo krótko odnieść się do
pewnych punktów, które zawierała ta ankieta. Powiem tylko dla Państwa
informacji takiej ogólnej, że jakie obszary były jakby zainteresowaniem
młodzieży: zajęcia poza szkolne, zakopiańskie miejsce dla młodzieży,
dostępność do obiektów sportowych, oferta kulturalna, skąd młodzież wie o
wydarzeniach różnego rodzaju, które odbywają się w mieście i w powiecie i
Miejska Rada Młodzieży w oczach młodych. Tutaj powiem szczerze, bo ja z
nimi rozmawiałem jak oni konstruowali, bo to zupełnie jest ich pomysł, bez
żadnej sugestii z naszej strony i potem jak dokonywali analizy tej ankiety, i są
bardzo ciekawe spostrzeżenie i chciałbym pewną sugestię. Proszę Państwa nie
będę się odnosił do wszystkich punktów, ale nie ukrywam że bardzo mnie
zainteresowały efekty punktu, który brzmi: zakopiańskie miejsce dla młodzieży.
I teraz w dwóch słowach tytułem wstępu chcę powiedzieć tak, że mamy w
Zakopanem bardzo wiele utalentowanej młodzieży i to pod każdym względem
muzycznie, plastycznie, ogóle artystycznie, sportowo itd. ale zostawmy tą
działkę sportową w tej chwili trochę z boku, bo co zostało wyartykułowane w
tych ankietach i też z rozmów, które ja przeprowadzam z młodymi ludźmi, jak
Państwo wiecie z tytułu zawodu jest to moja codzienna praca i nie ukrywam, że
dużo pytam, interesuje się tym co oni uważają, słucha ich sugestii, bo czasami są
bardzo ważne. Tutaj oni w tym punkcie wyartykułowali coś bardzo ważnego,
mianowicie to że w Zakopanem nie ma miejsca dla realizacji tego typu pasji a
zarazem połączenia to z miejscem spotkań, wypicia herbaty, koncertów dla
takich ludzi, dla młodzieży. I taki pomysł był, to tak mnie w trakcie z resztą
dyskutowaliśmy bardzo intensywnie przy tym punkcie, zaistniał taki pomysł czy
może przy okazji nowego dworca tak sugeruję, może takie miejsce było by
właściwe, żeby młodzież mogła się spotkać, pomuzykować, pokoncertować,
napić się kawy, zjeść ciastko i przy okazji poczytać książkę, bo to też zaistniało.
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Ja nie chcę tego nazywać kolejnym centrum, bo to tak zabrzmiało centrum dla
młodzieży, ale mamy centrum kultury, no to może nazwa jest tematem
otwartym. Natomiast miejsce spotkań dla młodzieży. No ja na przykład tutaj z
osób obecnych na Sali mam absolwentów, mam na myśli syna Pana Sekretarza
Miasta i wielu innych chłopaków i dziewcząt, które świetnie grają i śpiewają, ci
ludzie nie mają gdzie się spotkać. Na przykład żeby zaprezentować swoje
umiejętności, swoje możliwości i żeby w fajnych warunkach, w swoim
towarzystwie usiąść, zagrać, pokazać się i po prostu zaprezentować, czy na
przykład przy dworcu ma być to takie centrum, czy takie miejsce by się nie
znalazło. Ja sygnalizuję taki temat, on zaistniał.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – tam jest planowane to
P. Marek Donatowicz – fajnie, no to się cieszę. Czyli po prostu jakby to o
czym mówię potwierdza się z tym, co planujemy.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – przy konsultacjach z mieszkańcami to
wyszło i jest to planowane.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica z sali – Młodzieżowa Rada Miasta
uczestniczyła w tych konsultacjach, w związku z powyższym od nich ten sygnał
jest.
P. Marek Donatowicz – to się cieszę, że taka inicjatywa jest. Natomiast druga
informacja to młodzież zasugerowała temat, który ja kiedyś już też z tej
mównicy sygnalizowałem to w praktyce się teraz sprawdza, mam na myśli
przystanek na alejach. Sami stwierdzili młodzi ludzie, są świadkowie komisji, że
jest to miejsce bardzo niebezpieczne i oni to tez już widzą i proszę żeby te coś w
tym temacie zrobić. Mam na myśli przystanek koło świateł na alejach. Ja kilka
miesięcy temu o tym mówiłem, że tam może dojść niestety oby nie, ale może
dojść do jakiegoś przykrego incydentu oby nie wypadku, że tam jak jest ten
okres największego natężenia ruchu ci młodzi ludzie nie mieszczą się na
chodniku i oni wychodzą na ulicę. Więc przekazuje informację od młodzieży.
Dziękuję bardzo. Ja mówiłem o dolnych alejach tutaj przy światłach
naprzeciwko Granitu.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę w
drodze wyjątku P. Bożena Solańska.
P. Bożena Solańska – proszę Państwa ja chciałam tylko uzupełnić to, co mówił
mój kolega, że to nie tylko chodzi o tych młodych którzy wychodzą po prostu
tam na ulicę i może się coś stać, bo tych busów jest całe mnóstwo, ale skarżą się
też rodzice którzy nie mogą z wózkami tamtędy przejechać, bo jest to ruchliwy
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odcinek i wejście na Równię Krupową i prosili właśnie, żeby też na ten temat
powiedzieć dlatego że to jest duży problem.
P. Przewodniczący - Pani Bożenko dziękuję bardzo.
Ad. 7
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 7 – Sprawozdanie z działalności
Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej dot. ZTBS za rok 2015.
Bardzo proszę Pana Prezesa Andrzeja Ustupskiego o przedstawienie stosownej
informacji.
P. Andrzej Ustupski Prezes ZTBS – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
Państwo Burmistrzowie, Szanowni Państwo. Na początek kilka podstawowych
informacji: Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa jest
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą na mocy aktu
założycielskiego zaprotokołowanego notarialnie w dniu 26 stycznia 2000 roku.
W dniu 3 marca 2000 roku Spółka została wpisana w rejestru handlowego i z
tym dniem uzyskała osobowość prawną. Spółka powstała po likwidacji zakładu
budżetowego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zakopane z dnia 28 kwietnia
1999 roku. Dnia 31 października 2005 roku zarejestrowano Tatrzańską
Komunalną Grupę Kapitałową w skład której weszły trzy spółki „Tesko” Spółka
z o.o., „Sewik” Spółka z o.o. i Zakopiańskie TBS Spółka z o.o. Struktura
właścicielska Zakopiańskiego TBS na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiała
się następująco: TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o.
posiadała 24271 udziałów o łącznej wysokości 12.135.500 zł, co daje 77,92 %
udziałów. Gmina Miasto Zakopane posiadała 6875 udziałów o łącznej
wysokości 3.437.500 zł, co daje 22,08 % udziałów. W roku 2015 struktura
właścicielska nie zmieniła się. Kapitał zakładowy na dzień 31.12.2015 roku
wynosił 15.573.000. zł. Przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów
mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz drugim filarem
działalności jest sprawowanie na podstawie umów – zlecenia, zarządu
budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie będącymi własnością spółki.
Jeżeli chodzi o dane finansowe to przychody spółki w roku 2015 wyniosły 3
mln 287 tys. 200 zł na co składały się takie przychody jak:
przychody uzyskane z tytułu czynszu wyniosły 1 mln 480 tys. 900 zł.
przychody z usług administrowania wyniosły 621 tys. 700 zł.
Usługi konserwacyjno- eksploatacyjne osiągnęły przychód w wysokości 645
tys. 800 zł . Razem przychody z usług związanych z zarządzaniem budynkami
wyniosły 1 mln 267 tys 500 zł. i są to właśnie przychody z administrowania i
usług takich jak sprzątanie, usługi budowlane konserwacyjne. W pozostałych
przychodach kwotę 480 tys. 400 zł stanowią wpływy z opłat za centralne
ogrzewanie, dostawę wody odprowadzanie ścieków lub nieczystości, generalnie
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za media naszych niektórych klientów. Zgodnie z zawartymi umowami spółka
jest adresatem faktur dla niektórych podmiotów za dostawę mediów, następnie
koszty te są refakturowane na klientów spółki. Uzyskane z tego tytułu
przychody kompensują poniesione koszty. Ujęte zostały tutaj również
przychody niezwiązane bezpośrednio z działalnością operacyjną Spółki:
rozwiązanie odpisu aktualizującego należność, amortyzacja budynków w części
pokrytej umorzonym kredytem z BGK, amortyzacja budynku w części pokryta
partycypacją. Inne przychody ewidencjonowane zgodnie z ustawa o
rachunkowości to przychody to Sprzedaż usług pozostałych - - na kwotę 16,80
tyś, Zmiana stanu produktów – 18,90 tyś, Przychody finansowe - 22,70 tyś,
Koszty roku 2015 wyniosły 3 mln 137 tys. 600 zł .Wynagrodzenia – jest to
pozycja największa w strukturze kosztów rodzajowych 1.059,10 tys. zł.
Świadczenia na rzecz pracowników – w wysokości 238,50 tys. zł., są ściśle
związane z obowiązującymi przepisami ZUS, BHP oraz o Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym;
Ubezpieczenia społeczne 192,90 tys. zł.
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30,10 tys. zł.
Pozostałe świadczenia (wg przepisów BHP, szkolenia) 15,50 tys. zł.
Amortyzacja 338,50 tys. zł.
Zużycie materiałów i energii 152,00 tys. zł
Usługi obce 396,00 tys. zł
Pozostałe koszty – w wysokości 61,20 tys. zł.
Podatki i opłaty – w wysokości 131,60 tys. zł.
Koszty finansowe – w wysokości 262,20 tys. zł. obejmują odsetki od kredytów
inwestycyjnych KFM zaciągniętych w banku BGK o/Warszawa na budowę
budynków mieszkalnych na ul. Stromej 15, Cicha Woda 4b w Zakopanem, oraz
adaptacją budynku na oś. Bór 13 w Nowym Targu, kredytu zaciągniętego w
Banku PKO BP o/Kraków na budowę budynku przy ul. Nowotarska 10c oraz
zakupu samochodu Peugeot. Wynik finansowy brutto na działalności
gospodarczej w 2015 roku wyniósł 149 tys. 617 zł 00 gr. Był on obciążony
obowiązkowymi obciążeniami czyli podatkiem w wysokości 28 tys. 526 zł.
Zysk netto w roku 2015 wyniósł 121 tys. 091 zł 00 gr. Zgodnie ze Statutem
spółki został zysk został przeniesiony na kapitał zakładowy i będzie
wykorzystywany na cele statutowe spółki. Spółka w roku 2015 miała dochody z
czynszów, które pobierała od najemców w budynkach własnych. Zasób
mieszkaniowy Zakopiańskiego TBS to:
8 mieszkań w budynku „Janosówka” 15,
19 mieszkań w budynku Cichej Wody 4a,
22 mieszkania plus 10 garaży w budynku Cichej Wody 4b,
58 mieszkań w budynku Bór 13 w Nowym Targu,
37 mieszkań w budynku Nowotarska 10b,
24 mieszkania i 13 miejsc parkingowych w budynku Stroma 15,
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70 mieszkań plus 2 lokale użytkowe, 10 miejsc garażowych i 32 miejsca
postojowe w budynku przy ulicy Nowotarskiej10c.
4 mieszkania w budynku Kamieniec 25
Zasób mieszkaniowy Zakopiańskiego TBS Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa sp. z o.o. składa się z 9 nieruchomości, w których znajduje się 238
lokali o łącznej powierzchni 9781 m2.
Poziom zadłużenia najemców na koniec roku 2015 wynosił:
do 30 dni – 7.054,65 zł
do 60 dni – 2.043,73 zł
do 90 dni – 8.746,09 zł
do 180 dni – 12.253,84 zł
do 360 dni i powyżej – 5.292,80 zł
W 2015r. Zakopiańskie TBS TKGK Sp. z o.o. złożyło 4 pozwy o zapłatę
i 2 pozwy o eksmisję przeciwko najemcą lokali, będących własnością Spółki.
Windykacja polegająca na wysyłaniu wezwań do zapłaty i przed sądowych
wezwań do zapłaty prowadzona jest na bieżąco. Spółka na koniec 2015 r.
posiadała zadłużenie wynikające z 4 kredytów długoterminowych, zaciągniętych
na budowę budynków mieszkalnych i jednego krótkoterminowego na zakup
samochodu. Kredytowane budynki to: Stroma 15, Cichej Wody 4b, Bór 13,
kredytowane w Banku Gospodarstwa Krajowego, są to 30-letnie kredyty
preferencyjne zaciągnięte w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, i
budynek Nowotarska 10c
na który spółka zaciągnęła 20-letni kredyt
komercyjny w banku PKO BP. Stan zadłużenia na koniec 2015 r wszystkich
kredytów wynosił 6.963.741,05 zł. Kredyty spłacane są na bieżąco bez żadnych
opóźnień , z czynszów wpłacanych przez najemców.
Drugim ważnym segmentem działalności jest administrowanie budynkami
mieszkalnymi nie będącymi własnością spółki.
Na koniec roku 2015 zarządzało następującymi nieruchomościami:
• 75 wspólnotami mieszkaniowymi
• 1 budynkiem będącym współwłasnością Gminy i innych podmiotów
• 1 budynkiem stanowiącym własność prywatną
• 2 budynkami Starostwa Powiatowego
• 1 budynkiem Skarbu Państwa
• terenami przyległymi do administrowanych nieruchomości
W grudniu 2014 roku Gmina Miasto Zakopane unieważniła przetarg na
zarządzanie zasobem Gminy i przejęła zarządzanie własnym zasobem. Z dniem
31 grudnia 2014 r. Zakopiańskie TBS zakończyło administrowanie budynkami
komunalnymi, lokalami komunalnymi we wspólnotach, lokalami użytkowymi i
garażami gminnymi. Pomimo tego w roku 2015 w zasobie gminnym Spółka
wykonywała usługi utrzymania stanu technicznego i usługi sprzątania. W trakcie
roku 2015 zwiększyła się ilość zarządzanych wspólnot mieszkaniowych. Spółka
przejęła w zarządzanie:
1. WM „Ogrody Górskie” - Pardałówka 32, 32A, 32B
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2. WM „Osada Gubałówka”
3. WM „Osada Gubałówka II”
4. WM Modrzejewskiej 18
5. WM „Michasiówka” - Rysulówka 7
Spółka przestała administrować WM Jagiellońska 1B.
Powierzchnia pozyskanych budynków RAZEM – 4155,10 m2
Zatrudnienie Na początku roku 2015 zatrudnienie w Spółce wynosiło 31 osoby
na 30 etatach, w tym 3 przebywające na urlopie wychowawczym. Na koniec
roku 2015 zatrudnienie w Spółce wynosiło 26 osoby na 26 etatach, w tym 1
przebywające na urlopie bezpłatnym. Etaty średniorocznie – 27,5 etatu. Średnie
wynagrodzenie w Spółce w roku 2015 wyniosło brutto około 3131, zł.
Sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone przy założeniu
kontynuacji działalności gospodarczej spółki i nie są znane okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez spółkę działalności.
Sprawozdanie finansowe z działalności Zakopiańskiego TBS zostało zbadane
przez biegłego rewidenta i zaopiniowane pozytywnie. W raporcie biegły
potwierdził, że nie występują zagrożenia co do możliwości kontynuowania
przez spółkę działalności. Jeżeli chodzi o inwestycje to główną inwestycją do
której przygotowuje się Zakopiańskie TBS jest inwestycja Kamieniec 25 ,
polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, użytkowanego
jako budownictwo czynszowe na zasadach TBS. W dniu 5 listopada 2015 r.
Spółka wszczęła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
1/PROJEKT/2015 „Projekt budynku mieszkalno-usługowego wraz z
niezbędnymi urządzeniami budowlanymi przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem
po rozebraniu istniejących obiektów (dz. nr 444 obr. 3”). Termin składania ofert
upłynął w dniu 16.11.2015r. o godz. 11:00. W terminie złożono 10 ofert. Trzech
Wykonawców zostało wykluczonych. Wybrano najkorzystniejszą ofertę i
podpisano umowę na wykonanie projektu. Termin wykonania projektu to
koniec października 2016 r. Finansowanie inwestycji Zarząd Spółki planuje
uzyskać w ramach nowego rządowego programu popierania budownictwa
mieszkaniowego, realizowanego poprzez preferencyjna finansowanie
społecznego budownictwa czynszowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Złożenie wniosku do BGK powinno nastąpić w roku 2017 r. Po uzyskaniu
finansowania będzie można przystąpić do realizacji inwestycji.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Prezesie, czy są jakieś pytania?
Bardzo proszę P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – Panie Prezesie jak dobrze zrozumiałem, że projekt ma być
Kamieniec 25 skończony w październiku 2016? Tak?
P. Andrzej Ustupski – tak.
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P. Wojciech Tatar – czyli z budową kiedy możemy liczyć.
P. Andrzej Ustupski- chciałbym w 2017 roku złożyć wniosek i jeżeli ten
wniosek zostałby zaakceptowany na preferencyjne finansowanie, to wtedy na
początku 2018 roku.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie było.
Ten punkt wynikał z planu pracy Rady Miasta na rok 2016.
Ad. 8
P. Przewodniczący - Wysoka Rado pkt. 8 – Informacja o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2016 r. bardzo proszę Panią Helenę Mamcarz Skarbnika
Miasta o zabranie głosu.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – przedstawiła informację o
wykonaniu budżetu Miasta Zakopane za I półrocze 2016 – zał. Nr 6.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Pani Skarbnik, czy są jakieś pytania? Nie
widzę. Dziękuję bardzo.
Ad. 9
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 9 – Podjęcie uchwał w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Zakopane. Szanowni
Państwo mamy trzy projekty uchwał, bardo proszę P. Jacka Kalatę
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie pierwszego projektu
uchwały dot. skargi P. Małgorzaty Pęksa - Blanchard.
P. Jacek Kalata – przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 7
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 7
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (18 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 19 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/395/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 8
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P. Przewodniczący - bardo proszę P. Jacka Kalatę Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej o przedstawienie drugiego projektu uchwały dot. skargi P. Marcina
Jagły.
P. Jacek Kalata – przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 9
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 9
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (18 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 19 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/396/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 10
P. Przewodniczący - bardo proszę o przedstawienie trzeciego projektu uchwały
dot. skargi P. Bogusława Śmieszka.
P. Jacek Kalata – przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 11
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 11
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (18 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 19 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/397/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 12
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Ad. 10
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 10 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej. Bardo proszę P. Zofię
Kiełpińską Naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 13
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Marka Donatowicza
Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący , Szanowni Państwo, Komisja
Oświaty ten projekt uchwały przyjęła jednomyślnie.
P. Przewodniczący
- dziękuję bardzo, proszę P. Józefa Figla
Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie
opinii Komisji.
P. Józef Figiel – Szanowni Państwo Komisja Rodziny i Spraw Społecznych
jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Przy okazji pragnę podziękować Pani
Burmistrz i Pani Naczelnik za przygotowanie tego projektu i wdrożenie
programów zdrowotnych dla dzieci i młodzieży do szkół których organem
prowadzącym jest Burmistrz Miasta Zakopane. Wniosek wyszedł od Komisji
Rodziny i Spraw Społecznych.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący , bardzo proszę P.
Jacek Herman.
P. Jacek Herman – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący , Szanowni Państwo,
chciałem jeszcze uzmysłowić jedną, bardzo ważną rzecz. Na cukrzycę się nie
umiera nagle, umiera się powoli. 20% społeczeństwa choruje na cukrzycę. Nie
wszyscy muszą brać insulinę czy środki, które wspomagają działania i obniżają
poziom cukru. Natomiast to jest straszny zabójca i należy się nad tym
problemem pochylić. Dawniej eliminowano na przykład w prosty sposób jakieś
uszkodzenia związane z metabolizmem, po prostu były trudności z zajściem w
ciąże, w donoszeniu tej ciąży. Teraz niestety przez to, że się modyfikuje to
leczenie te kobiety rodzą dzieci, te dzieci już są obciążone ryzykiem, dlatego
tutaj ten problem i ta profilaktyka jest po mojemu i bardzo proszę wziąć to pod
uwagę, że jest to wskazane, bo idziemy do przodu i będzie tych schorzeń coraz
więcej, nie tylko tych, tarczyca i cukrzyca są priorytetem w tej chwili. Dziękuję
ślicznie.
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P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu – ja
chciałam serdecznie podziękować Panu ponieważ ja nie jestem specjalistą i nie
studiowałam medycyny, w związku z tym ja z punktu widzenia wychowania
zdrowotnego chciałam powiedzieć tak, że rzeczywiście to jest ogromny
problem. Proszę Państwa w ciągu trzech lat przebadaliśmy grupę 1400 uczniów,
każdy z nich miał badania wykonane trzykrotnie. Proszę sobie wyobrazić, że
grupa ryzyka metabolicznego to jest 300 osób. To jest ogromna liczba dzieci i
na tej grupie dzieci były wykonane te badania cukrzycowe, dlatego że BMI
wskazuje na to, że jest zagrożenie nadwagą a w wielu przypadkach niestety
otyłością a to jest pierwszy sygnał że dzieci mogą być zagrożone cukrzycą II
typu, także nie musze Państwa prosić, bo wiem, że Państwo dwiema rękami
zagłosujecie za tą uchwałą, za co serdecznie dziękuję.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy jeszcze ktoś z Państwa radnych
chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 13
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/398/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: przyjęcia programu polityki zdrowotnej.
Uchwała stanowi zał. Nr 14
Ad. 11
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 11 – Podjęcie uchwały w
sprawie:
zmiany
uchwały
dotyczącej
określenia
przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie
Miasta Zakopane. Bardzo proszę Panią Janinę Puchałę Naczelnika Wydziału
Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 15
Zgłosiła autopoprawkę, wkradł się błąd pisarski, na stronie od pozycji 103
do 111 jest napisane Charmówki, a powinno być Chramcówki.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie przegłosowała powyższy projekt uchwały 7 głosami za, jak i
również autopoprawkę.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, zatem przechodzimy do przegłosowania
autopoprawki.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawką – zał.
Nr 15
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/399/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie
Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 16
Ad. 12
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 12 – Podjęcie uchwał w
sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości. Mamy dwa projekty uchwał.
Bardzo proszę Pana Marcina Jakubowskiego Inspektora Wydziału Gospodarki
Mieszkaniowej o przedstawienie pierwszego projektu uchwały dot. P.
Magdaleny Gąsienica Sieczka.
P. Marcin Jakubowski Inspektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 17
38

P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie przegłosowała powyższy projekt uchwały 7 głosami za.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 17
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/400/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości.
Uchwała stanowi zał. Nr 18
P. Przewodniczący
- proszę Pana Marcina Jakubowskiego Inspektora
Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej o przedstawienie drugiego projektu
uchwały dot. P. Włodzimierza Trzebuniaka.
P. Marcin Jakubowski Inspektor Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 19
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja jednogłośnie 7 głosami za przegłosowała projekt
uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 19
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (17 za) przy 1
wstrzymującym się w obecności 18 radnych podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXVI/401/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości.
Uchwała stanowi zał. Nr 20
Ad. 13
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 13 – Podjęcie uchwał w
sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej. Mamy 11 projektów
uchwał. Bardzo proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki
Gruntami o przedstawienie pierwszego projektu uchwały dot. 7 kiosków
handlowych.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 21
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 7 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 21
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/402/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 22
P. Przewodniczący - proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie drugiego projektu uchwały dot. ul.
Droga na Bystre.
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P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 23
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 7 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 23
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/403/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 24
P. Przewodniczący - proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie trzeciego projektu uchwały dot. ul.
Podhalańska.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 25
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 7 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
Jednocześnie złożyła wniosek o przygotowanie nieruchomości na sprzedaż.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 25
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/404/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 26.
P. Przewodniczący - proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie czwartego projektu uchwały dot. ul.
Broniewskiego.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 27
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 7 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 27
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/405/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 28
P. Przewodniczący - proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie piątego projektu uchwały dot. ul.
Chałubińskiego.
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P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 29
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 7 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 29
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/406/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 30
P. Przewodniczący - proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie szóstego projektu uchwały dot. ul.
Droga do Olczy.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 31
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 6 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 31
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/407/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 32
P. Przewodniczący - proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie siódmego projektu uchwały dot. ul.
Kasprowicza.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 33
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 7 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 33
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/408/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 34
P. Przewodniczący - proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie ósmego projektu uchwały dot. ul.
Zwierzyniecka.
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P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 35
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący , Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
Panie Burmistrzu, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
negatywnie przegłosowała powyższy projekt uchwały. 6 głosów było
przeciwnych, 1 głos był wstrzymujący. Komisja stwierdziła, że z uwagi na 7 m²
Państwo powinno wykupić ten teren a nie przedłużać umowy, suma jest
niewielka bo około trzech czy czterech tysięcy złotych, także stwierdziła
Komisja że działka powinna zostać zakupiona i nie zgadza się na kontynuację
dalszej dzierżawy. Dziękuję bardzo.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – uzupełniając
tylko głos P. Przewodniczącego Komisji, tu Państwo podjęli już uchwalę o
sprzedaży tej nieruchomości, w związku z tym tu jest całkowicie zielone światło
dla Państwa aby tę nieruchomość sprzedać.
P. Wojciech Tatar – nie chcieliśmy wprowadzać P. Przewodniczący
zamieszania w trakcie obrad Sesji, bo mogliśmy to spróbować zdjęć z porządku
obrad, bo jest już przygotowana sprzedaż nieruchomości, ale stwierdziliśmy z
Panem na końcu, że jednak nie będziemy wprowadzać żadnych zmian i jak
Rada uzna tak przegłosuje.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 35
Rada Miasta w głosowaniu jawnym nie podjęła uchwały – 14 głosów
przeciw, 6 głosów wstrzymujących się.
P. Przewodniczący - proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie dziewiątego projektu uchwały dot. ul.
Bilinówka, działka nr 423 obręb 4.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 36
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
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P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 6 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 36
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/409/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 37
P. Przewodniczący - proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie dziesiątego projektu uchwały dot. ul.
Bilinówka, działka nr 468/9 obręb 4.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 38
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 6 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 38
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/410/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
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Uchwała stanowi zał. Nr 39
P. Przewodniczący - proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie ostatniego projektu uchwały dot. ul.
Bilinówka, działka nr 469/2 obręb 4.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 40
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Wojciecha
Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 6 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 40
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/411/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 41
Ad. 14
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 14 – Podjęcie uchwały w
sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane. Bardzo
proszę Pana Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 42
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Jana Gluca
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
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P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Wysoka Rado, Komisja jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Przy tej okazji P. Przewodniczący
chciałem powiedzieć, że tak jak Pan docenia obecność i frekwencję radnych, ja
chciałem powiedzieć że zaangażowanie Naczelnika Wydziału Gospodarki
Gruntami oraz jego pracowników, wysoka jakość w przygotowanych
materiałów na Komisje, powoduje to, że na tej Sesji również szybko, sprawnie
mimo że jak widać Pan Naczelnik tych uchwał trochę ma przebiega ta Sesja.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - słuszna uwaga P. Przewodniczący . Wnioskujemy do
Pana Burmistrza i prosimy o docenienie urzędników, którzy rzetelnie pracują.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt
uchwały– zał. Nr 42.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 21 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/412/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 43
Ad. 15
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 15 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016. Bardzo proszę
Panią Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta Zakopane o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 44
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Jana Gluca
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc –Wysoka Rado, Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt tej uchwały. Dziękuję.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 44
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 21 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/413/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016.
Uchwała stanowi zał. Nr 45
Ad. 16
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 16 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata
2016 - 2025. Bardzo proszę Panią Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta Zakopane
o przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 46
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Naczelniku, proszę P. Jana Gluca
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc –Wysoka Rado, Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt tej uchwały. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Ja mam takie pytanie w związku z tym projektem, jaki ma tak
naprawdę Pan Burmistrz plany związane z modernizacją nr 7 na ul.
Nowotarskiej?
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – P. Przewodniczący , Szanowni
Państwo, Wysoka Rado, przedszkole przy ul. Nowotarskiej planowane było do
rozbudowy, niemniej jednak ponieważ uruchomiliśmy przedszkole nr 3 bardzo
dobrze wyposażone, gwarantujące miejsca dla dzieci w wieku przedszkolnym
dla naszych mieszkańców Zakopanego właściwie w wystarczający sposób.
Doszliśmy do wniosku, że przedszkole nr 7 w obecnej bryle jest wystarczające.
Mianowicie inwestycja pod względem tej decyzji jest taka, że należy dokonać
termomodernizacji tego budynku, wymienić okna w części której nie zostały
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one wymienione i dokonać absolutnie wymiany kotłowni. Tutaj jeśli chodzi o
kotłownię narazie tylko tak zasygnalizuję, że planujemy aby tam miała miejsce
kotłownia wzorcowa jeśli chodzi o kotłownię gazową w naszym mieście, ale
trwają rozmowy, żeby właśnie tam była ta lokalizacja, więc te trzy główne
punkty jeśli chodzi o te przedszkole są planowane.
P. Przewodniczący - dobrze, dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Czy jest również
zamiar budowy dwuspadzistego dachy ponieważ skorupa tej papy, która
występuje na tym przedszkolu wydaje mi się, że zagraża tak naprawdę
bezpieczeństwu. Nie chcę tutaj podważać nadzoru budowlanego. Czy w
perspektywie jest takie przedsięwzięcie jak budowa dwuspadowego dachu w
tym przedszkolu.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – P. Przewodniczący jeśli chodzi o
dach to rzeczywiście mieliśmy takie sygnały, że wymaga on remontu. Natomiast
w jakiej on będzie formie tego na dzień dzisiejszy nie wiem, ale poinformujemy
Pana, jeśli tylko będą podjęte decyzje. Dobrze?
P. Przewodniczący - dobrze, ja będę tak naprawdę monitorował to gdyż
uważam, że należy się tam taki dach z racji bezpieczeństwa. Czy ktoś chciałby
jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 46
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 21 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVI/414/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na
lata 2016 - 2025.
Uchwała stanowi zał. Nr 47
Ad. 17
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 17 – Wolne wnioski
mieszkańców. Chęć zabrania głosu zgłosił P. Tadeusz Gąska. Czy jest obecny
na Sali? Nie widzę.
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Ad. 18
P. Przewodniczący - zatem przechodzimy do pkt. 18 – Odpowiedzi
Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę Pana
Burmistrza o zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, chcę
odpowiedzieć na interpelacje Panu radnemu Jędrysiakowi. Panie radny Pan
często, przepraszam że tak, często używa rozpoczynając słowa „walczę”. Ja nie
wiem z kim. W związku z potokiem Młyniska wydaje mi się, że wspólnie się
staramy. Natomiast tak jak i Pan wie, jak odpowiadają tam, podobnie
odpowiadają nam. Też się dziwię, kiedy było zagwarantowane 7 mln zł, a z
przetargu wyszło 7 800 000 zł, to dziwię się że w tych 7 mln zł, które juz mieli
zagwarantowane nie zrobili inwestycji za te 7 mln zł, czyli załóżmy 4/5 a 1/5
zrobili by w roku następnym, bo tak robi często nasze miasto. Niestety nie
mamy wpływu i tak jak to Pan nazwał możliwości przymuszenia. Instytucja taka
jak jest Urząd Miasta nie może przymusić RZGW czy innej nadrzędnej
instytucji. Możemy apelować, prosić i to cały czas robimy. Jest mi przykro,
mamy nadzieję, że się uda przede wszystkim Panu ale zarówno miastu uda
wystarać się o to. Mamy kilka takich spraw, które rzeczywiście nam ciężej idą z
instytucjami takimi, które w tym momencie tworzą instytucje w Polsce takie,
które uważają że są niemal jak państwo w państwie . w związku z tym nie chce
tu wymieniać kolejnych innych instytucji, z którymi się ciężko rozmawia, żeby
sobie ich nie zniechęcić do rozmów. Natomiast na pewno będziemy się uczynnie
cały czas tak jak tu Pan tu apeluje to my też cały czas uczynnie będziemy się
starać, żeby oni po prostu te prace podjęli. Jeśli chodzi o sieć wodociągową na
Gubałówkę, ona jest już można powiedzieć na takim końcowym etapie, ona
będzie tak jak już wielokrotnie mówiłem, nie ma tu Pana Prezesa Strączka, ale z
tego co wiem to po prostu jest to na końcowym etapie i myślę, że na wiosnę tam
te inwestycje się rozpoczną. Jeśli chodzi o nazwę ronda Bystre, Olcza, myślę
Panie profesorze, że najpierw zbudujmy a później będziemy nazywać. Trudno,
żebyśmy podejmowali teraz decyzję, ale każdą propozycję będziemy
przyjmować a w ostateczności i tak Rada Miasta będzie tutaj podejmowała
uchwałę i decydowała większością, jak Państwo to rondo nazwą. Odpowiadając
na interpelację Panu Łukaszowi Filipowiczowi, przepraszamy że w części nie
odpowiedzieliśmy ponieważ akurat to były dwa pisma, odpowiedzieliśmy na
jedno a nie odpowiedzieliśmy rzeczywiście na to pytanie ile jest wpływów. Ja
bardzo Panią Prezes proszę, żeby na następną, a to uzupełni Pan Wiktor w tym
momencie to. Nie wiem czy żąda Pan to na piśmie czy wystarczy , że odpowie
na tą chwilę. Jeśli chodzi o zapłatę tymi kartami, to tak na dzień dzisiejszy
wychodzi, ale tez bym bardzo prosił, żeby uzupełniła Pani Monika tutaj,
uzupełni zarówno dane z wpływów, jak i dlaczego tą kartą na dzień dzisiejszy
nie można. Bardzo proszę Panią Prezes po moim wystąpieniu o uzupełnienie.
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Jeśli chodzi o edukację w przedszkolach i szkołach dotyczących spalania czy
powietrza w Zakopanem. My to Szanowny Panie radny cały czas robimy. To
jest jakby można powiedzieć w programie nauczania i on jest realizowany,
zarówno w przedszkolach jak i w szkołach ten program jest realizowany. A
dodatkowo też wychodzimy od listopada z informacją, dużą kampanią
informacyjną do wszystkich mieszkańców, ale również tez i do wszystkich
szkół. W związku z tym mam nadzieję, że to też przyniesie taki efekt, tak samo
jak występujemy z tymi ankietami kto na dzień dzisiejszy jest zainteresowany,
jest to niezbędne nam do tego, żebyśmy to dofinansowanie uzyskali i ta cała
kampania wraz z ankietą będzie w listopadzie. Panu Markowi Donatowiczowi o
te ankiety, mówiące o zaangażowaniu młodzieży gdzie by się mogła spotkać. Na
dzień dzisiejszy Pan radny chyba wie, że myśmy przez całe lato uruchomiliśmy
Plac Niepodległości, który on funkcjonował w zasadzie dla młodzieży. Tam
zgłaszała młodzież swoje pomysły co by chciała w dany weekend czy przez
dany tydzień zaproponować, robić, jak spędzić czas wspólnie, nie tylko z
mieszkańcami miasta, ale i turystami, zachęcając ich do takiego działania i
promocyjnego naszego miasta. Można powiedzieć ożywiliśmy w ten sposób ten
Plac Niepodległości, który zasługuje na to, żeby się tam coś działo. Oczywiście,
że są jedni zadowoleni, inni mniej, wpływały też skargi od mieszkańców, którzy
tam dość blisko mieszkają, że woleli by żeby była cisza, ale tutaj niemniej
jednak uważamy, że taki plac powinien funkcjonować, powinien żyć i tak na
dzień dzisiejszy się staje, że stopniowo coraz bardziej widać to lepsze
funkcjonowanie tego placu i na pewno te działania młodzieży ożywiły też ten
plac. Jeśli chodzi o taki punkt typowo, żeby młodzież mogła spędzać czas przez
cały okres to rzeczywiście na konsultacjach przy realizacji dworca PKP to było
w Miejskiej Galerii było kilkanaście pomysłów różnych co do dworca. Myśmy
wybrali ten jeden, który tez nam się wcześniej podobał i tez żeśmy się
zastanawiali, ale padło to nie od jednej osoby tylko od wielu stowarzyszeń, że
dobrze by było, żeby na dworcu była medioteka. I tak jest w tym momencie
projektowane, zatwierdzane, że w górnej części dworca będzie znajdowała się
medioteka i mam nadzieję, że młodzież tam będzie mogła się spotykać. Jeśli
chodzi o przystanek na Alejach. Sami Państwo wiecie, że na dzień dzisiejszy nie
robimy to tylko dlatego, że tam funkcjonuje jeszcze projekt Góral*ski, który
kończy się w kwietniu i w kwietniu chcemy to miejsce przebudować. W tym
momencie są również starania już podjęte o tzw. wejście w część Krupówek,
czyli podziału części tych działek, które byśmy mogli zająć i poszerzyć
ewentualnie tamte tereny, ale przebudować go możemy dopiero po kwietniu
tego roku. No i to by było tyle Szanowni Państwo co do odpowiedzi na
interpelacje. A serdecznie dziękuj, chyba że są jeszcze jakieś pytania.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, w uzupełnieniu Pani
Prezes Monika Jaźwiec.
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P. Monika Jaźwiec Prezes Tesko – Szanowni Państwo, jeśli chodzi o
dystrybucję biletów, spółka Tesko na mocy umowy z Miastem została
zobowiązana do wprowadzenia procesu dystrybucji tych biletów. Natomiast
cały wpływ ze sprzedaży tych biletów stanowi dochód miasta. Od miesiąca
kwietnia kiedy zaczęliśmy działalność do września wpływy z tytułu sprzedaży
biletów wyniosły 215 450,50 zł. Oczywiście największe kwoty w sierpniu i we
wrześniu, tutaj padł rekord jeśli chodzi o sprzedaż. Natomiast odpowiadając na
dugą część pytania dot. właśnie sprzedaży w postaci płatności kartą.
Rzeczywiście biletomaty są wyposażone, mamy taką możliwość. Natomiast
tutaj jakby cały system jest troszeczkę inny. Sprzedaż biletów w punktach
komercyjnych rządzi się troszkę innymi prawami. Koszty obsługi systemu
biletowego w komunikacji miejskiej nie powinny przekroczyć 6-7% wartości
sprzedaży. Wchodzi tutaj koszt druku biletu, druku taśmy, obsługi systemu, no i
wszystkie pozostałe rzeczy. Zgadzam się z tymi opłatami, o których Pan mówił,
przy czym w naszym przypadku dodatkowo mamy jeszcze kwotę 15 groszy od
każdej transakcji. To mogą być transakcje również na poziomie 3 zł i z tym się
musimy liczyć. I w tym momencie biorąc pod uwagę wszystkie koszty obsługi
tego systemu po prostu przy takiej ilości sprzedaży biletów na chwilę obecną
jest to nieopłacalne. Natomiast my nie mówimy nie, czekamy jak się system
rozwinie i zakładamy w tym momencie dużo dają kontrole, ta sprzedaż rośnie,
nie ukrywam, zakładamy że prędzej czy później ten system wprowadzimy.
Transakcje w sklepach, w pensjonatach, to są transakcje od 10 zł w górę, to są
kilka złotych lub kilkaset. Dwie instytucje ogóle powiedziały, że dla nich to jest
nieopłacalne, bo to jest prowizja dla banku. Natomiast my czekamy na kolejne
oferty, jeśli będzie taka oferta korzystna, urządzeni są gotowe i to jest kwestia
tylko wdrożenia. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo.
Ad. 19
P. Przewodniczący
- Szanowni Państwo pkt. 19 – Oświadczenia i
komunikaty. Bardzo proszę Pani Naczelnik.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego – Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja chciałam bardzo
serdecznie zaprosić w imieniu wszystkich organizatorów na dwa wydarzenia,
które będą w najbliższy weekend. W piątek zapraszam na konferencję Polscy i
Węgierscy Bohaterowie wobec totalitaryzmu XX wieku. Ta konferencja
odbędzie się tutaj w Sali obrad o 11.00. będziemy przede wszystkim mówić o
profesorze Wacławie Felczaku. Będzie można także obejrzeć filmy dotyczące
Pana profesora oraz porozmawia z ludźmi, którzy go znali osobiście. Zapraszam
również na uroczystości upamiętniające Kurierów Tatrzańskich, to jest w
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najbliższą sobotę 29 października o godz. 15.00 odbędzie się msza święta w
Sanktuarium Najświętszej Rodziny przy ul. Krupówki a potem
przemaszerujemy na Plac Niepodległości wraz z 21 Brygadą Strzelców
Podhalańskich i tam na Placu Niepodległości nastąpi odsłonięcie tablic
Kurierów Tatrzańskich, no i będzie tam też krótki program artystyczny.
Zapraszam wszystkich Państwa d udziału w tych patriotycznych
uroczystościach. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Bożena Solańska.
P. Bożena Solańska – Szanowni Państwo ja chciałam uzupełnić jeszcze to co
powiedziała Pani Naczelnik. Serdecznie zapraszamy rodziny Kurierów, wiem że
przyjeżdżają z Polski, ale zapraszamy zakopiańczyków, wszystkie rodziny
Kurierów, oczywiście wszystkich zakopiańczyków i Państwa radnych.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Pani Bożenko. P. Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – ja również zapraszam na uroczystość patriotyczną, dzięki
staraniu się wspólnym będziemy odsłaniać tablicę na grobie Legionistów 11
listopada, legionistów którzy nie mogli być pochowani w tym miejscu z różnych
względów a tablica upamiętniająca ich działalność będzie odsłonięta. Także
bardzo zapraszam wszystkich 11 listopada. Dziękuję bardzo.
Ad. 20
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 20 – Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXVI Sesję Rady Miasta
Zakopane.
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