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------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 09.07 i trwała do 10:35
W Sesji udział wzięło 20 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 XXVIII Zwyczajną Sesję Rady Miasta
Zakopane. Witam przybyłych gości: Przypadł mi zaszczyt w Państwa obecności
powitać naszych szczególnych gości na tej szczególnej Sesji ponieważ Sesja jest
na wniosek P. Burmistrza na której uchwałę o to będziemy opracowywać
bardzo ważną uchwałę o której Państwo dowiecie się słuchając porządku obrad
ale wrócę do tych naszych szczególnych gości. Szanowni Państwo przyjechała
do nas delegacja, delegacja z miasta partnerskiego z miasta Sopot z P.
Prezydentem Jackiem Karnowskim na czele.
Oklaski.
P. Przewodniczący - delegacja w licznym składzie choć niepełnym, reszta
delegacji przygotowuje się do ważnego meczu, który w COS-ie będzie
rozgrywany 14:30 między miastem Sopot a miastem Zakopane. Ale pragnę
powitać obecnych tutaj delegatów z miasta partnerskiego Sopot, serdecznie
witam P. Piotra Bagińskiego radnego, witam serdecznie P. Zbigniewa
Duzinkiewicza radnego, P. Jarosława Kępe, witam serdecznie P. Michała
Banackiego Kierownika Referatu Projektów Finansowych z Funduszy
Europejskich i Krajowych. W sposób wyjątkowy przywitam osobę znamienitą,
która od początku lat 90 pełni tą szczytną funkcję dbania o samorząd, dbania o
samorządy, Szanowni Państwo od 98 roku Prezydent Miasta Sopot. W kadencji
2010-2014 wygrał prelekcję w drugiej turze wyborów z świetnym wynikiem
ponad 50% ale co najważniejsze to w roku 2014 w wygrał już w I turze
wyborów wynikiem ponad 23%. P. Burmistrzu życzę Panu aby w kolejnej
kadencji wygrał Pan w I turze z takim wynikiem jak P. Prezydent Sopotu, Panie
Prezydencie bardzo gorąco Pana witamy.

Oklaski.
P. Przewodniczący - witam serdecznie Pana Komendanta Komendy POiatowej
Policji P. NMichała Urbanika, pozwólcie Państwo, żer te powitania mofgą
troszkę dłyzej trwać ze względu na to, ę tak jak na przykład P. Komendant
siedzi dziś w innym miejscu, oczywiście w swoje miejsce udostępnił naszym
gościom z Sopotu. Witam serdecznie, witam Prezesów spółek miejskich P.
Monikę Jaźwiec Prezesa Spółki „Tesko”, witam serdecznie P. Andrzeja
Ustupskiego Prezesa ZTBS, witam P. Krzysztofa Strączka Prezesa Spółki
„Sewik”, P. Piotra Włosińskiego Prezesa Spółki Polskie Tatry, P. Leszka
Behounka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, witam serdecznie
Panią Beatę Majcher Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Kultury, P. Zofię
Kułach Maślany Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, P.
Małgorzatę Bachledę Szeligę Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji,
witam serdecznie osoby, rzeszę osób począwszy od najmłodszych po te starsze,
osoby zaangażowane w II edycję Zakopiańskich Mikołajek, witam serdecznie
Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta Zakopane,
witam serdecznie media, witam Szanowną Radę, dyrektorów szkół i
przedszkoli.
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. Nr Przypominam, ze Sesja zwołana jest na wniosek Burmistrza
Miasta z dnia 9 grudnia br. zgodnie ze Statutem Miasta Zakopane. Bardzo
proszę przed uchwaleniem porządku obrad o zabranie głosu P. Prezydenta Jacka
Karnowskiego.
P. Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopot – Szanowny P. Przewodniczący,
Wysoka Rado Miasta Zakopanego, P. Burmistrzu Leszku, Pani Burmistrz, Panie
Burmistrzu, Panie Sekretarzu, wszyscy Szanowni urzędnicy, ja mówię urzędasy
do naszych ale tutaj nie wypada, Drodzy młodzi przyjaciele, nauczyciele,
mieszkańcy Zakopanego. Dla nas to wielki zaszczyt, dla mnie osobiście, że
mogę po raz pierwszy z tego miejsca coś powiedzieć, jak pewnie większość wie
bardzo lubię tutaj przyjeżdżać był taki rok, kiedy naliczyłem, że byłem 11 razy
w Zakopanem z czego raz służbowo a 10 razy prywatnie. Jest to rzeczywiście
rzecz, która zawsze mnie cieszy kiedy mogę do Zakopanego dojechać a ta
odległość się nam skraca bo jest coraz bliżej z Sopotu do Zakopanego. Jak
wiecie trzy, cztery lata temu pociąg jeździł 18 godzin teraz jedzie 12 a mógłby
jechać jeszcze trochę szybciej. Mamy też, samochodem ostatnio udało mi się

dojechać nie przekraczając przepisów w 7 i pół godziny a bywało, że było to 15
wobec tego ta nasza łączność jest coraz bliższa ale to co coraz bardziej cieszy i
P. Burmistrza i mnie to wiecie Państwo przede wszystkim wymiana młodych
zakopiańczyków, młodych sopocian. Wczoraj doszło do takiego zbliżenia
między trzecią szkołą już w Zakopanem a w Sopocie bo dotychczas to było
liceum Marka Donatowicza i u nas I Liceum w Sopocie a potem była, jest
szkoła podstawowa, zresztą uczy moja żona w Sopocie oczywiście a nie w
Zakopanem, ze Szkołą Podstawową 1 w Zakopanem. Teraz jest też szkoła na
Harendzie z naszą szkołą sportową w której uczy nasz radny Piotr Bagiński i to
cieszy przede wszystkim kiedy młodzi zakopiańczycy i młodzi sopocianie mogą
poznawać przeciwległy kraniec Polski. Oczywiście także wymiana kulturalna
wzajemnych wystaw artystów ale też promocja bo promocja jest zarówno dla
Zakopanego jak i dla Sopotu rzeczą bardzo ważną bo w końcu z turystyki
żyjemy jedni i drudzy i ta nasza wymiana na pewno służy nam do wzajemnej
promocji. Nieraz jest to, może są to nieraz takie obrazowe rzeczy ale myślę, że
ta wzajemna promocja, wymiana, wspólne pomysły chociażby jak wczoraj na
Komisji żaby. Przepraszam Pana radnego Wiśniowskiego, żeby wspólnie
zorganizować biegi w Zakopanem w Sopocie na nartach, niektórzy mówili, żeby
jeszcze z przejazdem na rowerze to zobaczymy, dla odważnych. To jest też
bardzo ważne takie działanie bo i uczenie się wzajemnie bo uwierzcie Państwo,
że zarówno wasz Burmistrz jak i ja uczymy się wzajemnie o siebie. Myślę, że
nasze miasta są już na takim poziomie, że nie musimy jeździć do Chamonix nie
musimy jeździć (…) czy Maishofen możemy się uczyć od siebie i to jest bardzo
ważne kiedy możemy podglądać wasze rozwiązania. Ja kiedyś za pozwoleniem
robotników jak robiliście Krupówki wziąłem jedną taka sobie kostkę i taką samą
żeśmy prawie wyłożyli nad morzem, także na alei, która łączy Gdańsk z
Sopotem. Wobec tego są takie nieraz może rzeczy bardzo proste, zresztą tablice
informacyjne ulic do tej pory też mamy prawie identyczne a to też ściągnięte z
Zakopanego. Wobec tego jest taka możliwość wzajemnej nauki, wymiany
doświadczeń z urzędnikami i to nas bardzo cieszy za co bardzo serdecznie
Państwu dziękuje, zakopiańczykom. Widzę, że dzisiaj dostajecie dużo majątku
to cieszy, trochę patrzę z zazdrością to ważna Sesja dla Zakopanego, nie mamy
tak hojnych darczyńców ale cóż przyjmujcie , rozwijajcie się i życzę przy tej
okazji wszystkim Państwu i zakopiańczykom Zdrowych, Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia bo to najważniejsze on i tak będzie lepszy niż ten obecny.
Dziękuje bardzo.
Oklaski.

P. Przewodniczący – ja jeszcze przypomnę bo nie powiedziałem, że z miastem
Sopot tak formalnie jesteśmy partnerami od 93 roku, tak formalnie a
nieformalnie zapewne jeszcze wcześniej. Bardzo proszę o zabranie głosu
P. Burmistrza Leszka Dorulę i P. Wiceburmistrz Agnieszkę Nowak – Gąsienicę.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Panie Prezydencie Miasta Sopot, Droga
delegacjo z Sopotu, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, Drodzy dyrektorzy,
nauczyciele zakopiańskich szkół, droga młodzieży, drogie dzieci, Szanowni
mieszkańcy. Razem można więcej a jest to dowód chociażby naszej współpracy
między Sopotem a Zakopanem tyle lat współpracy przekłada się nie tylko na
efekt tej współpracy ale nawet na przyjaźnie i to jest dowodem na to, że P.
Prezydent tak pokochał Zakopane, że tyle razy w roku potrafi być. Trochę mu
zazdroszczę bo ja tylko raz byłem w ciągu tej kadencji czyli za 2 lata, nie wiem
jak to nadrobię pewnie mi się to nie uda za co już przepraszam. Co do życzeń
P. Przewodniczącego ja za nie dziękuje natomiast jak Bóg da tak zawszę do tego
podchodzę, zobaczymy czy i kto jest, że tak powiem w stanie nasze kochane
miasto prowadzić do takiego wizerunku jakiego wspólnie byśmy oczekiwali. Ja
absolutnie nie mówię, że to muszę być ja i że nasz kierunek jest najsłuszniejszy,
oby po prostu Zakopane się dobrze rozwijało i obyśmy wszyscy właśnie razem
szczęśliwie i w zgodzie w Zakopanem żyli. A to, że znowu można razem i to
pokazujemy również w Zakopanem, pokazujemy wspólnie jak możemy
rozwijać to miasto i na rzecz tego miasta działać. I dlatego z tego miejsca
pozwolę sobie dzisiaj podziękować, podziękować dyrektorom szkól,
nauczycielom i drogiej młodzieży, drogim dzieciom z tych szkół, które włączają
się w życie nie tylko oświatowe ale i kulturalne naszego miasta i można
powiedzieć wszystkie wydarzenia w naszym mieście się dzieją. Nam by było
samym ciężko, żebyśmy po prostu wszystkimi pomysłami rzucali, żebyśmy
uzupełniali pewne wydarzenia natomiast Państwo robią to doskonale, mają
doświadczenie, zarażają młodzież, wychowują tą młodzież, wychowują w duchu
nie tylko przyjaźni, nie tylko wspólnego działania ale też na rzecz wspierania
miejsca w którym się mieszka a więc w domu w którym się mieszka, domu
rodzinnym i domu zwanym Zakopane. Ja się cieszę, że Państwo włączają się w
to działanie, chcemy dzisiaj z Panią Burmistrz tutaj i z P. Burmistrzem
Łukaszczykiem i z Szanowną Radą podziękować Państwu za to zaangażowanie
olbrzymie, to wspaniałe jest, że możemy wspólnie organizować na przykład
Mikołajki, że Państwo przygotowują te choinki. To jest wielki wysiłek dla was
na pewno, dodatkowe zaangażowanie dodatkowego czasu, jesteśmy za to bardzo
wdzięczni. Nie ma czasami możliwości podziękowania Państwu na tych

uroczystościach, które są tam, nie ma czasami możliwości nawet spotkania się ta
i każdemu uściśnięcia dłoni, nie mam możliwości każdemu dziecku
podziękowania. Dziś pewnie tez każdemu się nie podziękuje ale poprzez
Państwa chcieliśmy to zrobić, chcieliśmy podziękować za to, że tak świetnie
wychodzą te Mikołajki, ze tak świetnie wychodzą te inne wydarzenia w które
się Państwo angażują. Chcieliśmy podziękować za to, że mieliśmy możliwość
zawiezienia choinki do domu Jana Pawła II do Wadowic i ona została ubrana
właśnie waszymi bańkami, waszymi można powiedzieć ozdobami
choinkowymi, że ta choinka w tym momencie tam można powiedzieć tworzy
klimat zakopiański. Za to Wam serdecznie, serdecznie i z całego serca jeszcze
raz dziękuje, resztę uzupełni jeszcze Pani Burmistrz i przystąpimy do
podziękowania.
Oklaski.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – dziękuje P. Burmistrzu niewiele
mam do uzupełnienia dlatego, że P. Burmistrz wyraził wszystko co mieliśmy do
Państwa do powiedzenia. Ja powiem tylko dziękuje i przeczytam list, który
skierował P. Przewodniczący i P. Burmistrz do Państwa jako podziękowanie za
to ogromne zaangażowanie w organizację II Zakopiańskich Mikołajek.
Szanowni Państwo, Drogie dzieci, Droga młodzieży pragniemy złożyć na
Państwa ręce serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w
organizację II edycji Zakopiańskich Mikołajek w Zakopanem. Państwa ciężka
praca, niezwykła pomysłowość i inwencja twórcza, staranność wykonania oraz
czas poświęcony na przygotowanie świątecznych ozdób zostały docenione nie
tylko przez nas przedstawicieli zakopiańskiego samorządu ale również przez
mieszkańców i turystów, którzy w dniu 4 grudnia odwiedzili Plac
Niepodległości w Zakopanem. Świąteczny kiermasz oraz pięknie udekorowane
choinki budziły zachwyt wszystkich uczestników Zakopiańskich Mikołajek od
najmłodszych po nestorów. Cieszymy się, że razem z nami tworzyliście Państwo
magiczna atmosferę w tym niezwykłym i wyjątkowym dniu, raz jeszcze
serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na równie owocną i wzorową
współprace w roku 2017. Z wyrazami szacunku podpisali Burmistrz Miasta
Zakopane Leszek Dorula oraz Przewodniczący Rady Miasta P. Grzegorz
Jóźkiewicz. Jeszcze raz bardzo dziękuje i pozwolicie Państwo, że po kolei
będziemy wyczytywać szkoły i zaproszę tutaj na środek reprezentantów, zacznę
od przedszkoli.
……………………………………………………………………………….

P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:

Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta Zakopane.
Interpelacje i wnioski radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy
nieodpłatnego zbycia – nabycia akcji.
5) Podjęcie uchwały w sprawie: zamiany nieruchomości będących
własnością Gminy Miasto Zakopane.
6) Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez
Gminę Miasta Zakopane darowizny nieruchomości.
7) Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez
Gminę Miasta Zakopane darowizny nieruchomości lokalowej.
8) Podjęcie uchwały w sprawie: wydatków, które nie wygasają z
upływem 2016 roku oraz ustalenie planu finansowego tych
wydatków.
9) Wolne wnioski mieszkańców.
10) Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
11) Oświadczenia i komunikaty.
12) Zamknięcie obrad.
1)
2)
3)
4)

P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 20, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
przyjęła porządek obrad.
Ad. 2
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 2 – Przyjęcie protokołu z
XXVII Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XXVII Sesji odbytej w dniu 27
października br. zapoznali się Państwo radni: P. Krzysztof Wiśniowski oraz P.
Maciej Wojak. Bardzo proszę o zabranie głosu P. Krzysztofa Wisniowskiego.
P. Krzysztof Wiśniowski – zapoznałem się z protokołem jak zwykle
odzwierciedla przebieg, starannie napisany i wnoszę o przyjęcie.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuje, bardzo proszę P. Maciej Wojak.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane –
zapoznałem sie z treścią protokołu i nie wnoszę uwag.

P. Przewodniczący - bardzo dziękuje P. Przewodniczący, czy ktoś z Państwa
radnych ma uwagi do protokołu? Nie widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (19 za) przy 1
głosie wstrzymującym się w obecności 20 radnych przyjęła protokół z
XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad. 3
P. Przewodniczący - przechodzimy do pkt.3 Interpelacje i wnioski

radnych, interpelacje przedłożył P. Profesor Jerzy Jędrysiak, bardzo
proszę Panie Profesorze o zabranie głosu.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowni Państwo Burmistrzowie, Koledzy radni ja
szybciutko zadam pytanie, P. Burmistrzu czy może mi Pan potwierdzić
oficjalnie podpisanie umowy z inwestorem, wykonawcą remontu Potoku
Młyniska, bo słyszałem, że zdaje się jest to już uchwalone i ewentualnie podać
termin rozpoczęcia tych remontów. Interesuje mnie również, to jest moje drugie
pytanie budynek przy Kościelnej, w sprawozdaniu finansowym od trzech lat jest
suma przeznaczona na modernizację tego budynku, to jest budynek na ul.
Kościelnej przeznaczony ewentualnie na hospicjum. W zasadzie no nic się nie
dzieje w tej sprawie czy miasto w przyszłości najbliższej myśli, żeby zająć się
jak gdyby problemem dlatego, że ten budynek niszczeje. Tam są szyby
wybijane, tam graficiarze sobie smarują po ścianach więc dobrze byłoby
ewentualnie określić co dalej z tym budynkiem. Trzecie moje pytanie dotyczy
kontroli płatności w naszych miejskich autobusach, dwa razy jechałem 11 i
widziałem jak młodzi ludzie, nie dzieci wchodząc no dosyć wesoło nie kasują
biletów, wychodzą. Czy jest jakaś no kontrola ewentualnie prawna, żeby taki
proceder ukrócić bo to nie mogą być darmowe po prostu autobusy bo wiadomo,
że miasto zainwestowało i cieszymy się, że mamy. No mnie trochę trudno było
zwracać uwagę panowie weźcie bilety,
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – mają miesięczne dzieci.
P. Jerzy Jędrysiak – no ale to nie dzieci były to była taka młodzież 20 kilka lat,
także, że no o tyle mnie to interesuje, że osoba która ze mną siedziała zwróciła
mi uwagę na to, że, dziękuje bardzo.

P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Panie Profesorze, więcej interpelacji już
nie ma.
Ad.4
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.4 Podjęcie uchwały w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego zbycia – nabycia
akcji. Bardzo proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki
Gruntami o przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr Ja chciałbym w tym momencie
prosić P. Przewodniczącego o wprowadzenie autopoprawek jak informowaliśmy
na Komisji tych autopoprawek może być niestety dużo i tak się stało ponieważ
cały czas uzgadnialiśmy ten projekt umowy i w tej chwili chciałbym
wprowadzić te autopoprawki.
P. Przewodniczący – tak bardzo proszę zostały nam przedstawione na Komisji
wiec bardzo proszę P. Naczelniku o odczytanie autopoprawek.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami - czyli będziemy
wprowadzać najpierw autopoprawki do umowy później do dwóch załączników
czyli do załącznika nr 7 i załącznika nr 8. Zacznijmy od umowy czyli w umowie
w §ust. 6 na samym końcu tego ustępu zmieniamy z daty 30.06. 2022 na datę
2024.
P. Przewodniczący – więc Szanowni Państwo pozwólcie, że będziemy
każdorazowo nad autopoprawką pochylać się głosując.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Panie Naczelniku przedstawić kolejną.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – następna w §3
w podpunkcie b) w ust. b) tak naprawdę w przedostatnim wierszu zmieniamy z
załącznika nr 6 na załącznik nr 7 czyli zmieniamy tylko literkę załącznika z 6 na
7.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.

P. Przewodniczący – bardzo proszę Panie Naczelniku kolejną.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – następna w §4
w ust.4 wykreślamy słowa: „ w części przypadającej na akcje o których mowa w
§1”. Po prostu one znikają z tego ustępu.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Panie Naczelniku kolejną.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – w §4 ust.5 na
samym końcu ustępu dopisujemy po słowach: „ w umowie” dopisujemy „ do
dnia zapłaty”.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Przewodniczący – bardzo proszę.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – w §4 ust.7 na
samy końcu tego ustępu taka podobna poprawka czyli po słowach: „ w umowie”
dopisujemy: „ do dnia zapłaty”.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Przewodniczący – dziękuje, bardzo proszę.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – w §4 ust.9 w
drugim wierszu dopisujemy po słowach „odsetek ustawowych”, „za
opóźnienie”.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo.

P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – w tym samym
ustępie 9 w wierszu 5 zmieniamy kwotę, która Państwo mieli na materiałach
otrzymanych czyli 27 milionów na kwotę 34 miliony 921 tysięcy 272 zł 32gr.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – w tym samym
ustępie, przypomnę to jest §4 ust. 9 w wierszu 11 tego ustępu dopisujemy po
słowach: „ odsetek ustawowych” słowa: „za opóźnienie”.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – i kończymy
już tzw. autopoprawki w umowie i teraz przechodzimy do załącznika nr 7 i tu
autopoprawka polega na tym, że to jest tabela i w liczbie porządkowej 1 przy
numerze działki 588/1 dopisujemy: oznaczenie * i na samym końcu tabeli ta *
jest wyjaśniona w ten sposób, że Zarząd Spółki podjął uchwałę z dnia
19.08.2016 nr 27/08/2016 w sprawie: skierowania wniosku do Rady Nadzorczej
o udzielenie Zarządowi Spółki zgody na dokonanie zamiany nieruchomości o
wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro w złotych dotyczącą
zamiany części działki 558/1 obr.6 na część działki 590/5”.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przechodzimy
do załącznika nr 8 i tu mamy autopoprawkę w §1ust.III podpunkt b)
zmieniamy, tutaj były jakby dwa oznaczenia cyfrowe, było w załączniku nr 6
było zmienione na zał. nr.7 czyli w dwóch miejscach w tym ustępie zmieniamy
z 6 na 7.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – w §1 ust.IV
ust.4 wykreślamy słowa: „w części przypadającej na akcję o których mowa w

§1”. To jest to samo, analogiczna zmiana w umowie zmieniliśmy w związku z
tym tutaj też musimy wykreślić te słowa w tym ustępie.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 18 radnych.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – w ust. 5 po
słowach:” w umowie” dopisujemy: „do dnia zapłaty”.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Panie Naczelniku.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – w§7 również
po słowach: „ w umowie” dopisujemy na samym końcu: „ do dnia zapłaty”.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – i w ust.9
zmieniamy również po słowach: „odsetek ustawowych” dopisujemy: „za
opóźnienie”.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – i w tych
miejscach w całym tym załączniku nr 8 była kwota tych kwot gwarantowanych
27 milionów poprawiamy na kwotę 34 miliony 921 tysięcy 272 zł 32 gr.
P. Przewodniczący – o której mowa była.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.

P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo Komisja
jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za zaopiniowała projekt tej uchwały.
Pozwolę sobie tez kilka słów w tej sprawie powiedzieć, te słowa przewijały się
również na Komisji jak też w kuluarach, proszę Państwa Spółka Polskie Tatry
powstała w roku 1992 r. działała jak wiemy w dziedzinie hotelarstwa i turystyki.
Proszę Państwa niebezpieczne działania, które podjęto w związku ze
skutecznym sprywatyzowaniem Polskich Kolei Linowych jeśli dobrze Państwo
pamiętacie również kilka lat temu głośna była prywatyzacja Polskich Tatr i
Geotermii Podhalańskiej. I to, że dzisiaj mamy tą niewątpliwą satysfakcję, że
ten majątek wraca do Gminy Miasto Zakopane musimy powiedzieć czyja to w
głównej mierze zasługa. No proszę Państwa w 2013 r grupa siedmiu posłów
zwołała nadzwyczajne posiedzenie Komisji Skarbu Państwa i to właśnie
posłowie za Małopolski z Prawa i Sprawiedliwości w 2013r w lipcu sprzeciwili
się tej niezrozumiałej dla Podhala prywatyzacji kolejnych przedsiębiorstw
Polskich Tatr i Geotermii Podhalańskiej. Proszę Państwa i ten majątek wraca do
nas, wszyscy na pewno się z tego cieszymy, jest to duży sukces ale pamiętajmy
o tym, że ten początek był już kilka lat temu. I to właśnie wtedy wśród tych
posłów, którzy kategorycznie sprzeciwili się tej prywatyzacji była obecna
Premier wówczas Pani Poseł Beata Szydło, Andrzej Adamczyk, Barbara Baruś,
Wiesław Janczyk, Piotr Naimski to właśnie posłowie z Małopolski w swoim
sprzeciwie i argumentach, które trafiły do ówczesnych ministrów infrastruktury
spowodowały, że zaniechano tych działań. Dzisiaj możemy się, że ten majątek
będzie w niedługim czasie w Zakopanem i będzie własnością Gminy Miasta
Zakopane, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący za krótki zarys
historyczny tego całego procesu, opinia Komisji była pozytywna jednogłośnie.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę P. Zbigniew
Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo ja mam dwa krótkie pytania zresztą padły one już na Komisji
ale jeszcze chciałbym żeby to uzupełnić troszeczkę. Jedno pytanie dotyczy
ponieważ w doniesieniach prasowych się przewijają różne elementy dotyczące
udziału Powiatu w tym całym procesie. Więc chciałem zapytać jak to docelowo
ma wyglądać jeżeli chodzi o udział Powiatu w tym przedsięwzięciu i drugie
pytanie troszkę z tym związane mianowicie na początku tej kadencji
składaliśmy taki wspólny list intencyjny, wniosek o to, aby ta komunalizacja się

odbyła wspólnie z Powiatem. Rozumiem, że to jest wniosek z 2014 roku a nie
2015 czyli to komunalizacja na wniosek samej gminy jeszcze z poprzedniej
kadencji ale prosiłbym o jego uzupełnienie tych dwóch rzeczy.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – zacznę od tego drugiego pytania to jest
absolutnie Panie radny nie wniosek z poprzedniej kadencji, nie chcę jakby
wracać do tej historii ale nie, nie wracam dobrze. Na pewno wniosek nie z
poprzedniej to znaczy wniosek jest z poprzedniej kadencji natomiast, dobrze
opowiem całą historię. Skoro Pan zażądał to w takim razie muszą paść fakty nie
da się.
P. Zbigniew Szczerba – chodzi mi o to czy to jest wniosek jakby samej gminy
czy gminy razem z powiatem , tu chodziło mi o jak jest konkretnie bo wiem, że
z Powiatem było w tej kadencji?
P. Burmistrz Leszek Dorula – wniosek jest samej gminy natomiast myśmy
prosili wtedy Państwa o tak zwane wspólne wystąpienie przed naszymi
władzami wraz ze Starostwem, taką intencje mieliśmy. Pan Minister Czerwiński
w ogóle nie zgadzał się na żadna prywatyzację natomiast w tym momencie
nasze porozumienie albo nasz wniosek, żeby było wspólnie możemy uzupełnić
jak gdyby po komunalizacji wyłącznie na nasze jakby miasto. Natomiast
możemy przystąpić będą trwały rozmowy również tutaj zgody obydwu jakby
stron zarówno rad jak i starostów jak i burmistrzów czy i w jaki sposób w tym
momencie przystąpimy ewentualnie do wypełnienia tej woli, którą żeśmy
zakładali. Żeby część majątku, który posiada Starostwo tzw. TARPIK-u Wanta,
Jasny Pałac i plac pod Gubałówka wszedł w majątek Spółki Polskie Tatry i stali
by się jakby można powiedzieć udziałowcami Polskich Tatr i tak to wygląda w
tym momencie. Następnym krokiem takie decyzje by zapadły ale przystąpimy
dopiero jakby do pewnych uzgodnień, na dzień dzisiejszy przejmuje ten
majątek, który posiadał Skarb Państwa w tych granicach 72% wyłącznie Miasto
Zakopane.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXVII//2016

RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego zbycia –
nabycia akcji.
Uchwała stanowi zał. Nr
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje Wysokiej Radzie, bardzo proszę
P. Burmistrza o zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo ja chciałem
Radzie serdecznie podziękować za można powiedzieć jednogłośne przyjecie.
Chciałem z tego miejsca podziękować szerokiemu gronu osób, które się bardzo
w to zaangażowały a proszę pozwolić, że zacznę można powiedzieć od naszego
tutaj Urzędu. Chciałem podziękować dwom Naczelnikom, P. Naczelnikowi
Halaczkowi i P. Naczelnikowi Filarowi, to te dwie osoby jako naczelnicy ale tez
i inne wydziały bardzo mocno nas tu wspierały za to Wam serdecznie chcę
podziękować Szanowni Państwo. To jest tak jak powiedziałem na samym
początku Sesji, że razem można więcej i to w tym momencie przynosi owoce, te
osoby tak mocno się angażowały, że nie patrzyły czy to jest godzina nawet
czasami 10 w nocy tylko pracowały nad tymi uzgodnieniami a czasami trzeba
było przesyłać je mailami, że tak powiem w krótkim bardzo okresie i uzgadniać
tak jak widać nawet z tymi poprawkami. Mimo, że już mamy jeszcze trzeba
było coś uzupełnić później poszły wiadomości medialne tez można powiedzieć
trzeba było zmienić wartość poprzez to, że przyznawało się jaka olbrzymia
wartość tego majątku jest w związku z tym gwarancje wzrosły. Ale to jest tak
jak to się mówi jak czasami idzie już w opinię publiczna no rzeczywista i
wartość i całe dokonania nasze uzgodnienia. Chciałem podziękować Panu
Burmistrzowi Łukaszczykowi, Panu Sekretarzowi Cisło, po prostu te osoby były
bardzo w to zaangażowane. To jest olbrzymia praca, olbrzymi wysiłek ale też i
olbrzymi sukces dla Zakopanego, przyznajmy szczerze, ze taki sukces nie
pamiętam kiedy był, żeby takiej wartości majątek powiększyć można było tutaj i
w zasadzie za darmo prawda otrzymało go Zakopane. Chciałem podziękować
wielu ministrom, ja ich nie będę wymieniał tutaj każdego z osobna bo mógłbym
któregoś pominąć a naprawdę jeździliśmy do wielu po wsparcie. Wielu posłów,
którzy się w to zaangażowali tak jak już tutaj wspomniał P. Przewodniczący
Komisji Ekonomiki. Chciałem podziękować Pani Premier bo ona nas w tym
temacie wsparła, naprawdę ten wysiłek przez dwa lata nasz był tutaj też

kolosalny, żeby to po prostu dopiąć. Ja powiem Państwu ponieważ częściowo
zostało to nawet troszkę jakby można powiedzieć wywołane troszkę tylko
historycznie. Myśmy zaraz po objęciu kadencji postanowili, że wspólnie 10-11
05

