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P R O T O K Ó Ł N R XXV/16
Z XXV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 29 września 2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.10 i trwała do 13:05
W Sesji udział wzięło 18 radnych (na początku Sesji 13 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.
Uczczono minutą ciszy Św. Pamięci Mieczysława Króla Łęgowskiego i
Marii Kalinowskiej.
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – otworzył XXV 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 serdecznie P. Grzegorza Worwę
zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, witam
serdecznie P. Janusza Gawlasa, zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w
Zakopanem, bardzo serdecznie witam Pana Marka Trzaskosia Komendanta
Straży Miejskiej, witam serdecznie prezesów spółek, Prezesa Spółki Polskie
Tatry P. Piotra Włosińskiego, P. Monikę Jaźwiec Prezes Spółki „Tesko”, P.
Andrzeja Ustupskiego Prezesa ZTBS, P. Krzysztofa Strączka Prezesa Spółki
„Sewik”, Panią Beatę Majcher Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Kultury, P.
Leszka Behounka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, witam
serdecznie Prezesa Zarządu Starszego Cechu P. Franciszka Kaletkę, witam
serdecznie Pana Profesora Daniela Zarzyckiego Dyrektora Szpitala
Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego w Zakopanem, witam serdecznie
nauczycieli, rodziców, dzieci, witam Panią Zofię Kułach Maślany Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 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 13, 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. Szanowni Państwo mamy wniosek Komisji
Urbanistyki i Rozwoju o zdjęcie z porządku obrad pkt. 18 - Podjęcie
uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do zmiany
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jagiellońska,
Antałówka„ w Zakopanem. Kto z Państwa jest za zdjęciem tego punktu?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 13 radnych.
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo jest jeszcze jeden wniosek, Państwo
radni otrzymali projekt uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym w
stałej Komisji Rady Miasta Zakopane. Bardzo proszę o wprowadzenie tego
projektu jako pkt. 22
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (14 za) przy 2 głosach wstrzymujących się w obecności 16 radnych.
P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Wręczenie aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego oraz
przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Zakopane uczniom za osiągnięte
wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2015/2016.
3. Jubileusz 85 – lecia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno –
Rehabilitacyjnego w Zakopanem – prezentacje przedstawi Dyrektor Szpitala
prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez
Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania własnego Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez
Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na wykonywaniu
remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa
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drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których
zarządcą jest Burmistrz gminy miasta Zakopane.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na
usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę
Miasta Zakopane darowizny nieruchomości.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej
współwłasność Miasta Zakopane.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej
własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu nieograniczonego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby
ochrony przyrody oraz zniesienia formy ochrony przyrody z drzew –
pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Miasta Zakopane.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Zakopane.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Szkolna, Kamieniec, Szpitalna” w
Zakopanem.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Furmanowa, Kotelnica, Tatary” w
Zakopanem.
18.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza
Miasta Zakopane.
19.Podjęcie uchwały w sprawie: opłaty prolongacyjnej.
20.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2016.
21.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zakopane na lata 2016 - 2025.
22.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym w stałej Komisji
Rady Miasta Zakopane.
23.Wolne wnioski mieszkańców.
24.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
25.Oświadczenia i komunikaty.
26.Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
przyjęła porządek obrad.
P. Przewodniczący - bardzo proszę Pana Naczelnika Tomasza Filara o zabranie
głosu.
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P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – P.
Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, przypadł mi zaszczyt
jako koordynatorowi Zespołu ds. Zarządzania Parku Kulturowego zaprosić
Panią Annę Zając przedstawicielkę Spółki LPP S.A z siedzibą w Gdańsku, która
prowadzi działalność gospodarczą sklep odzieżowy MOHITO na Krupówkach.
Jest to pierwszy raz w historii kiedy dajemy certyfikat ponieważ wprowadzony
park kulturowy dzięki Radzie uchwalony i również wprowadzony później przez
długie konsultacje społeczne został wprowadzony park kulturowy. Od samego
początku podkreślaliśmy, że to nie jest tylko walka z handlem oraz
pozbawianiem ludzi możliwości zarobku, ale jest to uporządkowanie ul.
Krupówki tej charakterystycznej i wizytówki Zakopanego. Burmistrz Miasta
Zakopane doszedł do wniosku, że musimy nagradzać osoby, które dostosowują
się do zasad parku kulturowego, do Uchwały i to jest właśnie taki jakby
przyczynek pierwszy czyli wprowadzenie certyfikatu, który potwierdza, ze dany
lokal został dostosowany do zasad parku kulturowego i poprosiłbym Pana
Burmistrza i Pana Przewodniczącego o wręczenie certyfikatu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, pozwolę
sobie jeszcze parę słów dodać do wypowiedzi Pana Naczelnika. Przede
wszystkim chciałem podziękować wszystkim tym, którzy pracowali nad
parkiem kulturowym, tym którzy rozumieli te potrzeby uporządkowania i
podziękować tym, którzy w tym momencie w znacznym stopniu już się
przystosowali. A tutaj szczególnie, że rzeczywiście bez zastrzeżeń możemy
dzisiaj wręczyć certyfikat i mam nadzieję , że w niedługim czasie znacznej
większości jeśli nie w całości takie certyfikaty wręczymy. Szanowni Państwo
widzicie, że Krupówki się zmieniają, co prawda powoli, nie chcieliśmy być taką
żandarmerią która wkracza w dniu 1 lipca, wyznacza pewne reguły, ale
chcieliśmy w spokoju i tak prowadzimy, rozumiejąc zarówno przedsiębiorców
jak i tych którzy oczekują szybkich zmian. Robimy to powoli, mamy oczywiście
trudności, rozumiemy również tych ludzi, którzy stawiają czasami opór, bo chcą
pewne rzeczy utrzymać, są przyzwyczajeni. Natomiast obiecujemy w sensie
takim, że wszyscy jako mieszkańcy jako przedsiębiorcy jako my władze, radni,
że będziemy się starali, aby tam to wprowadzić uporządkowanie, nie dla dobra
tylko naszego Rady Czu Urzędu Miasta, tylko przede wszystkim dla wizerunku
Miasta Zakopane. Tak, żebyśmy w najbliższych latach mówili warto było i za to
jeszcze raz serdecznie dziękuję a dzisiaj Pani serdecznie gratuluję, bo to na
pewno jest wyróżnienie, że Pani jako pierwsza się dostosowała. Dziękujemy.
Oklaski.
P. Przewodniczący - jako przedstawiciel Rady Miasta chciałbym pogratulować
tego certyfikatu i wierzę w to, że cały obszar parku kulturowego, który Rada
zaznaczyła będzie posiadał te certyfikaty. Przestrzeń publiczna to jest nasze
dobro wspólne. Widzimy wielkie zmiany idąc od dołu po same górne granice
tego obszaru, że ta przestrzeń zaczyna mieć ład. Zaczyna być uporządkowana.
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Więc również proszę przyjąć podziękowania i gratulacje ze strony Rady Miasta.
Dziękuję bardzo.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – dodam, że
wraz z certyfikatem Państwo również otrzymują oznaczenie graficzne, które
może być umieszczone na witrynie czy drzwiach wejściowych, które potwierdza
dostosowanie się i otrzymanie certyfikatu. Dziękuję bardzo.
Ad.2
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 2 - Wręczenie aktu nadania
stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego oraz przyznanie
Stypendium Burmistrza Miasta Zakopane uczniom za osiągnięte wyniki w
nauce dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2015/2016. Bardzo proszę
P. Anetę Zwijacz Kozica Inspektora Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o
zabranie głosu.
P. Aneta Zwijacz Kozica Inspektor Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu
– P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w
naszej Gminie miesiąc wrzesień ma dla edukacji szczególne znaczenie, nie tylko
dlatego że rozpoczynamy nowy rok szkolny, wyznaczamy nowe priorytety
działań, podejmujemy nowe wyzwania, ale także dlatego że w tym miesiącu
dokonujemy wspólnego podsumowania Państwa dokonań. Mam ogromny
zaszczyt powitać wszystkich Państwa Dyrektorów, i nauczycieli, rodziców oraz
przede wszystkim was uczniowie na naszej uroczystej Sesji Rady Miasta. W
pierwszej części uroczystości nastąpi wręczenie aktu nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego a następnie uroczyście wręczymy
stypendia Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia
dla najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zapraszam teraz
Panią Monikę Dziurczak do ślubowania a Państwa Burmistrzów oraz Pana
Przewodniczącego bardzo proszę o wręczenie aktu nadania stopnia nauczyciela
mianowanego Pani Monice. Zgodnie z zapisami karty nauczyciela nauczyciel
mianowany musi złożyć ślubowanie. Ślubowanie będzie przebiegało w
następujący sposób: ja odczytam tekst ślubowania, po czym Pani Monika powie
głośno słowo „ślubuję”, można dodać „tak mi dopomóż Bóg”. Szanowni
Państwo, odczytuję akt ślubowania „ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność
nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju
osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenia w duchu
umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej”
P. Monika Katarzyna Dziurczak - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
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P. Aneta Zwijacz Kozica Inspektor Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu
– proszę Państwa jest mi niezmiernie miło poinformować, że w dniu dzisiejszym
Pani Monika Katarzyna Dziurczak stała się nauczycielem mianowanym, bardzo
proszę Państwa Burmistrzów oraz Pana Przewodniczącego o uroczyste
wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Pani Anetko, profesjonalne
poprowadzenie tej ceremonii, teraz bardzo proszę Panią Agnieszkę Adamczyk
Inspektora Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu do poprowadzenia
uroczystości wręczenia Stypendium Burmistrza Miasta Zakopane
przyznawanym uczniom za najlepsze wyniki w nauce.
P. Agnieszka Adamczyk Inspektor Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu
– P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
przypadło mi w udziale poprowadzenie drugiej części naszej uroczystości, na
którą czeka większość zgromadzonych tutaj osób, a mianowicie nagrodzenie
Stypendium Burmistrza uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce w II
półroczu roku szkolnego 2015/2016 oraz złożenie serdecznych gratulacji i
podziękowań dla rodziców. Tradycją stało się już, że tę część uroczystości
prowadzimy zawsze wspólnie z Przewodniczącym Komisji Oświaty Panem
Markiem Donatowiczem.
Oprócz przyznanego Stypendium Burmistrza Miasta Zakopane otrzymali także
pamiątkowe dyplomy i statuetki. Były także podziękowania i gratulacje dla
rodziców i nauczycieli. Burmistrz złożył Stypendystom gorące gratulacje
oraz podziękował rodzicom i nauczycielom, którzy przyczynili się do ich
szkolnych sukcesów. Wielu nagrodzonych uczniów oprócz najlepszych
wyników w nauce może poszczycić się także osiągnięciami sportowymi, pracą
w wolontariacie i rozwijaniem wielu ciekawych pasji.
STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE za osiągnięte wyniki w nauce dla
uzdolnionych uczniów w II półroczu roku szkolnego 2015/2016 otrzymali:
SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Agnieszka Łukaszczyk – Capowska SP nr 9 im. Jana Kasprowicza
2. Magdalena Bańdo Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
3. Paulina Socha SP nr 3 im. Mariusza Zaruskiego
4. Karol Jan Gawlak Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
5. Adam Motyka SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny
6. Marcin Gąsienica Makowski SP nr 2 im. Bronisława Czecha
7. Bartłomiej Staszel SP nr 2 im. Bronisława Czecha
8. Julia Kiełbik SP nr 5 im. Janusza Korczaka
9. Zuzanna Wojtowicz SP nr 3 im. Mariusza Zaruskiego
10. Anna Skarbek - Malczewska SP nr 3 im. Mariusza Zaruskiego
11. Natasza Piwowarczyk SP nr 5 im. Janusza Korczaka
12. Wiktoria Bylinka Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
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13.
14.
15.

Antoni Rzucidło Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna
Zofia Stankiewicz Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna
Michał Knapczyk SP nr 3 im. Mariusza Zaruskiego

GIMNAZJUM
16. Karolina Szczerba Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda
Balzera
17. Szymon Bobrowski Gimnazjum nr 3 im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
18. Anna Cegielska Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera
19. Mira Fecko Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna
20. Michał Wojciechowski Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda
Balzera
21. Krzysztof Bętkowski Społeczne Gimnazjum im. Josepha Conrada STO
22. Maria Ciszek Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera
23. Natalia Paluch Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna
24. Joanna Gąsienica-Giewont Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera
25. Katarzyna Płoskonka Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda
Balzera
26. Natalia Czerniak Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich
27. Dawid Dzhafarov Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda
Balzera
28. Bartosz Bielski Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera
29. Karolina Dziedzic Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera
30. Adriana Dziubek Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

P. Przewodniczący - Szanowni Państwo kolejna ważna chwila, przyznanie
Nagrody Burmistrza z okazji Jubileuszu 40 lecia pracy artystycznej dla P. Marii
Podobińskiej Kossowskiej. Bardzo proszę Jubilatkę o podejście na środek Sali,
bardzo proszę Państwa Burmistrzów.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego – Szanowni Państwo pozwólcie, że najpierw odczytam list
Państwa Burmistrzów dla Pani Marii: „z okazji 40 lecia pracy twórczej proszę
przyjąć serdeczne gratulacje, Pani dorobek artystyczny prezentowany zarówno
podczas wystaw indywidualnych i zbiorowych jak i w zakresie projektowania
graficznego, ilustracji książkowej i redakcji graficznej zasługuje na najwyższe
uznanie. Także praca jako nauczyciela dzieci i młodzieży jest najlepszą
wizytówką Zakopanego. To dzięki Pani, uczniowie zakopiańskich szkół oraz
Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” zdobywają nagrody na
wielu konkursach zarówno regionalnych, ogólnopolskich i światowych. Nie
byłoby to możliwe bez zaangażowania, serca i ogromnego talentu, który nie
tylko umie Pani przekazać wychowankom, ale także go w nich rozwinąć. Na
dalsze lata przekazujemy życzenia wszelkiego dobra zarówno w pracy
zawodowej, jak i w życiu osobistym”. Oklaski.
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Do życzeń i gratulacji przyłączyli się także Zastępcy Burmistrza oraz
Przewodniczący Rady Miasta Zakopane P. Grzegorz Jóźkiewicz, który wręczył
kwiaty Jubilatce.
P. Maria Podobińska – Kossowska – jestem bardzo wzruszona wyróżnieniem,
które jest dla mnie wsparciem, dzięki wam poczułam się znów pożyteczna
bardziej i chciałam na pamiątkę tego wyróżnienia, pierwszy raz wybieranego w
takich spektakularnych okolicznościach oficjalnych, naprawdę mam tremę.
Chciałam przekazać Panu Burmistrzowi, taki pamiątkowy prezent, grafika moja
z ostatniego projektu ubiegłorocznego prezentowanego w tym roku w maju,
niech te anioły patronują Radzie Miasta i całemu Urzędowi. Napisałam
skromnie dedykację: „Wielce Szanownemu Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta
życząc wytrwałości i wsparcia z góry w wprowadzeniu dobrych zmian w naszej
małej ojczyźnie. Wierna sztuce, dzieciom Maria Podobińska Kossowska,
Zakopane 29 września 2016 r.” Oklaski.
Ad. 3
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 3 - Jubileusz 85 – lecia
Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego w
Zakopanem – prezentacje przedstawi Dyrektor Szpitala prof. zw. dr hab.
med. Daniel Zarzycki. Bardzo proszę Panie Dyrektorze o przedstawienie
prezentacji.
Odbyła się prezentacja multimedialna – załącznik płyta CD.
(Z okazji Jubileuszu 85-lecia Uniwersyteckiego Szpitala OrtopedycznoRehabilitacyjnego w Zakopanem prezentację dotyczącą bogatej historii i
osiągnięć tej placówki przedstawił Dyrektor prof. Daniel Zarzycki).
W 1917 dzięki staraniom Sekcji Sanitarnej Książęco-Biskupiego Komitetu w
Zakopanem w wynajętej willi "Orla" powstał pierwszy szpital dla dzieci
dotkniętych gruźlicą, zwłaszcza kostno-stawową. W 1923 Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski położył kamień węgielny
pod budowę nowego Szpitala-Sanatorium dla Dzieci. Został on ukończony w
1931r. dzięki darowiznom społeczeństwa, Kas Chorych, samorządów miast
całej Polski oraz dotacji rządowej, a oddany do użytku jako Sanatorium
Uniwersytetu Jagiellońskiego dla 300 dzieci. Obecnie jest to nowoczesna
placówka, która zajmuje się leczeniem wszystkich schorzeń narządu ruchu, a
zwłaszcza deformacji i chorób kręgosłupa. Diagnostyka oraz leczenie
operacyjne i rehabilitacyjne są prowadzone dla pacjentów z całego kraju.
Rocznie wykonuje się tu ok. 1700 zabiegów operacyjnych.
P. Przewodniczący - Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, cóż powiedzieć?
Dorobek Pana poprzedników, dorobek Pana jest niekwestionowany, jest godny
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szacunku, bym powiedział uwielbienia. To w swoim imieniu. W imieniu Rady
Miasta głos zabierze Wiceprzewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Jasiński.
P. Andrzej Jasiński – Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Panie Profesorze,
chciałem Panu bardzo serdecznie podziękować za determinację, wkład i
kontynuację tego wielkiego dzieła również wielkich poprzedników. Pozwoli
pan, że na Pana ręce również pragnę złożyć podziękowania dla całego zespołu
lekarskiego, pielęgniarskiego, Pań salowych, działu rehabilitacji, administracji,
gospodarczego, technicznego, analityki medycznej, radiologii za wkład w
przywracaniu zdrowia chorych, uśmiechu i nadziei. Także bardzo serdecznie
dziękuję i z całego serca życzę wszystkiego dobrego i szczęścia. (Wręczył
kwiaty Profesorowi Danielowi Zarzyckiemu).
P. Burmistrz Leszek Dorula – Panie profesorze, Szanowna Rado, Szanowni
Państwo, Pan profesor zaczął swoje wystąpienie dość skromnie mówiąc, że
szpital leży na uboczu i mało kto wie co się tam dzieje, ale jak oglądnęliśmy
cała historię, to przecież nie trzeba było zmieniać naszego zdania ani poglądu a
jedynie uzupełnić te wiadomości historyczne, które zostały nam tutaj
przedstawione i ani szpital nie leży na uboczu, ani nie jest tak że nikt nie wie co
się tam dzieje. To przecież to olbrzymie grono pacjentów, które domagało się i
domaga się, żeby się tam leczyć jest czystym dowodem na to, że ten szpital w
Zakopanem, zwany KBK jest ceniony, szanowany i jest prawdziwą dumą
Zakopanego. Owszem w Zakopanem są przecież cztery szpitale i mało kiedy i w
którym mieście się zdarza, żeby w tak małym mieście utrzymać cztery szpitale i
wszystkie są zapełnione. Natomiast i to też, wolelibyśmy gdyby nie, ale chce na
ręce Pana Profesora podziękować wszystkim tym, którzy w tym szpitalu przez
wiele, wiele lat pracowało, tym którzy pracują i tym, którzy dbają można
powiedzieć nie tylko o wizerunek Zakopanego, ale przede wszystkim o zdrowie
tych pacjentów, serdecznie, serdecznie pogratulować i podziękować. Chcę na
Pana ręce powiedzieć i pożyczyć nie tylko szczęścia, ale też i wytrwałości i oby
nigdy się nie zmieniło, że ten wizerunek jest taki jak Pan sam na początku
powiedział, jestem o tym święcie przekonany i jeszcze raz serdecznie dziękuję i
gratuluję. Oklaski.
P. prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki – Szanowni Państwo jeszcze raz
przypominam, że dla wszystkich radnych jest wydawnictwo, które zostało z
okazji Jubileuszu wydane, w kopertach są zaproszenia, także gorąco zapraszam.
Dziękuję bardzo. Oklaski.
Ad. 4
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 4 – Przyjęcie protokołu z XXIV
Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XXIV Sesji odbytej w dniu 29 lipca br.
mieli zapoznać się Państwo radni: P. Bożena Solańska i P. Stanisław Majerczyk.
Bardzo proszę o zabranie głosu.
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P. Bożena Solańska – zapoznałem się z protokołem i nie wnoszę zastrzeżeń.
P. Stanisław Majerczyk – zapoznałem się z protokołem i proszę o przyjęcie.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do
protokołu z XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 13 radnych
przyjęła protokół z XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad. 5
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 5 - Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Zakopane, Państwo radni otrzymali sprawozdanie za okres
od 22 lipca do 22 września br. – zał. Nr 5. Bardzo proszę P. Burmistrza o
ewentualne uzupełnienie sprawozdania.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, pozwolę
sobie przedstawić bardzo krotko można powiedzieć, albo nawet ogólnie moje
sprawozdanie, raz że już dość długo ta Sesja już trwa, dwa myślę, że po tak
długim okresie międzysesyjnym sami Państwo wiecie, że w okresie tym
sprawozdawczym, wakacyjnym odbywało się tyle rzeczy, że jak bym Państwu
chciał wszystkie tu przedstawiać szczegółowo to zajęło by bardzo dużo czasu.
Mieliśmy Szanowni Państwo wspaniały sezon letni i za to chciałem serdecznie
wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom, Radzie, urzędnikom podziękować,
że w opinii można powiedzieć nie tylko nas zakopiańczyków, ale przede
wszystkim w opinii turystów, mediów, marketingowców z całej Polski,
stwierdzono jednoznacznie, że Zakopane przełamało w tym sezonie trend kiedy
o Zakopanym mówiono nie całkiem pozytywnie, a wręcz że mało się dzieje, nic
się nie dzieje i Zakopane nie idzie w dobrym kierunku. Oczywiście to wymagało
bardzo dużego wysiłku i nie składało się sam wysiłek, oczywiście na ten
wysiłek zawsze składa się, z resztą jak to sam powiedział Pan profesor też i
trochę szczęścia, oczywiście to, że jest nadmiar można powiedzieć we
wszystkich miejscowościach gości, no jest sytuacja jakby można powiedzieć,
nie tylko międzynarodowa, ale tez i ogólna w Polsce, ale też i olbrzymia praca
samorządów, mieszkańców na to, aby właśnie o ten ważny wizerunek, promocję
i o tą ważną dział turystyczne zadbać. I za to serdecznie tym przedsiębiorcom,
tym mieszkańcom którzy tak bardzo dbają o nasze miasto, ale też i o swoje
można powiedzieć firmy serdecznie, serdecznie dziękuję. Dziękuję Radzie
Miasta za to, że włączała się w cały ten sezon turystyczny, we wszystkie
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imprezy, mało tego organizowali sami podawali pomysły. Ja nie ukrywam z
tych pomysłów również korzystałem. Chciałem też wszystkim radnym i
mieszkańcom podziękować za to, że uczestniczyli we wszystkich inwestycjach
czy remontach w naszym mieście, które nadal trwają i też nie chcę wymieniać,
bo wiedzą Państwo ile jeszcze w tym okresie zostaje rzeczy wykonanych.
Dziękuję, bo zgłaszają mi przy każdym remoncie rzeczy które ich niepokoją, ale
i te rzeczy, które chcieli by żeby inaczej wyglądały. I tutaj z niektórymi radnymi
się przecież sam nawet konsultowałem, sam dzwoniłem, pytałem jakie mają
zdanie, jakie opinie i czy trzeba by ewentualnie zmienić, a wręcz nawet prosiłem
żeby po prostu do mieszkańców podeszli, zapytali, czy to odpowiada, czy trzeba
to zrobić inaczej. I za to tym radnym serdecznie dziękuję. To całe nasze można
powiedzieć wysiłki wspólne przekładają się na to, że nasze miasto spostrzegane
jest tak jak powiedziałem ogólnie stwierdzając w bardzo pozytywnym kierunku
idziemy. Chcę Państwu zapewnić, że ten kierunek obrany będziemy
kontynuować i będziemy dbać o to, żeby marka Zakopane była coraz lepsza i
tutaj chciałem podziękować naszej Dyrektor P. Beacie Majcher za to, że poprzez
swoje wydarzenia, umowy, ale też i nie ukrywam można powiedzieć znajomości
jeszcze dawnej pracy no pomogła jakby nam w reklamie Zakopanego, bo jak
sami Państwo wiecie podpisaliśmy też umowę z TVP3 i od czerwca w tym roku
jest program Na Zakopiańskim Szlaku Wydarzeń, który jest co dwa tygodnie
przedstawiany w ogólnopolskim programie i tak będzie Szanowni Państwo aż
do sylwestra, który kończy się również ten sylwester również z TVP3 i za to
serdecznie dziękuję, bo jak duże miasta, olbrzymie można powiedzieć pieniądze
wykładają na to, żeby mogły transmitować swoje wydarzenie sylwestrowe, to
my bardzo przyzwoite w stosunku do tych wydawanych przez inne miasta
środkach jesteśmy w stanie nie tylko transmitować, ale od czerwca mieć co dwa
tygodnie w ogólnym programie TVP wszystkie wydarzenia i promocje naszego
miasta. One są jeszcze miedzy tymi dwoma tygodniami powtarzane oczywiście
częściej. Serdecznie dziękuje i myślę, że jeśli pozwolicie to dzisiaj poproszę
Państwa, że jeśli są ewentualne pytania do sprawozdania nawet nie tego
ogólnego, które Państwo dostali ale tych wydarzeń, które się odbywały, tych
remontów, tych wszystkich zdarzeń, które w tym okresie sprawozdawczym były
to chętnie na nie odpowiem. Serdecznie jeszcze raz dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo Panie Burmistrzu. W temacie
sprawozdania bardzo proszę Pan profesor Jerzy Jędrysiak, a potem P. Józef
Figiel.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowni Państwo Burmistrzowie, Wysoka Rado,
nawiązując do sprawozdania Burmistrza chciałem gorąco podziękować za
solidny remont osiedle na Kościelnej, ten remont przebiegł błyskawicznie i
rzeczywiście Pan Burmistrz bardzo pilnował, żeby życzenia mieszkańców były
zgodne z ich jakby propozycją. Chodziło o to, że mieszkańcy obawiali się
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dbając o bezpieczeństwo swoich dzieci, które tam często wybiegają z boiska, z
resztą tez bardzo dobrze wyremontowanego dzięki Leszkowi, trzy razy te boisko
prosiłem o taki poważny remont, Panie Burmistrzu mieszkańcy wybierali się do
Pana jakby z petycją, z prośbą o to, żeby Pan uszanował ich jak gdyby potrzeby,
Pan zareagował prosząc mnie o konsultacje. Bardzo dziękujemy. Naprawdę całe
te osiedle, te ulice wyglądają super. To bardzo porządny remont i bardzo szybko
zrealizowany. Ja zdaję sobie sprawę, że Pan wiele ma na głowie obowiązków,
jest rondo Chramca remontowane, Kuźnice, Szymony, ale tutaj byłe nawet
zdziwiony szybkością tego remontu. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie profesorze, bardzo proszę P.
Przewodniczący Józef Figiel.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Panie Burmistrzu pozwoli Pan że Pańskie sprawozdanie uzupełnię o
pewne wydarzenie ważne dla miasta, które miało miejsce. Otóż 12 września
2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu po rozpoznaniu
odwołania Klubu im. Władysława hr. Zamoyskiego z siedzibą w Zakopanem od
decyzji Burmistrza Nowego Targu z dnia 2 maja 2013 r. o wyrażeniu zgody na
wejście w teren pasa drogowego drogi publicznej gminnej ul. Krupówki w
Zakopanem działką ewidencyjną nr 649/36 w celu wykonania schodów oraz
wjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalno usługowego
położonego na działce ewidencyjnej 270 obręb 5 w Zakopanem, postanawia
uchylić zaskarżoną decyzje w całości oraz orzec co do istoty sprawy w ten
sposób, że odmawia wydania Pani Krystynie Wajdzie, Panu Piotrowi Wajdzie
zezwolenia na umieszczenie lokalizację w pasie drogowym ul. Krupówki w
Zakopanem na działce ewidencyjnej nr 694/36 schodów zewnętrznych oraz
pochylni wjazdu dla niepełnosprawnych prowadzących do budynku mieszkalno
usługowego położonego przy ul. Krupówki 49 na działce ewidencyjnej nr 270
obręb 5 w Zakopanem. Decyzja niniejsza jest ostateczna i służy skarga do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dziękuję. Panie Burmistrzu jest to
ważny dokument, który Pan pewnie go nie posiada, ja uzyskałem pozwolenie od
Zarządu Klubu Zamoyskiego żeby Panu to przekazać. Tu jest kilkustronicowe
uzasadnienie, więc bardzo proszę.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący , czy jeszcze ktoś z
Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę Pan Burmistrz.
P. Burmistrz Leszek Dorula - Szanowna Rado, Szanowni Państwo, ja
dziękuję koledze radnemu ponieważ rzeczywiście tego dokumentu nie mamy.
Nie mamy go dlatego, że miasto Zakopane zostało wyłączone z postępowanie o
schody na Krupówkach. To chodzi o te schody, które ten problem rzeczywiście
jest od kilku lat nierozstrzygnięty a nie dostajemy powiadomienia dlatego, że
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swojego czasu mój poprzednik no jakby można powiedzieć no był wyłączony,
albo sam się wyłączył z tego postępowania ponieważ dotyczyło jego syna czyli
rodziny. W związku z tym całe rozstrzygnięcie i cała procedurę administracyjną
SKO skierowało na Burmistrza Nowego Targu i jak widzę tutaj tą informację i
tą decyzję dostał Burmistrz Nowego Targu i również Pan Piotr Wajda, Krystyna
Wajda i Pan Grzegorz Majcher oraz Klub im. Władysława hr. Zamoyskiego. Ja
oczywiście tę decyzję dla informacji w tym momencie przyjmuję. Natomiast
muszę też poinformować Państwa, że my jako Zakopane na dzień dzisiejszy nie
mamy możliwości tutaj działania w tym temacie. Tak jak powiedziałem SKO
utrzymało nawet po wyborach to, że ten temat będzie prowadził Burmistrz
Nowego targu i urzędnicy Nowego Targu i cała dokumentacja jak i można
powiedzieć procedura tam się odbywa w Nowym Targu. To jest tyle co w tym
temacie, natomiast za tę decyzję dziękuję. Natomiast tutaj chciałem również
podziękować Panu Jędrysiakowi, bo rzeczywiście z naszymi telefonami i
wymianami opinii też była błyskawiczna a reakcja była błyskawiczna. Ja
chciałem Państwu powiedzieć jeszcze tak uzupełniając to co w tym momencie
mówimy o tych remontach, że ja pozwolę sobie na listopad zarówno dla
Państwa, jak i dla mieszkańców, wszystkich mediów przygotować swoje
sprawozdanie z połowy mojej kadencji, czyli 8 grudnia w tym roku mija 2 lata,
chce ją podsumować, przedstawić wiarygodnie z wszystkimi danymi, z
wszystkimi tymi rzeczami które się w naszym mieście udały, tymi które się też
nie udały. Zaznaczymy też przyczyny, wszystkie te rzeczy Państwu dokładnie ze
statystykami i z osiągnięciami pozytywnymi, które uważam jest ich bardzo
wiele oraz możemy nawet pewnymi konfrontacyjnymi jakby można powiedzieć
odniesieniami się też odnieść do tych jakby można było powiedzieć całości
działań. Natomiast przygotuje informację a od Państwa życzenia będzie czy
będzie potrzebna jakieś inne działanie. Serdecznie, serdecznie Państwu dziękuję.
P. Przewodniczący
Zbigniew Szczerba.

- dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, bardzo proszę P.

P. Zbigniew Szczerba – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
mam pytanie dotyczące nie pamiętam którego zadania w tym momencie,
natomiast chodzi mi o stadion przy ul. Orkana. W informacji, której
otrzymaliśmy jest zapis, że do stycznia mają trwać prace projektowe, jeśli
dobrze pamiętam z tego co czytałem. Pytanie moje jest takie, czy to już
mówimy o projekcie już budowlanym czy to dalej jest kwestia tylko i wyłącznie
jakieś koncepcji?
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Zbigniewie, bardzo proszę Pana
Burmistrza o odpowiedź.
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P. Burmistrz Leszek Dorula – tak, bardzo prężnie działamy w kwestii
projektowania i pozwolenia na budowę. Tutaj nie dalej jak wczoraj czy
przedwczoraj spotkałem się z Naczelnikiem przy wstępnych można powiedzieć
rozmowach już dotyczących budżetu na następny rok, ale też i można
powiedzieć wieloletniego planu finansowania i wzięliśmy pod uwagę również
stadion Orkana, że w 2017 roku chcemy tam rozpocząć budowę. Chcemy w tym
momencie wspólnie z Radą zaproponować które rzeczy, bo jeśli dobrze się uda
to również wiele innych rzeczy jakby szykujemy na 2017 rok. Chce Państwa
poinformować w tym momencie może nie przedwcześnie, ale mam nadzieję że
się nam to uda, że wiele z tych inwestycji staramy się o dofinansowanie i mamy
nadzieję, że przy wspólnym wsparciu wszystkich polityków i wszystkich opcji,
ale też i wszystkich można powiedzieć tych, którym zależy na Zakopanem, a
staramy się z wszystkimi współpracować i o to prosić. Chcemy by się to po
prostu udało i są naprawdę przygotowane dobre rzeczy dla Zakopanego i mamy
nadzieję, że nam się uda to zrealizować, ale uda nam się zrealizować tylko
wtedy jeśli dostaniemy na to dofinansowanie. Mamy nadzieję, że już pod koniec
roku będziemy mieli pierwsze oznaki w niektórych dziedzinach, że to
dofinansowanie będzie. Natomiast kolejne rzeczy będą w przyszłym roku już
znane na wiosnę i to też uzależnia czy te inwestycje wspólnie będziemy
planować włożyć do tego budżetu, czy ewentualnie zmieniać wtedy jak
dostaniemy dofinansowanie. Ja jestem zwolennikiem, żeby w tym momencie
pokazać, że mamy przygotowane, ale tak jak mówię, chcę przedyskutować z
wami Szanowni Państwo, przedstawić, a później ten. My złożymy propozycję
tak jak jest w tym momencie, mamy nadzieję tak jest zobowiązany ten który
przygotowuje projekt i takie mamy obliczenia, że powinno gdzieś na styczeń,
luty najpóźniej być pozwolenie o ile nic innego nas nie zaskoczy i przystąpić do
tego zadania. A o środkach i rozdzieleniu tych środków chciałbym rozmawiać
już najpierw z cała Radą a później przedstawiać to publicznie. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję Panie Burmistrzu, czy są jeszcze pytania? Nie
widzę. Witam serdecznie Pana Antoniego Marmola na obradach Sesji.
Ad. 6
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 6 – Sprawozdanie z działalności
stałych Komisji Rady Miasta. Proszę kolejno Przewodniczących Komisji o
przedstawienie
sprawozdania.
Bardzo
proszę
jako
pierwszego
Przewodniczącego P. Jana Gluca, Przewodniczącego Komisji Ekonomiki.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Komisja Ekonomiki miała swoje posiedzenie po przerwie wakacyjnej
w dniu 22 września, komisja była mocno reprezentowana przez samych
członków, bo frekwencja była 100% i na komisji obecny był Pan Burmistrz
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Leszek Dorula, była P. Małgorzata Musiał Fecko, obecni byli Naczelnicy
Wydziałów P. Janina Puchała, P. Bogumiła Stępowska Gąsienica, która
reprezentowała Panią Skarbnik, była również Pani Stanisława Chowaniec
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat, jak zwykle kolega Wiceprzewodniczący
Rady obecny P. Maciej Wojak na Komisji Ekonomiki chociaż nie jest jej
członkiem, no i po raz pierwszy Przewodniczący Rady Miasta na Komisji
Ekonomiki jako jej członek, no i radni którzy też byli obecni, a którzy nie są
członkami P. Paweł Strączek, także te komisje są ważne, bo to jest okres kiedy
padają wnioski do budżetu, jest wiele pism, które mają taki wydźwięk dość
czasami emocjonalny w naszym mieście i trzeba je rozpatrzyć i skierować to do
Burmistrza. Z takich właśnie pism godnych uwagi i zainteresowania, bo byli też
mieszkańcy obecni na tej Komisji bloku który znajduje na ZCE. Oczywiście
Komisja zawnioskowała, żeby no w trybie pilnym wykonać tam niezbędne
prace, które poprawią bezpieczeństwo i komunikację niezbędną do
prawidłowego funkcjonowania. Natomiast co do wykupu mieszkań, Komisja
została na tym stanowisku, które podjęła dwa miesiące wcześniej, czyli te
mieszkania z uwagi na to, że jest to teren oświatowy i tam w tej chwili trwają
prace przy zmianie punktowej planu w związku z czym do czasu rozstrzygnięcia
tych ważnych kwestii związanych z ze zmianą planu jak i też z budową na tym
obiektu Orlika. Ten temat na razie nie będzie dyskutowany. Najważniejsze to
jest poprawa mieszkańcom tych warunków takich bieżących. Również P. Zosia
Małeta zwróciła się pismem do Komisji, odpowiedź była taka, że narazie ta
nieruchomość pozostanie w zasobach gminnych. Był obecny adwokat Janusz
Goński, który reprezentował jedną ze stron przetargu, który odbył się na
nieruchomość, to jest działka 546 obręb 3, to jest skręt z ul. Nowotarskiej w
kierunku szpitala po prawej stronie. Pan adwokat tez jak już wszyscy państwo
wiecie, bo otrzymali to pismo do wiadomości, podniósł pewne kwestie związane
z tym przetargiem. Komisja postanowiła, żeby zawnioskować do Burmistrza o
odwołanie tego przetargu z dnia 30 września, czyli z dnia jutrzejszego i Komisja
też ustosunkowała się też co do nowej ceny, którą zaproponowała i w tej kwestii
no to byłoby tyle. Z innych spraw wnioski do budżetu, no najwięcej takich
tematów bieżących, które mają radni w swoich dzielnicach, poprawiające stan
bezpieczeństwo, głównie to są sprawy związane z komunikacją, z ulicami, z
chodnikami, szczególnie na obrzeżach dużo tych robót ostatnio wykonało się,
ale też sporo tych robót jest do wykonania, co też nie znaczy że w centrum się
nie robi, bo też takich robót jest sporo, rozpoczęta inwestycja do Kuźnic dość
ważna. To było by tyle. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący, bardzo się cieszę że
zostałem członkiem tej Komisji, gdyż Komisja na swoich posiedzeniach bardzo
dynamicznie, bardzo konstruktywnie i merytorycznie próbuje rozwiązać
problemy naszego miasta. Chciałbym pochwalić przewodnictwo Pana Jana
Gluca, jego Zastępcy Pana Zbigniewa Szczerby i wszystkich członków.
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Oczywiście z wyróżnieniem Pana Jacka Kalaty, który jest merytoryczny ale
czasami potrafi wzbudzić kontrowersje, ale bądź niezmienny Jacku. Bardzo
proszę Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych P. Józefa
Figla.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący , Państwo Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych obradowała 23
września. W posiedzeniu wzięli udział P. Burmistrz Agnieszka Nowak
Gąsienica. P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i
Sportu, P. Aleksandra Skupień Rzadkosz z Wydziału Ewidencji Ludności, P.
Marta Rabiasz główny księgowy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, P.
Barbara Jarłóg Kierownik Stacji Caritas, P. Grzegorz Cisło Sekretarz Miasta,
przedstawiciel mediów P. Józef Słowik, członkowie Komisji. Temat posiedzenia
Komisji: spotkanie z Kierownikiem Stacji Opieki Caritas w Zakopanem,
wnioski do budżetu i sprawy bieżące. Pani Barbara Jarłóg przedstawiła
sprawozdanie z działalności stacji. W 2015 w stacji zatrudnionych było 3
rehabilitantów i 2 pielęgniarki. Rehabilitanci i pielęgniarki wykonują czynności
w stacji jak i w domu chorych. W sumie w domach pacjentów wykonano w
ciągu roku 2015 2622 zabiegi, 882 osoby objęto dofinansowaniem a wszystkich
zabiegów wykonano w ciągu roku 24 428 w stacji. Stacja posiada też sprzęt do
wypożyczania, 125 sztuk tego sprzętu. W 2015 stacja dostała dofinansowanie z
Urzędu Miasta w kwocie 135 tyś. było to dofinansowanie z konkursu, a cały
koszt utrzymania stacji w 2015 roku to kwota 231 tyś. 96 tyś. stacja pozyskała z
innych źródeł. Roczny koszt wynagrodzenia jednego rehabilitanta to kwota
około 28 tyś brutto. Są to bardzo niskie wynagrodzenia, bo przecież te osoby
żyją w rodzinach. Z obserwacji wynika, że społeczeństwo Zakopanego szybko
się starzeje i zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne i opiekuńcze ciągle
zrasta. I te usługi mają dobrą ocenę przez społeczeństwo. Gdyby miasto w
przyszłym roku ogłosiło konkurs z zakresu pomocy społecznej, dbanie o życie i
zdrowie mieszkańców, placówka mogła by zatrudnić jeszcze jednego
rehabilitanta. Są ku temu warunki lokalowe i sprzętowe, brak finansów. Stacja
posiada dwa samochody służbowe, którymi pielęgniarki i rehabilitanci mogą
przemieszczać się do swoich podopiecznych. Stacja mieści się w budynku
należącym do parafii Najświętszej Rodziny i dzięki życzliwości księdza
Dziekana bezpłatnie korzysta z pomieszczeń. Ks. Dziekan opłaca również osobę
do sprzątania pomieszczeń. Ponadto ks. Dziekan Bogusław Filipiak i ks. Infułat
Stanisław Olszówka pełnią opiekę duchową nad placówką. Caritas organizuje
również różnego rodzaju akcje. Jedną z takich akcji to objęto pomocą siedmioro
dzieci, zafundowano im comiesięczny bon o wysokości 150 zł przez 10
miesięcy na cele związane z edukacją. Stacja angażuje się w pomoc biednym
ludziom, np. w zakupie leków, pampersów. Wiele osób zaopatrzono w odzież.
W stacji przeprowadzane są również akcje bezpłatnych badań, np. pomiaru
cukru. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca pracownicy stacji biorą udział w
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adoracji Najświętszego Sakramentu w Kościele Najświętszej Rodziny i polecają
Bogu sprawy stacji , pacjentów, jak i wszystkich ofiarodawców. W dalszej
części posiedzenia Komisja dyskutowała nad sprawami budżetowymi. Dla
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wnioskowano o kwotę na
dotychczasowym poziomie, powiększoną o program 500+. W sumie jest to
kwota 25 mln zł. 9 mln to jest utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej a 16 mln to są pieniądze potrzebne na te świadczenia 500+. Dla
oświaty Komisja wnioskowała o kwotę 200 tyś zł na potrzeby programów
zdrowotnych dla dzieci i młodzieży gminnych szkół. To jest nowy program,
który będzie realizowany. Dla Wydziału Ewidencji Ludności i Spraw
Społecznych kwoty na dotychczasowym poziomie na programy zdrowotne
mieszkańców z możliwością zwiększenia kwoty na konkursy usługi z zakresu
pomocy społecznej. Komisja zapoznała się również z pismami. Proszę Państwa
jeszcze chciałbym się podzielić jedną informacją. Na poprzednim posiedzeniu
Rady Miasta złożyłem taki apel o pomoc dla Domu Wsparcia Dziecka i
Rodziny. Na ten mój apel odpowiedziało 12 radnych, serdecznie dziękuję. 4
pracowników jednostki samorządowej Urzędu Miasta, to była P. Beata Majcher,
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny, P. Janina Puchała i P. Marek
Trzaskoś, serdecznie dziękuję i mieszkańcy P. Bucki Paweł, P. Morawa Jan, P.
Małgorzata Wonuczka Wnuk, P. Gawłowicz Teresa, Elżbieta Figiel, Zofia
Figiel i proszę Państwa tak powiem szczerze, wychodząc tu z Urzędu zaczepił
mnie Pan, którego pierwszy raz widziałem na oczy. Pyta mi się, czy Pan zebrał
coś już dla tych dzieciaków? Ja mówię, że coś zebrałem ale jeszcze zbieram.
Lekką ręką wyciągnął 1000 zł, to był Pan Niemiec i był z Panią Garlicką, która
dała 200 zł. Ci mieszkańcy, to nie tak że ja do nich poszedłem i mówiłem że
potrzeba wesprzeć, oni sami dzwonili i powiedzieli że na forum internetowym
ten apel zobaczyli i chętnie się do niego włączą. W sumie zebrałem 3 500 zł. Te
pieniądze przekazałem na konto, mam pokwitowanie. Pani Dyrektor serdecznie
dziękuje. To było połowę pieniędzy na podróż do miejscowości nadmorskiej,
żeby zawieść te dzieciaki tam i z powrotem. Bo cała podróż kosztowała 7 tyś. zł.
Pani Dyrektor obiecała, że przyjdzie na Komisję lub na Sesję i podzieli się
wrażeniami z tego pobytu i serdecznie za to dziękuję. Ja również wszystkim
serdecznie dziękuję, za włączenie się w tą akcję, razem można więcej. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy są pytania? Nie widzę. Bardzo
proszę Przewodniczący Sportu i Turystyki P. Krzysztofa Wiśniowskiego o
przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Krzysztof Wiśniowski - P. Przewodniczący , Państwo Burmistrzowie,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja Sportu i Turystyki odbyła swoje
posiedzenie w dniu 5 września br. w posiedzeniu udział wzięli P. Zofia
Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu, P. Leszek
Behounek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem,
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członkowie Komisji oraz obecny również radny nie będący członkiem Komisji
Sportu P. Jacek Kalata. Porządek posiedzenia, podział środków finansowych
przeznaczonych na zajęcia wychowania fizycznego odbywające się poza
terenem szkoły w I półroczu roku szkolnego 2016/2017. Oraz omówienie
sposobu finansowania sportu i turystyki na rok 2017 i wnioski do Pana
Burmistrza w sprawie budżetu na rok 2017. Komisja wnioskuje do Pana
Burmistrza o przygotowanie inwentaryzacji obiektów sportowych znajdujących
się przy szkołach, wielkość boisk, wymiary, nawierzchnia, czy spełniają
wymogi bezpieczeństwa oraz przedstawienie inwentaryzacji sprzętu sportowego
służącego do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Dnia 23 września
Komisja otrzymała od Pani Naczelnik Zofii Kiełpińskiej takowy wykaz,
dostępny jest w dokumentacji Komisji Sportu. Komisja wnioskuje również o
przedstawienie aktualnej sytuacji z budową tras biegowych na terenie
Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Komisja pozytywnie zaopiniowała
podział środków dla szkół na realizację zajęć poza szkolnych wychowania
fizycznego, w tym dojazdy na basen, Aquapark, „Już pływam” oraz zajęcia w
ramach poszerzonego programu wychowania fizycznego im. Stanisława
Marusarza. Jak co roku komisja przydziela środki na zajęcia wychowania
fizycznego dla szkół. W ramach tych środków mogą nauczyciele najczęściej
wychowania fizycznego odbyć zajęcia poza terenem szkoły, np. na lodowisku,
w Aquaparku, na terenach COS, to jest takie dodatkowe wsparcie, za które
serdecznie dziękuję, bo na to środki przyznaje Rada, Pan Burmistrz również w
budżecie środki znajduje, a wnioski Panie Burmistrzu do budżetu na rok 2017,
prośba o zabezpieczenie w budżecie na rok 2017 środków finansowych w
wysokości 40 tyś. zł uwzględniając zajęcia rekreacyjno sportowe organizowane
w ramach Dni Zakopanego z inicjatywy Rady Miasta Zakopane. Drugi wniosek
to kwota 600 000 zł na dotacje związane z konkursem dla podmiotów
niezaliczonych do sektora finansów publicznych. Ogólna prośba, ogólny
wniosek, aby wielkość budżetu w dziale 926 kultura fizyczna i sport wynosiła
3% całości budżetu miasta Zakopane na rok 2017 i ostatni wniosek to o ujęcie w
budżecie na rok 2017 remontu boiska przy SP nr 1, SP nr 2, przy SP nr 5. Ta
prośba dotyczy boisk sportowych przy SP nr 1 był remont, on się zakończyła
początku września i ta nawierzchnia jest dosyć mocno zużyta. To samo jest przy
SP nr 2, przy SP nr 5, również to boisko wymaga remontu, jeżeli będą środki
które będziemy mogli zabezpieczyć to również o nie bardzo serdecznie proszę.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy są pytania? Nie widzę. Bardzo
proszę Pana Marka Donatowicza Przewodniczącego Komisji Oświaty o
przedstawienie sprawozdania z pracy komisji.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się 08
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września, w planie komisji mieliśmy przede wszystkim podsumowanie wakacji
pod kątem różnego rodzaju remontów i inwestycji, a także działalności
wychowawczo dydaktycznej jak i wakacyjnej. Tu warto powiedzieć, że
wszystkie plany zaplanowane remonty przez Dyrektorów zostały w wakacje
wykonane. To o czym rozmawialiśmy podczas naszych wizyt w szkołach
zostało zrealizowane. Natomiast warto tez podkreślić, że odbyły się dyżury
wakacyjne w Zakopiańskim Centrum Edukacji, tutaj w tych dyżurach
wakacyjnych wzięło udział 170 dzieci. To był bardzo trafiony pomysł ten dyżur
wakacyjny. Był prowadzony również dyżur w przedszkolu i tutaj wzięło w tym
dyżurze udział 125 młodych. Pani Naczelnik Zofia Kiełpińska obecna na
spotkaniu przedstawiła też informację o obiektach sportowych przy szkołach
które funkcjonowały w trakcie wakacji, z resztą zgodnie z naszą sugestią.
Stwierdziła, że to wszystko pracowało tak jak powinno, było duże
zainteresowanie, także podsumowaliśmy wakacje. Okazuje się, że wszystkie
przedsięwzięcia, nawet informacja odnośnie uruchomienia dojazdu do szkoły
podstawowej nr 2 jest bardzo ciekawą i korzystną informacją. Przy okazji,
wszystkim naszym uczniom będę życzył w imieniu Rady, Komisji Oświaty,
roku pełnego sukcesów, wyników w nauce, w sporcie. Także jak to mówią
udanego, pełnego efektów roku szkolnego. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący , P. Jacek Kalata
chciałby zabrać głos.
P. Jacek Kalata – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, P. Przewodniczący mam
pytanie powiedział Pan dyżury w szkole, chodziło Panu o projekt Wakacje w
szkole, ponieważ on był tak ogólnie po prostu znany, czy mówimy o dwóch
różnych po prostu projektach, które odbyły się w wakacje.
P. Marek Donatowicz – wakacje w mieście zostały zrealizowane według
schematu, pierwsze dwa tygodnie w szkołach, następnie w Zakopiańskim
Centrum Edukacji. W dyżurze wakacyjnym w ZCE wzięło udział.170 dzieci.
P. Przewodniczący - Panie Jacku bardzo proszę przedstawić sprawozdanie z
pracy Komisji Rewizyjnej.
P. Jacek Kalata – chciałbym najpierw pogratulować naszemu koledze Pawłowi
Strączkowi z okazji urodzin syna. Widać, że 500+ funkcjonuje wspaniale w
Zakopanem, Zakopane rośnie w siłę. Gratulacje Paweł. Posiedzenie Komisji
Rewizyjnej odbyło się dnia 08 września, w posiedzeniu wzięli udział P. Helena
Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane, P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału
Drogownictwa i Transportu, P. Bogdan Wierzchowski mieszkaniec
Zakopanego. Po przyjęciu porządku obrad Komisja zajęła się kontrolą zarządzeń
Burmistrza za I półrocze, rozpatrzenie skargi i bieżącymi sprawami. Komisja
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podczas obrad uznała skargę P. Stanisława Nawrockiego z dnia 23 czerwca za
bezzasadną, będzie ona procedowana w punkcie 18. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący , czy są jakieś
pytania? Bardzo proszę P. Wojciecha Tatara Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie sprawozdania.
P. Wojciech Tatar – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący , Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
miała swoje posiedzenie dnia 14 września br. to było pierwsze posiedzenie.
Komisja przekazała dwa pisma do Pana Burmistrza, odpowiedziała na 3 pisma
mieszkańcom oraz Komisja złożyła wnioski do budżetu Miasta Zakopane na rok
2017. Nie chcę czytać wniosków, są ogólnodostępne. Drugie posiedzenie
Komisji odbyło się 27 września. W pracy Komisji uczestniczyli członkowie
Komisji, jak i również Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska P. Andrzej
Fryźlewicz, P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami,
Inspektorzy z Wydziału Ochrony Środowiska i Drogownictwa. Również w
pracy Komisji uczestniczył Pan Prezes spółki Sewik P. Krzysztof Strączek oraz
dwóch funkcjonariuszy Policji Wydziału Ruchu Drogowego P. daniel Łojas i P.
Marian Łojek, którzy przedstawili nam sytuację wynikającą z porozumienia.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał na dzisiejszą Sesję oraz
złożyła następujące wnioski: rozważenie możliwości zakupu wagi najazdowej
przez Urząd Miasta Zakopane w porozumieniu ze Starostwem dla Policji oraz
dla Inspekcji Transportu Drogowego lub podpisanie porozumienia z dowolną
stacją diagnostyczną posiadającą taką wagę. Szanowni Państwo przedstawiciele
Policji podali nam w trakcie przeprowadzonych 12 kontroli samochodów
ciężarowych 11 z nich miało przekroczoną dopuszczalną masą całkowitą albo
dopuszczalny nacisk osi. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że
skierujemy taki wniosek do Pana Burmistrza i prosimy o pozytywne rozważenie
i opinię. Następnie zakup 15 latarek służących do zatrzymywania pojazdów dla
Policji oraz Straży Miejskiej. W związku z powtarzającymi się pismami
mieszkańców ul. Za Cieszynianką Komisja wnioskuje, aby po zakończeniu
procesu komunalizacji rozważyć możliwość modernizacji i przebudowy wyżej
wymienione ulicy w ramach obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. To wszystko dziękuję bardzo. Dziękuję
bardzo również Panu Burmistrzowi za inwestycje, które są w trakcie
dokonywane na terenie gminy Miasta Zakopane, są to nie tylko inwestycje
drogowe, ale również inne.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący , czy są pytania? Nie
ma. Bardzo proszę P. Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rozwoju P.
Bartłomiej Bryjak o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
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P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo komisja obradowała w dniu 15
września 2016 r. zaopiniowała dwa projekty uchwał, zawnioskowała o zdjęcie
jednego z projektów uchwał. Także wniosła wniosek o to, żeby wszystkie
wydawane decyzje o warunkach zabudowy do informacji Komisji były
podawane, również wydane w tej kadencji bo potem przychodzą mieszkańcy,
mają pytania o te warunki zabudowy, a my nawet nie wiemy ze takie zostały
wydane. Na pewno będzie to służyć lepszej transparentności i przejrzystości i
lepszej informacji członków Komisji o tym co się dzieje w Biurze Planowania
Przestrzennego w tej materii. W posiedzeniu komisji wziął też udział jeden z
mieszkańców miasta z ul. Za Cieszynianką i wyraził ubolewanie, myślę że
podzielane przez większość członków Komisji, że Wydział Drogownictwa i
Transportu pozwolił deweloperowi na ul. Za Cieszynianką do zbliżenia się do
pasa drogowego drogi publicznej. Robi się wyjątki nadal dla deweloperów,
ażeby mogli jeszcze więcej zbudować, wiemy że tam jest ogromny konflikt
społeczny a takie decyzje, które pozwalają na jeszcze większą zabudowę ze
strony miasta uważa większość członków Komisji za niezbyt właściwe. To by
było na tyle, jeśli są jakieś pytania to proszę. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący, czy są pytania? Nie
ma. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Kultury o przedstawienie
sprawozdania z pracy Komisji.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, 21 września 2016 roku było kolejne posiedzenie Komisji
Kultury, było to posiedzenie wyjazdowe. Jest naszą tradycją, że co jakiś czas
odwiedzamy ważne miejsca na mapie kulturalnej Zakopanego. Takim
niewątpliwie jest Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Nie byliśmy tam od
paru lat, także pozwoliłem sobie zaprosić członków Komisji na to posiedzenie
właśnie w willi na Harendzie. W tym posiedzeniu wzięli udział m.in. Prezes
Towarzystwa Pan Piotr Kyc, P. Małgorzata Karpiel Dyrektorka Muzeum, P.
Beata Majcher Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury, P. Bożena Gąsienica
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz P. Joanna Staszak Naczelnik
Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego. Pani Małgorzata Karpiel
przedstawiła historię muzeum, przedstawiła problemy z jakimi boryka się to
muzeum, jak i również podziękowała za wsparcie finansowe z Urzędu Miasta
Zakopane, bo właściwie dzięki temu wsparciu to muzeum może rozwijać swoją
działalność. Jest to jednostka bardzo prężna i często odwiedzana przez turystów.
Przypominam, że w ciągu roku zbierają z biletów ponad 45 tyś. zł. Ale na swoje
potrzeby potrzebują około 130 tyś zł i konieczny jest remont całego muzeum.
Muzeum to od niedawna wpisane jest rejestru zabytków i być może będzie
startować po raz drugi w konkursie o przyznanie stosownych środków na
rewaloryzacje tego obiektu, jak również wspomnianą o współpracę z innymi
instytucjami kultury, m.in. na Harendzie od paru lat wystawiana jest sztuka
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Kruk, zainscenizowana przez Teatr Witkacego. Proszę Państwa było to
spotkanie wyjazdowe i chciałem powiedzieć , że był to wielki walor poznawczy
ponieważ nie jest to jednostka, która podlega bezpośrednio Urzędowi Miasta,
ale prowadzi niezwykle ciekawą działalność, organizuje wieczory autorskie i
cieszy się wielkim powodzeniem nie tylko wśród zakopiańczyków, ale przede
wszystkim wśród ludzi z Polski, którzy odwiedzają od lat to muzeum. Proszę
Państwa korzystając z okazji chciałem złożyć tu w imieniu Komisji
podziękowania dla Dyrekcji tatrzańskiego Parku Narodowego, ponieważ po
latach naszych starań została odsłonięta kapliczka na Jaszczurówce. Jest to jeden
z najpiękniejszych obiektów architektury zakopiańskiej i TPN wyciął drzewa,
które skutecznie zasłaniały tę kapliczkę. Także wielkie podziękowania, możemy
w pełnej krasie podziwiać ten jeden z najlepszych przykładów architektury
Stanisława Witkiewicza. Proszę Państwa i teraz zaproszenie dla wszystkich
Państwa, chciałem przypomnieć, że dzisiaj inaugurujemy przegląd filmów o
sztuce, dzisiaj o godz. 18.00 zapraszam państwa w imieniu Pana Burmistrza i
Pani Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury na inaugurację przeglądu
filmów o sztuce, który będzie trwał od 18 godziny w dniu dzisiejszym do
soboty. Będą tam pokazywane filmy z historii z tych festiwali, które były w
przeszłości, są to filmy które były nagrodzone, filmy które dotyczą artystów
zakopiańskich. Również będzie pokaz filmów współczesnych, nakręconych w
ostatnich latach a cały przegląd zakończy się koncertem muzyki filmowej
Krzesimira Dębskiego, który będzie miał miejsce o godz. 19.00 w kinie Sokół.
Serdecznie zapraszam, wstęp jest wolny. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący. Pragnę przypomnieć,
że wielkim aktywistą był nasz radny Stanisław Majerczyk w sprawie, aby
wyciąć drzewa, aby ten kościółek, aby ta architektura Zakopanego była jeszcze
bardziej eksponowana. Stanisławie, bardzo proszę.
P. Stanisław Majerczyk – Państwo Burmistrzowie, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, P. Przewodniczący, dziękuję serdecznie za dostrzeżenie tego, że
ja że tak powiem swoimi operacjami przywołałem temat i wspólnie i chciałbym
tylko w tej kwestii powiedzieć, że dziękuję Pani Konserwator Zabytków, która
siłą rzeczy ten wniosek podjęła i doprowadziła do tego skutecznie, że drzewa
zniknęły i możemy się cieszyć tak pięknymi widokami. Bardzo dziękuję P.
Przewodniczący.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo.
Ad.7
P. Przewodniczący - pkt.7 Interpelacje i wnioski radnych. Interpelacje
złożyli P. Jerzy Jędrysiak, P. Józef Figiel, P. Stanisław Majerczyk, P. Wojciech
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Tatar i P. Jan Gluc. Bardzo proszę kolejno o przedstawienie interpelacji
P. Jerzego Jędrysiaka.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowni Państwo Burmistrzowie, Panie Burmistrzu aż
się boje prosić po tych pochwałach, które na ręce Pana złożyłem. Zostałem
upoważniony przez P. Dyrektora Zespołu Szkół Artystycznych P. Stanisława
Cukra do prośby związanej z zalewaniem szkoły przez zbyt małe przepusty
odprowadzające wodę w stronę rzeki. Kolejne zalanie a przypominam jest to już
czwarte, dwa lata temu straty szkoły były oszacowane na ok. 150 tysięcy. Na
szczęście szkoła była ubezpieczona, tam były zniszczone pracownie
komputerów no pływało wszystko, przypominam dom Biernacika również miał
straty wycenione na 100 tysięcy. Tym razem w czerwcu tego roku no była burza
dosyć gwałtowna i te przepusty spowodowały straty na 80 tysięcy, cieszyliśmy
się ponieważ w najbliższym czasie oczekując na zezwolenie mieliśmy otwierać
akademik czy internat raczej dla ok. 35 uczniów Kenara. Na dole budynku
znajdowała się kuchnia, którą oglądaliśmy kiedyś będąc po prostu tam z wizytą,
ta kuchnia została zdewastowana ponieważ niewiadomo dlaczego tam chyba
pod tym budynkiem przebiega ta rura, która powoduje, że nadmiar wody
wysadza podłogę tzn. wylewkę betonową niszcząc po prostu wszystko co tam
się znajduje. Wiem, że ta willa za płotem Kenara taka bardzo, że tak powiem
wychuchana też miała duże straty powodziowe, kilka dni temu oglądałem jakby
zabezpieczenie tego wpływu tego tej wody, który znajduje się tutaj jak się
wchodzi w ścieżkę na Lipki. To jest na rogu tam jak w stronę szałasu Zosi
Karpielowej ale było to tylko zabezpieczenie chyba przez „Sewik” no tutaj tej
infrastruktury, która była tam pewno też w stanie takim agonalnym. Panie
Burmistrzu wiem, że firma ubezpieczająca szkołę będzie pertraktowała z
urzędem odnośnie odszkodowania dla szkoły dlatego, że oni po raz czwarty już,
że tak powiem wykładają pieniądze. Gdyby może no fachowiec i „Sewik”
zastanowili się czy nie zrobić raz tego generalnego remontu, żeby te zalewanie
tych budynków no po prostu przestało zagrażać mieszkańcom. To jest no jak
gdyby ta moja interpelacja. Tutaj przy okazji chciałem przypomnieć, że tam
kiedyś rozmawialiśmy o tym chodniku wzdłuż parceli, który jest oczywiście
niezbędny, żeby komisja akredytacyjna z Warszawy z ministerstwa nie miała
zastrzeżeń co do bezpieczeństwa uczniów. Panie Burmistrzu no trzeba by
pochylić się po prostu nad tym tematem i zastanowić się czy nie zrobić właśnie
tego odwodnienia takiego, żeby już w przyszłości, te rury są nieduże
odprowadzające wodę. Ja tak zaglądałem, stałem nad panami, którzy
remontowali to jest taka stara rura no taka przepustowość, ta woda pewnie się
nie mieści i wysadza a najgorsze jest to, że ktoś tą rurę zaproponował na terenie
tego budynku szkolnego. To jest jakiś, to już drugi raz tą podłogę wybija to jest
przecież betonowa wylewka, gruba, kafelki a to wywala i napełnia się po prostu
basen wodą. To jest jedna rzecz o którą chciałem bardzo Pana prosić w imieniu
dyrektora szkoły, chciałem również zapytać ponieważ mam informację, że TPN
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zgodził się uruchomić ścieżkę tam od Cyrhli w stronę, już nie pamiętam no na
terenie Parku a co ze ścieżką rowerową Pod Reglami? Wiem, że były takie
przymiarki, ta ścieżka by nam się bardzo rowerzystom przydała więc gdyby była
jakaś informacja odnośnie tej ścieżki to byłbym bardzo wdzięczny. Zmartwiłem
się troszkę, to jest mój trzeci punkt, że zmianę punktową na Kościelnej
odłożono, liczyłem, że ta zmiana punktowa się dokona to będzie można się
zastanowić nad budynkiem, który miasto przeznaczyło w przyszłości na
umownie hospicjum. Wiem, że Kamieniec jest remontowany Panie Burmistrzu
też dziękuje za tą inwestycję, wiem, że jest szansa, żeby ten na Kamieńcu
Ośrodek Osób Niepełnosprawnych no rozpoczął w przyszłości budowę tego
budynku. Jest jeszcze drobna prośba ale to bym pewnie P. Beatę Majcher,
prosiłem, u mnie pani Wnuk Małgosia, żebym zwrócił uwagę, że tam od strony
budynku idąc w dół Kasprusi wchodzą ludzie a tam jest bardzo wysoki mur.
I przydałoby się tam jakąś siatkę dać, żeby ktoś tam nie wpadł, żeby nie było
kłopotu, obiecałem, że zapytam, poproszę, żeby no się ktoś tym zainteresował.
No i trzeci temat, który znaczy czwarty, który no ostatnio był maglowany w
telewizji, Pan Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy do roku
2022 160 milinów na rozwój, na budowę bibliotek, remontów bibliotek pod
warunkiem, że starający się będzie to gmina lub miasto nie przekraczające 50
tysięcy mieszkańców. My mamy w centrum naprawdę przepiękne te biblioteki
ale pozwoliłem sobie pojechać na Skibówki, żeby zobaczyć jak wygląda
biblioteka, filia tej naszej biblioteki i mówiąc delikatnie no jest to dosyć takie no
miejsce dosyć skromne mówiąc delikatnie. Czy nie warto by pomyśleć, żeby
ewentualnie zwrócić się o no bo tam ten remont można wykonać, żeby to było
miejsce, które przyciąga. Ja rozumiem, że dorosły wejdzie pożyczy książkę i
wyskoczy natomiast no dzieci, no nie chcę komentować bo naprawdę jest to
dosyć ubogie w porównaniu do naszej biblioteki. Dlaczego o tym mówię,
dlatego, że rozmawiałem również z przedstawicielami Gminy Kościelisko, oni
też by chcieli mieć jakąś taką swoją taką bibliotekę. No i gdyby się udało na
przykład pogodzić, że tak powiem nasze plany i wyciągnąć czy dostać pieniądze
od Pana Ministra Kultury na rozwój biblioteki no w tamtym rejonie na pewno
taka biblioteka jest potrzebna i dobrze, że jest w ogóle na Skibówkach. Ale
szczerze mówiąc ciężko do niej dotrzeć, nie ma ani informacji, że w tym, to jest
taki stary domek, tam taki sklepik jest. No ja pytałem mieszkańców i często nie
wiedzieli gdzie to jest, to znaczy to jest moje takie marzenie, że bo tak jak
mówię te nasze biblioteki w centrum są wspaniałe i możemy się nimi chwalić.
Dziękuje za prośbę no to jak są takie pieniądze to może by się tam udało coś
uszczknąć, dostać na rozwój, rozbudowę, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo Panie Profesorze, P. Józef Figiel bardzo
proszę.
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado Panie Burmistrzu moja interpelacja będzie krótka ale to
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nie znaczy, że będzie łatwa nie wiem czy Pan będzie mógł w tym coś pomóc.
Otóż przedstawię problem zwrócili się do mnie młodzi ludzie, którzy studiują na
różnych uczelniach, na śląskiej w Kielcach i jeszcze gdzieś. Problem w tym, że
oni to zaocznie studiują, problem w tym, że kiedy wracają po skończonych
zajęciach nie zdążają na ostatni autobus, który z Krakowa odjeżdża o 22:25, im
średnio brakuje 15 minut. Panie Burmistrzu zwrócili się więc ja to
przedstawiam, gdyby udało się może przy omawianiu zasad korzystania z
przystanków lub innych bo z tego co wiem są dwaj poważni przewoźnicy czyli
Szwagropol i Majer. Przesunąć odjazd o pół godziny byłoby to bardzo dobrym
rozwiązaniem, oni twierdzą, że do Nowego Sącza ostatni autobus z Krakowa
odjeżdża o 23:00. No Panie Burmistrzu ja wiem, że to nie jest w Pańskiej
bezpośredniej gestii ale na pewno Pana przełożenie będzie większe niż ich
indywidualna jakaś prośba, to tyle dziękuje serdecznie.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę P. Jan
Gluc.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Koleżanki, Koledzy
Radni, Szanowni Państwo, moa interpelacja Panie Burmistrzu tez nie ma
bezpośrednio związku z Pana możliwościami ale ma Pan wpływ na to.
A chciałbym, żeby Pan no jak najwięcej w tym kierunku zrobił chociaż wiem,
że Pan w tym kierunku robi ale powiedzmy ja w tym temacie jako radny muszę
dzisiaj zabrać głos. Zabierałem w tej sprawie głos ponad rok temu, Proszę
Państwa COS Zakopane, mówimy o tym bo to jest Zakopane, to jest pierwsze,
było szumne otwarcie hali sportowej niedawno, był Minister Sportu, otwarto
piękną hale. No oczywiście Proszę Państwa będą do niej przyjeżdżać grupy
sportowe, kadry narodowe, które mają priorytet na tej hali a kto ma priorytet w
grach zespołowych no przede wszystkim siatkarze, siatkarki, koszykarki, piłka
ręczna. Więc piękne panie, które przyjeżdżały do Szczyrku teraz sobie odmienią
los ciężkiej pracy treningowej i będą przyjeżdżać gdzie do Zakopanego i pytanie
następujące co ma z tego narciarstwo polskie i sportowcy w Zakopanem? Ano
ma rzecz następującą czyli tak jak było do tej pory, przychodzi grupa sportowa
biegaczy i prosi o hale potrzebną też do ich treningu. Oczywiście no jest
układane z grafikiem takim tygodniowym bo pierwszeństwo mają te grupy
sportowe dla których ta hala jest dyscypliną w której odbywa się właśnie każdy
mecz dla tej dyscypliny. No i co słyszą waszym priorytetem jako kadry
narodowej biegaczy są trasy biegowe tam macie pierwszeństwo, no więc sobie
tam grafik rezerwujcie na trasach, których Zakopane nie ma. Przychodzą
skoczkowie chcą na sali poćwiczyć no jak miejsce jest to was wpuścimy, jak nie
ma to wy macie pierwszeństwo gdzie, no na skoczni, której Zakopane de facto
nie ma bo żadna z tych skoczni nie ma homologacji Fis-owskiej. Jest heroiczna
próba ratowania Pucharu Świata, jest remont w trybie nagłym, pilnym wszyscy
mówią, że wykonują wysiłek heroiczny dyrektorzy, ministerstwo sportu.
Minister Witold Bańka prężny młody człowiek rocznik 84, były lekkoatleta
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pełen entuzjazmu w którym ja pokładam osobiście jako radny Zakopanego
wielkie nadzieję, że odmieni los tych obiektów sportowych w Zakopanem.
Proszę Państwa i jak to wygląda faktycznie no może zdążymy na ten Puchar
Świata, może się uda i odbędzie się ta impreza bardzo ważna dla Zakopanego
tak, dwa Puchary Świata będą w Wiśle 14,15 styczeń 2017. Tydzień później
dwa konkursy w Zakopanem piękne i jak najbardziej potrzebne Zakopanemu ale
jaki to ma związek z tym, żeby się do tych imprez przygotować? No żaden
Proszę Państwa bo na tych obiektach teraz nie można ćwiczyć no jest zero,
mówimy, że szukamy oszczędności Dyrektor COS-u w Zakopanem ten przetarg
kilkakrotnie jak gdyby ogłasza na nowo bo tam są oszczędności. No pytanie jest
takie no jakie to są oszczędności kiedy w przyszłym roku znowu będzie przetarg
tak Skocznia znowu będzie zamknięta. W tym roku nie można ćwiczyć no bo
wiadomo jest remont no natomiast pięknie komercja działa super bo tam nawet
już wykorzystano wybieg Wielkiej Krokwi. Piękne zjeżdżalnie były no tam
przychody są bo to są największe przychody w Polsce i w Europie i na świecie
niema nigdzie takich przychodów jestem pewien jak ze skoczni w Zakopanem.
Tak więc jest to oczko w głowie działalności komercyjnej Centralnego Ośrodka
Sportu jak najbardziej tutaj zasilają sobie ten budżet w ten sposób ale co to ma
wspólnego z tym, że dalej nie można ćwiczyć, dalej nie można trenować na
żadnej ze skoczni. Proszę Państwa mówię o tym jako radny mam prawo, mówię
też o tym jako, często bywam na tej skoczni powiem to tutaj Proszę Państwa no
moja wnuczka 7 letnia zapałała chęcią skakania. Jest to jej pasja, jest w klubie,
który założyli Ewa i Kamil Stochowie nasz dwukrotny mistrz olimpijski chce
coś zrobić dla tego sportu, który jest jego pasją dla Zakopanego, dzieci od 7 do
10 lat. Bywam na tej skoczni Proszę Państwa to jest zaprzeczenie kompletne
przygotowania się do tej dyscypliny sportu, Proszę Państwa no jak można się
przygotować, dziś już tak świat nie trenuje. Bo Proszę Państwa te dzieci w tym
sprzęcie w tych butach niewygodnych w których jak widzimy w telewizji.
Skoczek co robi w tej exitzonie bo tak na to mówią, jak wyląduje ściąga te buty
narciarskie, ubiera buty zwykłe i idzie do wyciągu, żeby nóg nie zmęczyć tak na
treningu już cały świat robi. To samo po oddaniu skoku, ściąga buty narciarskie
lub jeśli jest blisko to robi te parę kroków, siada robi kolejny skok bo dla
skoczka co jest istotne dopracowanie właśnie na skoczni tych wszystkich
elementów, które później pozwalają zdobywać te laury i najlepsze miejsca. Ale
to jest tylko element najważniejszy Proszę Państwa nie chodzenie w butach po
kilkadziesiąt schodów na skocznie i powiem Państwu jak te dzieci 7,10 letnie
trenują. Już nie wiem może ktoś oglądał, był apel jednego z tych chłopaków, że
zbieramy pieniądze na kawałek taśmy wyciągu, który nas wywiezie te
kilkanaście metrów na górę na tego „Adasia” i oddamy sobie 10 skoków
niezmęczeni. Wszyscy ci, którzy tutaj sprawy sportu znają bardziej od tej strony
właśnie fizjologii, wysiłku Panie Doktorze Pan też dużo o tym wie, Koledzy
radni, Krzysztof Wiśniowski i inni no Proszę Państwa trzeba doskonalić ten
skok tak?. W momencie kiedy się nie jest zmęczonym, kiedy się jest
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wypoczętym, kiedy można ćwiczyć pozycję dojazdową, technikę lotu tak
wylądować. Siąść drugi raz na taśmę wyjechać oddać 10 skoków i później iść na
trening i specjalistyczne siła, gibkość, wytrzymałość, koordynacja ruchowa to
się odbywa już poza skocznią wszystko tak i tak robią dzieci gdzie w Słowenii.
Tam gdzie P. Burmistrzu byliśmy świetnie bo jeden Burmistrz, drugi byli
widzieliśmy to Proszę Państwa 8 skoczni jedna koło drugiej i koło każdej
zwykły wyciąg tych małych skoczni jak w supermarkecie prawda gdzieś tam w
Zakopanem czy w Nowym Targu gdzie trzeba na piętro wyjechać to jest
kawałek schodów ruchomych, taśmy, żeby ta młodzież wyjechała a w
Zakopanem? Proszę Państwa jeżdżę, kilka lat temu jak to pokolenie, które dziś
jest w kadrze narodowej są takie nieoficjalne mistrzostwa świata do 15 lat
potrafiło być czterech polaków pierwszych (…). Dzisiaj co? wygrywają
Słoweńcy, Austriacy bo my po prostu nie trenujemy w takich warunkach w
jakich powinniśmy tak. Już schodzi para z działaczy z trenerów z zawodników
mówiąc po sportowemu para schodzi, powietrze schodzi bo oni jeżdżą, widzą to
po prostu świat tak już nie wygląda. No Proszę Państwa jak i co zrobić, żeby to
dotarło do tych ludzi, którzy za to odpowiadają większa skocznia średnia 80,35
no ci chłopcy 12,15 lat muszą wyjść po schodach kilkadziesiąt metrów tak i
znowu to samo, robi. Pakują mięśnie, które później jak przyszedł jeden z
trenerów zachodnich (…) do Polski to zaczął od odchudzania mięsni
zawodnikom w nogach bo to były mięśnie zawodników, którzy ćwiczą ciężary.
No dzisiaj w Zakopanem treningi zawodników wyglądają tak jakby kazać
ciężarowcom, którzy przygotowują się do olimpiady dźwigać kamienie w rzece
tak no to zobaczymy jakie osiągną wyniki tak. No przecież naprawdę trzeba
sobie jasno powiedzieć skocznie w Zakopanem nie służą w żaden sposób
przygotowaniu zawodników do tego czego my oczekujemy i co kurcze no nie
robi się Proszę Państwa nic. 2013r Kamil Stoch zdobywa złoty medal w
Predazzo obiecuje się, mówi się wy się zajmijcie skakaniem my tutaj
ministrowie Pani Mucha, inni kolejni ministrowie my zadbamy o infrastrukturę.
Jak zadbano tak jak teraz widzimy, nic nie zrobiono w tym kierunku, 2013 rok
Złoty Medal, 2014 dwa złote medale olimpijskie Kamila Socha, promocja dla
kraju dla państwa. Coś wspaniałego będziemy się za chwilę tym wszystkim
zachwycać bo już za półtora roku Igrzyska Olimpijskie w PyeongChang,
nauczmy się tego w Korei od 19 do 26 lutego bodajże 2018. Za półtora roku
Proszę Państwa i my będziemy oczekiwać tak powtórzenia wyników, opinia,
społeczeństwo a co my jako kraj. Ja dzisiaj nie mówię do Dyrektora COS-u w
Warszawie ja dzisiaj apeluje do Ministra Sportu Witolda Bańki bo on jest
szefem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Proszę Państwa no, żeby właśnie wziąć
P. Burmistrzu naprawdę podnieść to do rangi bardzo ważnego problemu Polski
bo to jest skocznia, która powinna być narodowa tak jak wybudowano Stadion
Narodowy za 2 miliardy złotych, wybudowano w Gdańsku arenę, we Wrocławiu
arenę tak na Mistrzostwa Europy. Chwała bogu fajna impreza, splendor
wszystko tylko z tej grupy jakoś nie wyszliśmy, Kamil Stoch zdobywa dwa
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Złote Medale w 2014 roku na Igrzyskach Olimpijskich rzecz, ewenement coś
wspaniałego i jak my tego Kamila i jego żonę traktujemy. Jak to państwo
polskie traktuje tego Kamila, zakłada klub „Eve-nement Zakopane” młodzi
chłopcy, dziewczęta 7,10 nawet 6-latki rodzice przyprowadzają niech z Państwa
ktoś idzie zobaczyć tego „Adasia”. Wychodzą te dzieci na tą skocznie, skoczą
cztery skoki pytają się tak trenerze ile jeszcze? a w Słowenii dziecko wyjedzie
dziesięć razy, odda dziesięć skoków w sposób prawidłowy gdzie trener to oceni,
najazd, technika lotu, lądowanie a później idą na specjalistyczne treningi na sale
w teren, koordynacja ruchowa. To co mówiłem no tak się to odbywa na świecie
więc nie wiem czy Pan Minister ma doradców czy ktoś mu w tym temacie mówi
czy docierają do niego takie informacje jak na przykład ja teraz to mówię bo
rozmawiam ze środowiskiem z różnym. No Proszę Państwa naprawdę tak nie
może być chyba, że ktoś powie oficjalnie przekreślono zakopiańskie obiekty
powyżej Bronka Czecha już kilka ładnych lat temu i nas to nie interesuje
chcemy tylko jednak, żeby wizerunkowo ten Puchar Świata się odbył bo nas
naprawdę wtedy rozjedzie społeczeństwo i wszyscy. Tak ale to co się tam dzieje
powyżej nas nie interesuje, trasy biegowe jest, najpierw mówiono przez całe lata
jest Rada Naukowa Parku nie wyrażą zgody. Jest już zgoda Rady Naukowej
Parku, jest decyzja środowiskowa, cisza, wnioskowaliśmy z Komisją Sportu
ostatnio, żeby ktoś w tym tematem zabrał głos niema nic. Proszę Państwa,
P. Burmistrzu ja apeluję do Pana, apeluję do Przewodniczącego Rady naprawdę
trzeba przygotować mocny apel, mocne stanowisko na kolejną Sesję. I to co
Burmistrz uważa za stosowne podjąć takie działania, żeby naprawdę na to
zwrócić uwagę na samej górze Ministrowi Sportu, żeby wiedział co dzieje się w
jego podległych egidach Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, którego
agendą jest Zakopane. To nie jest wina dyrektora, to nie jest wina innych
dyrektorów bo wiem, że wszyscy składają te wnioski do budżetu, to ma być
inwestycja narodowa tak jak stadiony pobudowano, tak jak powiedziałem za 2
miliardy złotych Stadion Narodowy nie z budżetu Warszawy, nie z budżetu tak
kogoś prywatnego tylko państwo dało na to bo to jest inwestycja narodowa. No
to ten chłopak, który nie wiem kto z Państwa oglądał program w telewizji już
nie pamiętam która to była, bodajże regionalna no chłopak apeluje zbierajmy
pieniądze, aha i on powiedział on da bodajże 1000 złotych bo tyle ma uzbierane,
żeby ten wyciąg na tego „Adasia” zrobić tak, żeby te dzieci mogły wyjechać. No
to co, no to Stadion Narodowy budowano nie wiem świetny piłkarz Robert
Lewandowski i inni składali się, żeby to zrobić? Tu jest inicjatywa Kamila
Stocha, tworzy klub, odzew jaki? żaden gdzie oni to mają ćwiczyć. Naprawdę
Proszę Państwa chciałem tak mocno to zaakcentować i no po prostu
przypomnieć o tym właśnie wszystkim, że no Mistrzostwa Świata w Falun były
w zeszłym roku, w przyszłym roku są w Lahti, dwie skocznie duża, średnia
wyremontowane, przygotowane tak i naprawdę dzisiaj jest świetnie poszły
pieniądze do Szczyrku. Ja osobiście jako fan sportu cieszę się, że to wszystko
tam rośnie tylko dlaczego kiedy z Zakopanego w kadrze narodowej na 7
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skoczków 5 jest z Zakopanego a dwóch ze śląska w Zakopanem się nic nie robi.
No jeśli jest jakaś sprawiedliwość to niech to chociaż będzie po równo tak,
robimy w jednym miejscu i drugim. Jeśli możemy to apelujmy do naszego
Honorowego Obywatela Miasta Adama Małysza to on tu wykuwał w
Zakopanem szlify, tu trenował i na tych obiektach. I to co po prostu jest
wyczyniane tam wysoko na górze albo tam nie ma informacji albo po prostu to
jest działanie no które jest działaniem celowym prawda, żeby to Zakopane wziąć
i gdzieś tam zupełnie odstawić na boczny tor no bo już po prostu jakaś kara
musi to Zakopane spotkać za te całe minione lat. No ale, żeby obecna władza też
karała to w to nie wierzę dlatego apel do Ministra, żeby zajął się tym i
P. Burmistrzu to jest interpelacja, która no tutaj bezpośrednio Pana nie dotyczy
ale jest prośba, żeby no zająć stanowisko wspólnie z Radą Miasta, przygotować
przez ten miesiąc i na następnej Sesji ten temat podnieść do rangi problemu
narodowego, dziękuje.
Oklaski.
P. Przewodniczący – bardzo dziękujemy P. Przewodniczący,
P. Jacek Herman z sali – to chyba za czas.
P. Przewodniczący – nie, nie.
P. Jacek Herman z sali – tematycznie to dużo się nie dowiedziałem.
P. Przewodniczący – nie, nie za treść Panie Doktorze. Prawda jest również, że
szkoleniowcy, trenerzy Zespołu Szkół Sportowych zamiast trenować paręset
metrów od swojej szkoły na kompleksie, tych treningowych skoczniach no to
cały rok jeżdżą, któryś rok już z kolei jeżdżą do Szczyrku do Wisły. A mają
kompleks pod nosem ale rozmawialiśmy z P. Burmistrzem w czasie otwarcia tej
nowej hali i z Ministrem i z Dyrektorem naszego zakopiańskiego COS-u i
obiecał, że do końca września ten kompleks skoczni treningowych czterech
będzie już do dyspozycji. Z tym, że oni już mają kontrakty, szkoła sportowa
podpisane do końca roku więc muszą się z tego wywiązać.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – też tak momencik tylko a ten temat nie
można zostawić,
P. Przewodniczący – to bardzo proszę w drodze wyjątku dobrze, to w drodze
wyjątku bardzo proszę Panie Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula - Szanowna Rado, Szanowni Państwo, ja się nie
będę odnosił do innej interpelacji odpowiem w odpowiednim punkcie natomiast
tu się muszę dlatego, żeby został ten głos taki można powiedzieć Jaśka doniosły
i rozumiem to bo pewnie wszyscy to odczuwamy. Dobrze, że Pan Jasiek
zaznaczył, że to w zasadzie nie dotyczy można powiedzieć bezpośrednio nas, że
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jedynie wpływ jaki mamy to apelowanie. No i rzeczywiście nie wiem bo akurat
nie przekazano można powiedzieć publicznie wystąpienie Pana Ministra na
otwarciu tej hali czyli to co on tam powiedział i to co ja się odniosłem również
do tej wypowiedzi. Mianowicie on tam złożył publiczne deklaracje przed
wszystkimi sportowcami, można powiedzieć działaczami sportowymi, była
Kowalczyk Justyna, był Stoch, wszyscy skoczkowie, byli trenerzy, działacze
innych sportów kiedy to otwierano. Publicznie powiedział, zapewnił, że właśnie
te skocznie będą remontowane i będą remontowane również trasy, może się to
nie przebiło można powiedzieć tutaj w przekazie. Ja też wyszedłem i
powiedziałem i podziękowałem mu tylko za to, że to publicznie powiedział bo
wielokrotnie również w naszych rozmowach jakby można powiedzieć w
Warszawie ale i tu na imprezach zapewniano właśnie, że tak się stanie i że
absolutnie to jest kierunek. Natomiast kwestia wiary no to taka jak każdego
jednego no też wierzę w to, że powstanie bo gdybym nie wierzył to byśmy nic
nie robili tylko czekali czy się nie stanie cud. Mam nadzieję, że to w końcu to
obiecywanie tak zaznaczę, w końcu to obiecywanie przez wiele, wiele lat no
właśnie stanie się faktem i że te remonty powstaną. Taką deklaracje publicznie
zarówno Minister jak i P. Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu P. Jurkiewicz
złożyli również jak żeśmy rozmawiali prywatnie. Można powiedzieć po tym
spotkaniu tam po otwarciu tej hali, który żeśmy jeszcze raz prosili z
P. Przewodniczącym i takie deklaracje również padły można powiedzieć daleko
idące ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że rzeczywiście to apelowanie z
naszej strony Panie Radny jest od tego momentu kiedy zostaliśmy tutaj wybrani,
byliśmy w Ministerstwie, byliśmy tutaj na spotkaniach jak przyjeżdżają i za
każdym razem to zapewnienie jest łącznie z tym, że to w najbliższym czasie
odczujemy. Czy tak będzie? wierzę w to natomiast tak jak zakończyłem tam
swoją wypowiedź zakończę ją tu i daj boże.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje P. Burmistrzu, myślę, że ta siła
interpelacji Pana Jana poprzez nasze szanowne media pójdzie w Polskę, pójdzie
w świat i dotrze do Ministerstwa pewno. Bardzo proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej o przedstawienie
interpelacji a następnie P. Stanisław Majerczyk proszę się przygotować.
P. Wojciech Tatar – i Ochrony Środowiska.
P. Przewodniczący – i Ochrony Środowiska.
P. Wojciech Tatar – P. Burmistrzu, P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo no zbliża nam się sezon grzewczy PIM nam rosną a każdy z
nas chciałby złapać ten pełny oddech w tym mieście Zakopane jak i
mieszkaniec, jak i turysta. A nie w połowie oddechu zatrzymać się i zastanawiać
się czy dzisiaj bezpiecznie na zewnątrz jest wychodzić czy niebezpiecznie czy
warto do Zakopanego jechać czy nie warto do Zakopanego jechać. Szanowni
Państwo na pewno warto do Zakopanego jechać bo jest to miasto z tradycjami,
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jest tu to coś co tych turystów nam przyciąga ale smog, który mamy gdzie nas
porównują do innych miast w Polsce jak Krakowa i innych, że mamy większe
zadymienie troszkę tych turystów jak i mieszkańców straszy. Jak zrobić, żeby
skutecznie ten smog zwalczyć, próbować z tym walczyć, Burmistrz próbuje,
próbujemy wymieniać piece. W tym roku na wymianę piecy przeznaczyliśmy
kwotę 350 tysięcy złotych za co Panu Burmistrzowi dziękuje bo wiem, że ta
kwota była dużo niższa. Ale Szanowni Państwo z pustego Salomon też nie
naleje, skąd wziąć pieniądze, żeby w Zakopanem oddychało sie lepiej no na
pewno każdy z nas się zastanawiał a nie naruszając budżetu gminy. Spróbujemy
dotacji może nam się uda, oby nam się udało dotację będą chwilowe są ostatnie
rozdania, Szanowni Państwo co dalej? Szanowni Państwo chciałem wam
powiedzieć są miasta w Europie takie jak Mediolan, Goteborg, Londyn czy
Zermatt i powiem wam co te miasta mają ze sobą wspólnego. Szanowni
Państwo tam albo w mieście jest strefowanie albo jest wjazd płatny albo tak jak
do miasta Zermatt w szwajcarskich Alpach jest wjazd zamknięty tylko pojazdy
elektryczne. I nie chodzi mi o to, żebyśmy tu zrobili w Zakopanem skansen i
żebyśmy się zamknęli i żeby tu nikt nie wjeżdżał, nie Szanowni Państwo każdy
chce wjechać do Zakopanego, każdy może wjechać do Zakopanego ale
powinien oddychać całą piersią. I tak to powinno wyglądać Szanowni Państwo
od paru miesięcy o tym myślałem ale nie tylko ja bo rozmawiałem z kolegami
radnymi i też są tematem zainteresowani. Wnosiłbym do Pana Burmistrza oraz
do Rady Miasta i do mieszkańców Zakopanego o rozważenie możliwości
płatnego wjazdu do miasta Zakopane.
Głos z sali – brawo.
P. Wojciech Tatar – Szanowni Państwo powiem jak to wygląda z moich
obliczeń, płatny wjazd do miasta Zakopane dla samochodów dałem przykład 5
złotych, nieistotne czy to będzie samochód osobowy, ciężarowy czy
motocyklista. Samochody zarejestrowane w Powiecie Tatrzańskim z tablicami
KTT wjazd do miasta Zakopane mają za darmo, goście odwiedzający miasto
Zakopane, którzy posiadają meldunek w Zakopanem lub którzy będą posiadać
meldunek w Zakopanem opłatę tą ponoszą w taksie miejskiej czyli 2 złote. Nie
mówię tu o osobie, osoba, która jedzie do mnie na wypoczynek płaci taksę
miejska nie płaci 5 złotych za wjazd do Zakopanego. Kwaterodawcy legalnie
oczywiście prowadzący swoją działalność swoim turystom dają naklejkę na
samochód, gość Zakopane czy tak jak kolega kiedyś mówił I love Zakopane
miesiąc sierpień. Wtedy wiemy, że ten turysta był u nas w miesiącu, nie
rozdrabiam się w szczegóły, żeby to było dniowe czy dwudniowe czy
tygodniowe bo to wszystko jest do dalszego opracowania. Goście, którzy
przyjeżdżają, samochody ciężarowe i inne do Zakopanego na jeden dzień czyli
na Sylwestra z towarem do sklepu czy gdziekolwiek muszą zapłacić to 5
złotych. Goście z sąsiednich gmin również z Poronina z Kościeliska z Białego
Dunajca 5 złotych. Szanowni Państwo na samochód osobowy, który jest
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zarejestrowany do 9 osób może być to nie jest dużo, jest to opłata 5 złotych od
pojazdu i tą sumę można przeznaczyć w całości na ochronę środowiska.
Szanowni Państwo najprostszy sposób naklejka, nie robimy żadnych bramek,
naklejkę można dostać od kwatero dawcy lub zakupić na stacjach benzynowych
lub stacjach parkingowych należących do terenu Gminy Zakopane. W ramach
rozwoju systemu można próbować z kartami lub z czymś innym ja rzucam tylko
propozycje do rozwagi. Szanowni Państwo pozwoliłem sobie sprawdzić
przepustowość ruchu na „Zakopiance”, powiem jak wygląda przepustowość
ruchu na „Zakopiance” od 15 do 20 tysięcy samochodów dziennie w sezonie.
Wziąłem w założeniu, że 10 tysięcy samochodów jedzie dziennie do
Zakopanego razy 5 złotych to mamy na dobę 50 tysięcy złotych, na jeden
miesiąc wychodzi nam 1,5 miliona złotych. Szanowni Państwo po dwóch latach
mniemamy problemu z piecami, nie mamy problemu z zadymieniem i
zastanawiamy się tylko czy może fotovoltaikę a może w okresie letnim zamiast
palić w tych małych piecach to będziemy sponsorować fotovoltaikę lub inne
systemy ogrzewania a resztę pieniędzy, które zostanie przeznaczyć na sport,
edukacje lub inne cele potrzebne nam w mieście, służące mieszkańcom jak i
turystom. Temat ciężki ale do rozważenia, Szanowni Państwo żyjemy w kotlinie
zakopiańskiej gdzie ludzie chcą oddychać całą piersią i ¾ miasta leży w
terytorium Tatrzańskiego Parku Narodowego, dziękuje za uwagę.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący - dziękuje P. Przewodniczący,
dziękuje za tą interpelację, kolejnym radnym, który się zapisał do głosu jest
P. Stanisław Majerczyk proszę bardzo.
P. Stanisław Majerczyk – Szanowni Państwo pozwólcie, że odniosę się do
słów mojego przedmówcy, uważam, że nie jest to pomysł kosmiczny i może nie
powiedział, myślał o przede wszystkim o ochronie środowiska i o tym czym
oddychamy. Natomiast Proszę Państwa trzeba by zwrócić uwagę na to, że
miasto w tym roku szczególnie ale w lecie ale i też w okresach czy feryjnych
czy przełomu roku jest permanentnie korkowane. I jeżeli ktoś stał w kolejce do
wjazdu centrum już od połowy Murzasichla licząc, trzeba było liczyć ok. dwóch
godzin bo były takie chwile kiedy takie korki i permanentne korki na wjazd do
centrum. To trzeba powiedzieć nie służy bo dzisiaj może cieszymy się, że ta
rzesza turystów odwiedzających Zakopane przywozi pieniądze natomiast trzeba
liczyć się z tym, że i to może ulec weryfikacji bo nastąpi refleksja i powiedzą to
poco ja tam pojadę będę stał w korkach połowę dnia. I cały misterny plan w
odpoczynku pod Giewontem może, że tak powiem zostać zweryfikowany i
wybiorą inne miejsce i w tym względzie jak najbardziej uważam, że pomysł
radnego Wojtka Tatara jest godny uwagi bo z tym zrobić coś trzeba. Wiadomo
pominął w swoich obliczeniach i ewentualnie w priorytetach co zrobić z
pieniędzmi, te pieniądze mogłyby służyć przede wszystkim na rozwój
komunikacji miejskiej o którą w tej chwili została uruchomiona i trzeba zrobić
maksymalnie wszystko, żeby ją generalnie rzecz biorąc poszerzyć i żeby zrobić
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ją komunikacją z prawdziwego zdarzenia. Dlatego powiem szczerze na pewno
te słowa i ten pomysł wzbudzi kontrowersje, może można zrobić różnie inni
przecież rozważają to inaczej mogą wjeżdżać samochody z taką rejestracją czy z
taką rejestracją w kolejne dni parzyste, nieparzyste bo szereg ludzi na świecie,
szereg miast z takim problemem stara się walczyć. Uważam, że my nie możemy
tak naprawdę trwać w tym co jest po prostu musimy iść do przodu i im szybciej
wypracujemy i podejmiemy decyzję takie, które generalnie rzecz biorąc będą
służyć poprawie czystości powietrza ale i też i ograniczeniu tego ruch. Bo
powiedzmy sobie szczerze tak naprawdę jak ktoś obserwuje no goście mają
swoje przyzwyczajenia i nawet z kwatery 300 metrów jest kiosk wsiada w
samochód i po tą gazetę przecież mógłby przejść ale jedzie samochodem i
trudno nam jest gości wyedukować co jest zdrowe a co zdrowe nie jest. My tu
mieszkający, my tu siedzący dzisiaj powinniśmy być odpowiedzialni i
zastanowić się nad tym co zrobić, co byłoby dobre dla tego miasta, dla ludzi
tutaj żyjących, chodzi mi o ochronę zdrowia i chodzi mi o to, żeby turystom,
którzy przyjeżdżają zapewnić maksimum tego komfortu, tego zdrowia po które
przecież tu przyjechali. Oni przyjechali na pewno po to, żeby być w
Zakopanem, żeby pójść w góry ale to nie jest tylko to bo przyjechali po to, żeby
podreperować zdrowie, żeby odpocząć. A to należałoby, do tego służy czyste
powietrze przede wszystkim no i na pewno nie życie w jazgocie i w korkach bo
to też temu nie służy, Proszę Państwa to w tym temacie. Natomiast zwrócili się
do mnie między innymi turyści pytając mnie ale i mieszkańcy w tym momencie
akurat Cyrhli ale nie tylko o możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej
poza, znaczy nie już w autobusie natomiast w innych miejscach. Przecież
wszędzie gdzie komunikacja miejska jest to bilet można nabyć generalnie albo
w kioskach ruchu. Dlatego często się zdarzało i sam osobiście tego nie
doświadczyłem ale poprosiłem moją córkę, która korzysta z komunikacji
miejskiej. Mówię popatrz już nie mówiąc o tym, żeby zobaczyć jaką cieszy się
frekwencja ale jak odbywa się to kasowanie biletów, powiem szczerze jest to, co
prawda u kierowcy można kupić bilet autobusowy, w biletomacie można kupić
prawda niestety to trwa. W momencie kiedy jedzie dużo ludzi, duża część
pasażerów nawet wbrew własnej chęci oszukania dojeżdżają do następnego
przystanku i jeszcze do tego biletomatu nie dotarła i tego biletu nie zakupiła.
Uważam, że przynajmniej na tych końcowych przystankach jeżeli chodzi o
moją linię, nie wiem jak z linią 14 ale mówię o linii nr 11 czyli na przystanku
końcowym mówię o Cyrhli. Już zapytałem nawet czy pani w kiosku ruchu, która
tam jest czy mogłaby się podjąć sprzedaży takiego, tych biletów, odpowiedziała,
że nie mówi nie. Myślę, że tak samo rozmawiałem z P. Glucem uważam, że
przynajmniej na tych końcowych przystankach taka możliwość powinna być i to
w tym względzie proszę to, poddaję to pod rozważenie ewentualnie jeżeli jest to
proszę o dalsze ewentualnie procedowanie. Proszę Państwa znów wrócę do tych
feralnych korków, żeby nie było, że staniemy się pośmiewiskiem na całą Polskę
a może nawet i obiektami drwin proszę o rozważenie o czym była już mowa
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wcześniej. P. radny Filipowicz to zasugerował wtórowałem mu w tym tak samo
o możliwość zbudowania tymczasowego ronda na Bystrym koło hotelu
Imperial. Proszę Państwa ja myślę, że nie są to takie środki, które nie
moglibyśmy ponieść a pozwoliło by to na przetestowanie możliwego
rozwiązania w postaci ronda bo przecież skrzyżowania, ruch odbywa się nie
tylko są ronda są jeszcze skrzyżowania i różnego rodzaju innego. Żebyśmy nie
wyszli tak jak wyszliśmy tragicznie na skrzyżowaniu przy stacji Shell gdzie dziś
będziemy musieli się naprawdę pochylić nad tym i rozważyć możliwość jego
przebudowania, żeby stało się rondem bardziej bezpiecznym. Dlatego uważam,
że rondo na Bystrym byłoby bardzo pożądane w tym celu, żeby zobaczyć jakie
ono niesie skutki czy te skutki pożądane o które zabiegamy a przecież o taką
inwestycję występujemy, żeby kiedyś tam ją robić. I chociaż tymczasowo
postawić i po prostu sprawdzić jak ono się sprawdzi Proszę Państwa
tymczasowe rondo. Ja wiem o tym ,że na pewno nie będzie jakieś piękne,
widziałem takie ronda w innych miejscach i powiem szczerze to nie chodzi o to
bo czasem to co piękne jest niebezpieczne i odwrotnie. To co nawet brzydkie
czasem jest to co powinno być bo ono chroni życie a przede wszystkim
pozwoliłoby na to, że w tym miejscu ja wiem o tym w moim przekonaniu, że
upłynniłoby ruch i wyeliminowalibyśmy część tych zatorów, które tam się
tworzą . Dziękuje serdecznie.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Panie Stanisławie.
Ad.8
P. Przewodniczący – wyczerpaliśmy punkt Interpelacje radnych, przechodzimy
do pkt. 8. Pkt. 8 podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej
powierzenia przez Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania własnego
Gminy. Bardzo proszę P. Marcina Jaźwiec Inspektora Wydziału Drogownictwa
i Transportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Marcin Jaźwiec Inspektor Wydziału Drogownictwa i Transportu przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 6
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę Przewodniczącego
Wojciecha Tatara o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 7
głosami za, przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący- bardzo dziękuje, są pytania w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 6
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 13 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/380/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto
Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Spółka z o.o. realizacji zadania własnego Gminy.
Uchwała stanowi zał. Nr 7
Ad. 9
P. Przewodniczący – pkt.9 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały
dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane spółce „TESKO”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania
polegającego na wykonywaniu remontów bieżących nawierzchni jezdni,
chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych gminnych
oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta
Zakopane. Bardzo proszę Panie inspektorze o przedstawienie projektu uchwały.
P. Marcin Jaźwiec Inspektor Wydziału Drogownictwa i Transportu przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 8
P. Przewodniczący – bardzo Panu dziękuje, bardzo proszę Przewodniczącego
Wojciecha Tatara o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały 7 głosami za.
P. Przewodniczący – bardzo się cieszę gdyż remonty pełną parą idą do przodu
co wszyscy mieszkańcy widzą. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w
tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 8
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/381/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
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w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto
Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na wykonywaniu remontów
bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego
dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą
jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 9
Ad.10
P. Przewodniczący – Pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały
dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad
systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym
na terenie miasta Zakopane. Panie Inspektorze Marcinie proszę przedstawić
projekt uchwały.
P. Marcin Jaźwiec Inspektor Wydziału Drogownictwa i Transportu przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 10
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę Przewodniczącego o
przedstawienie opinii Komisji, bardzo proszę Wojciecha Tatara
P. Wojciech Tatar – Komisja również pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 10
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/382/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uprawnień do bezpłatnych i
ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w
publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 11

37

Ad.11.
P. Przewodniczący - Pkt. 11 Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody
na przyjęcie przez Gminę Miasta Zakopane darowizny nieruchomości.
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 12
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Panie Naczelniku, bardzo proszę
P. Przewodniczącego Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii
Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo Komisja jednogłośnie
zaopiniowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuje P. Przewodniczący, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 12
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/383/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasta Zakopane
darowizny nieruchomości.
Uchwała stanowi zał. Nr 13
Ad.12.
P. Przewodniczący - pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia udziału w
nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Zakopane. Panie
Naczelniku bardzo proszę o przedstawienie kolejnego projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami - przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 14
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje Panie Naczelniku, bardzo proszę P. Jana
Gluca Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.

38

P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo i w tym przypadku
Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu? Nie widzę. Odczytał projekt
uchwały – zał. Nr 14
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/384/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność
Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 15
Ad. 13
P. Przewodniczący – pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia
nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w
drodze przetargu nieograniczonego. Bardzo proszę Naczelnika o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami - przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 16
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje Panie Naczelniku, bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący i w tym przypadku również pozytywnie
zaopiniowany projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Przewodniczący, czy ktoś z Państwa
radnych ma pytania w sprawie projektu? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały –
zał. Nr 16
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/385/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
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w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy
Miasto Zakopane w drodze przetargu nieograniczonego.
Uchwała stanowi zał. Nr 17
Ad.14
P. Przewodniczący – Pkt.14 Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia prac
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody oraz zniesienia formy
ochrony przyrody z drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na
terenie Miasta Zakopane. Bardzo proszę P. Andrzeja Fryźlewicza Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 18
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje Panie Naczelniku, bardzo proszę
P. Wojciecha Tatara o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 7
głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę
P. Bartłomiej Bryjak zabierze głos.
P. Bartłomiej Bryjak – ja mam pytanie czy nie można by wprowadzić do
uchwały zapisu nakazującego nowe zasadzenia za usunięte drzewa tak jak w
pomniku przyrody w lesie Chałubińskim ponieważ usuwamy i usuwamy
drzewa, nowych nie sadzimy i ten las powoli nie jest lasem a łąką. Dlatego mam
pytanie czy można by do uchwały wprowadzić obowiązek nowych nasadzeń za
usunięcie starych obumarłych drzew.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę Panie Naczelniku o
ewentualne odpowiedzi.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
przepraszam nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy projekty uchwał związane z
Pomnikami Przyrody podlegają uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska. Tutaj niestety nie możemy robić tego typu zmian na
naszej natomiast proszę mi wierzyć, że każde tego typu działania związane z
pomnikami są bardzo dokładnie obserwowane i przez P. Kotońską, która jest
pierwszą osobą w tych kwestiach oraz również jest to związane z nasadzeniem
nowych drzew. Z tym, że proszę zwrócić uwagę, że pomniki przyrody w tym
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przypadku to jest pomnik na terenie prywatnym natomiast my sadzimy na
terenie własnym.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, proszę.
P. Bartłomiej Bryjak – bardziej chyba do pani mecenas czy jest prawna
możliwość aby prywatnego inwestora zobowiązać do nowych nasadzeń jeśli się
pozwala na usunięcie starych drzew, pomników przyrody.
P. Przewodniczący – bardzo proszę, głos zabierze Pani mecenas Małgorzata
Musiał – Fecko.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo należy odróżnić dwie kwestie prawne to nad czym
dzisiaj Państwo debatujecie dotyczy albo wykonywania pewnych prac przy
pomnikach przyrody albo zniesienia (…) ochrony. Tutaj ustawodawca nie
przewidział takiej rekompensaty o której wspomniał pan radny natomiast taką
rekompensatę ustawodawca wprowadził w sytuacji kiedy właściciel
indywidualny występuje o zgodę na usunięcie drzew z jego nieruchomości. Ta
zgoda wyrażona przez Burmistrza w formie decyzji administracyjnej może
zostać uzależniona od zastąpienia drzew usuniętych drzewami nowymi. Tutaj w
pełni popieram stanowisko P. Naczelnika, że akurat przy tego typu uchwałach
nie jest możliwe zobowiązanie właściciela do nowych nasadzeń a ponadto
ważnym aspektem jest aspekt uzgodnienia z Dyrektorem Ochrony Środowiska,
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska z sali – nie
ma możliwości.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – nie ma możliwości, dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo Pani Małgosiu, nie widzę więcej pytań.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 18
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/386/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
oraz zniesienia formy ochrony przyrody z drzew – pomników przyrody
zlokalizowanych na terenie Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 19
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Ad.15
P. Przewodniczący - Pkt.15 Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Zakopane. Bardzo proszę.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 20
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Panie Naczelniku, bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 7
głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Bartłomiej Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – kilka pytań odnośnie tej uchwały i pierwsze z nich jest
następujące czy wnioskodawca i projektant tej uchwały występował do innych
wydziałów w sprawie liczby stałych mieszkańców tejże nowej poszerzonej
aglomeracji. Ponieważ rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji definiuje liczbę stałych mieszkańców
aglomeracji jako liczbę osób zameldowanych na pobyt stały lub na pobyt
czasowy powyżej 3 miesięcy. Dlatego moje pytanie pierwsze jest czy
projektodawca wystąpił do innego wydziału prowadzącego ewidencję osób
zameldowanych na terenie gminy czy w tym poszerzonym nowym obszarze
zamieszkuje tyle osób co jest podane w uchwale. Ponieważ nie za bardzo wiem
skąd ta ilość tych mieszkańców i drugie pytanie w tym temacie jest odnośnie
definicji turystów czy ten pkt. 8 powyższe rozporządzenie definiuje liczbę osób
czasowo przebywających w aglomeracji jako liczbę zarejestrowanych miejsc
noclegowych w aglomeracji. Także mam tutaj też wątpliwości czy zostało
wystąpione do odpowiedniego wydziału prowadzącego ewidencję bazy
noclegowej w Zakopanem i na podstawie tych danych uzyskanych od tych
wydziałów te dane zostały wzięte czy na jakiej innej podstawie, skąd te dane?
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Panie radny, bardzo proszę Pana
Naczelnika.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – projekt
aglomeracji jest to dokument dopasowany wcześniej przez specjalistów, ten
dokument w tym przypadku zlecała firma „Sewik” jeżeli Pan chce o szczegóły
zapytać to mam nadzieje, że P. Prezes odpowie wszystko dokładnie. Natomiast z
tego co ja wiem to właśnie ten dokument jest po to tworzony, żeby wyłonić
obszary, które mogą być później wsparte w dofinansowaniu zewnętrznym ażeby
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być wspartym w dofinansowaniu zewnętrznym muszą spełniać te warunki o
których Pan przed chwilą mówił czyli zarówno gęstość zatrudnienia jak i
doprowadzenie ścieków do oczyszczalni. W naszych warunkach górskich te
normy są troszkę niższe.
P. Przewodniczący – pewnie będzie Pan chciał , proszę,
P. Bartłomiej Bryjak – rozporządzenie jasno definiuje jak należy liczyć liczbę
osób w aglomeracji i należy wystąpić o właściwe dane do odpowiednich
wydziałów ponieważ no w rozporządzeniu ewidentnie pisze definicja liczba
stałych mieszkańców co oznacza i liczba czasowo przebywających osób. Więc
no nie można stwierdzić to na innej podstawie niż biorąc dane z ewidencji z
wydziału. Moje pytanie jest do wnioskodawcy czy ewentualnie do P. Prezesa
spółki „Sewik” czy te dane, skąd te dane są wzięte ponieważ wątpliwości moje
są takie, że ustawa o aglomeracji i wyznaczeniu obszaru aglomeracji definiuje
minimalną ilość osób jaka musi być na kilometr kanalizacji ażeby mogła być w
tym wyznaczona jako aglomeracja tak. Liczba tutaj podana jest na styk, to
znaczy 90 osób podłączonych na jeden kilometr nowej sieci, jeśli to jest na styk
no tez mam wątpliwości skąd te dane odnośnie tych osób bo tak jasno jest
wyrażone jak należy to liczyć z rozporządzenia. Dlatego pytam czy było to
zapytane odpowiednich wydziałów, skąd te dane?
P. Krzysztof Strączek Prezes „Sewik” Tatrzańskiej Komunalnej Grupy
Kapitałowej Sp. z o. o. z sali - to znaczy,
P. Przewodniczący - bardzo proszę P. Krzysztof Strączek Prezes Spółki
„Sewik”, bardzo proszę.
P. Krzysztof Strączek Prezes „Sewik” Tatrzańskiej Komunalnej Grupy
Kapitałowej Sp. z o. o. – Szanowna Rado, Szanowni Przewodniczący, Państwo
Burmistrzowie, Szanowni Państwo, te dane o które Pan pyta były, zostały
poproszone wydziały ewidencyjne tutaj w Urzędzie Miasta. Jeśli chodzi o liczbę
stałych i tymczasowo przebywających ludzi zostały one jakby pobrane z tutaj z
ewidencji Urzędu Miasta. Natomiast jeżeli chodzi o te współczynniki o których
Pan mówił czyli sposób obliczania koncentracji, sposób obliczania równoważnej
liczby mieszkańców on jest troszeczkę inaczej liczony bo przepisy jasno
precyzują natomiast on się tylko w jakiś tam sposób odnosi do tej liczby
mieszkańców, którą bierzemy pod uwagę natomiast tu jeszcze wiele czynników
dochodzi dodatkowo. Ja tutaj może definicji nie będę czytał ale jest to bardziej
skomplikowane, są to bardziej skomplikowane obliczenia.
P. Bartłomiej Bryjak – czy jest w formie pisemnej zachowane pismo od
wydziału z tymi danymi ponieważ prosiłbym o udostępnienie takiego pisma no
bo chyba słownie to uzyskane no jeśli nie to ja będę w interpelacji prosił
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wydziały o udostępnienie ile w tej aglomeracji mieszka. Mam wątpliwości jak to
było liczone, nie wiem czy to na piśmie było zwrócone, można to uzyskać?
P. Krzysztof Strączek Prezes „Sewik” Tatrzańskiej Komunalnej Grupy
Kapitałowej Sp. z o. o. z sali – oczywiście nie ma problemu te dane zostaną
Panu przekazane.
P. Bartłomiej Bryjak – bo kontynuując no mam wątpliwości no jeśli uchwała
została przekazana w standardowym tutaj trybie trzy dni przed Sesją nie miałem
możliwości dokładnego zapoznania się z tym i nie miałem możliwości
zweryfikowania czy te dane są policzone właściwie no ponieważ kolejny punkt
tej Ustawy stanowi w §3 pkt.3, że granica aglomeracji powinna przebiegać
wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych zabudowanych lub
przeznaczonych pod zabudowę skanalizowanych lub przeznaczonych do
skanalizowania. Z tego co wiem na przykładach na Gubałówce wszystkie te
tereny obecnie obowiązujących w planach miejscowego zagospodarowania
przestrzennego jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Zakopane, które to dokumenty powinny zostać wzięte
pod uwagę przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji stanowią, że tam są tereny
zielone. Więc dlatego oczywiście są tam pewne istniejące ale wykazanie, że
mamy tam 340 stałych mieszkańców i 200 turystów no budzi moje wątpliwości.
Znając teren no nie wiem czy tam 540 osób mieszka na tym odcinku gdzie ten
nowy dzisiaj obszar aglomeracji na Gubałówce wyznaczamy stąd jest pytanie
czy te dane są wzięte tak jak powinny być z ewidencji czy są wzięte skądś.
Ponieważ też no zdziwienie moje budzi fakt, że są idealnie co do jednej osoby
praktycznie wyliczone wskaźniki jakie są potrzebne ażeby móc w ogóle tam
wyznaczyć obszar aglomeracji. To znaczy 90 osób na 1 kilometr
nowoprojektowanych sieci kanalizacyjnych i dziwne, że przy 1030 osobach i
długości sieci 11 kilometrów wyszło idealnie wskaźnik minimalny jaki jest
wymagany dla podjęcia tej uchwały. Dlatego też wydaje mi się za zasadne
ażeby tą uchwałę ściągnąć z tej Sesji i po sprawdzeniu tego czy na pewno w
ewidencji te dane pokrywają się z danymi, które znajdują się w uzasadnieniu tej
uchwały i dopiero wtedy przegłosować i byłoby to właściwe no bo ja nie
mogłem tego sprawdzić ponieważ tak jak mówiłem uchwała została doręczona
26 września, mamy 29 a mam takie wątpliwości.
P. Krzysztof Strączek Prezes „Sewik” Tatrzańskiej Komunalnej Grupy
Kapitałowej Sp. z o.o. – ale to jest też spowodowane, jeśli można to jest też
spowodowane bardzo szybkim tempem prac jeśli chodzi o zmiany w aktualizacji
Krajowego Programu Ochrony doprowadzenia ścieków komunalnych. I ta
aktualizacja tego programu oraz ujęcie aglomeracji nie ma niczego innego w
zamiarze swoim jak tylko jakby otworzenie możliwości na dofinansowanie.
I tutaj jakby z innych względów i aspektów tego tworzenia czy rozszerzenia tej
aglomeracji nie ma oprócz tego, że jeżeli dzisiaj my w takim tempie dosyć
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szybkim pracujemy oczywiście, część danych mamy pozyskane z ewidencji tak
jak już powiedziałem ale część danych oczywiście one są statystyczne. Na temat
danych statystycznych możemy dywagować i zastanawiać się czy faktycznie
one były wyliczone poprawnie natomiast mogę tutaj Pana zapewnić, że cały
wniosek, cały projekt został zgodnie z wytycznymi sporządzony natomiast też
muszę powiedzieć szczerze, że jeżeli będziemy opóźniać prace nad zmianą tej
aglomeracji może to zaważyć na środkach finansowych, które będziemy w
stanie pozyskać. Tutaj bym prosił o rozwagę jeśli Państwo macie wątpliwości no
to wiadomo, że musicie te swoje uchwały podejmować jakby w pełnej wiedzy
natomiast projekt uchwały z Województwa Małopolskiego dostaliśmy szczerze
mówiąc trzy dni temu dlatego też te dokumenty do Państwa dosyć późno trafiły.
Tak jak mówię no tempo jest dosyć duże ale chodzi o środki unijne i tutaj no to
już do rozwagi Państwa czy o jakby temat odwlekać bo to są ważne rzeczy.
P. Przewodniczący – ja mam jeszcze takie pytanie bo na Komisji Ochrony
Środowiska, Komisja merytoryczna zaopiniowała jednogłośnie ten projekt
uchwały, bardzo proszę.
P. Wojciech Tatar – tak Szanowni Państwo Komisja Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska 7 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
Musimy pamiętać też o tym, żeby do terenów budowlanych przeciągnąć
kanalizacje sanitarną i wodociągową, nieraz tez trzeba wejść i w tereny zielone
różnie z tym bywa. Także każdy z nas chciałby mieć tą kanalizację w dniu
dzisiejszym i tak samo z wodą, także proszę o rozwagę i dziękuje.
P. Krzysztof Strączek Prezes „Sewik” Tatrzańskiej Komunalnej Grupy
Kapitałowej Sp. z o. o. - ja tylko jeszcze powiem, że te środki infrastrukturalne
z których korzystamy obecnie chcemy je maksymalnie wykorzystać bo
niewiadomo jak długo i w jakiej ilości jeszcze będą dostępne. Także tu też
porostu jakby troszeczkę wyścig z czasem po to aby wnioski w terminie i
dokumenty odpowiednio poskładać, żeby tych pieniędzy jak najwięcej
zewnętrznych pozyskać.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje, bardzo proszę Panie radny.
P. Bartłomiej Bryjak - tak, mimo wszystko podtrzymuję to, że cel nie może
uświęcać środków i żeby się nie okazało, że po sprawdzeniu danych ewidencji
te dane nie będą pokrywały się z uzasadnieniem do tejże uchwały. I okaże się,
że Wojewoda może uchylić tą uchwałę ze względu na niewłaściwe dane do
sporządzenia tejże uchwały, ja będę występował o te dane i jeśli się nie pokryją
no to, żeby niebyło potem z tego powodu dużych problemów bo lepiej czasem
nie mówić, że trzeba jak najszybciej coś zrobić i pod presją czasu zrobić być
może błędnie. Lepiej to sprawdzić, upewnić się i zgodnie z trybem przyjętym w
Statucie Miasta Zakopane tak procedować uchwałę ja powinna być no i
sprawdzonej dobrze bo czasem warto myślę poczekać jeden miesiąc i zrobić to
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dobrze aniżeli tak pod taka wielką presja czasu. To jest moje osobiste zdanie
dlatego proszę o ściągnięcie, jeśli nie ja będę przeciw i będę występował o
sprawdzenie tych danych ponieważ wydaje mi się, że te dane nie są takie jak w
uzasadnieniu, jak są w ewidencji prowadzonej w Urzędzie Miasta, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo no padł wniosek,
P. Jacek Kalata z sali – chciałbym się jeszcze odnieść do tego.
P. Wojciech Tatar z sali – jeszcze jedno słowo P. Przewodniczący.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Wysoka Rado,
Niewinem, nie wnosiłbym takich obaw z uwagi na fakt, iż na projekcie uchwały
jest podpisany Pan Wiceburmistrz Łukaszczyk, Andrzej Fryźlewicz, pod
względem formalno prawnym bez zastrzeżeń Maciej Tokarz, dziękuję.
P. Przewodniczący – tu jeszcze bardzo proszę Panią mecenas Małgosię Musiał
– Fecko o zabranie głosu.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka
Rado, pozwólcie, że zwrócę wam jeszcze uwagę na taki aspekt formalny,
Szanowni Państwo Rada Miasta Zakopane opiniuje uchwałę Sejmiku
Województwa Małopolskiego, Rada Miasta Zakopane wyraża wyłącznie opinię
w stosunku do uchwały Sejmiku. Dane zawarte są w uchwale Sejmiku i tam
były poczynione odpowiednie opracowania, Szanowni Państwo nie wiem jakie
będą dalsze losy wyznaczenia aglomeracji Zakopane a to z tych względów, że z
jednej strony jeśli Państwo nie zajmiecie stanowiska w ciągu 21 dni od
przedstawienia projektu uchwały Sejmiku to uważa się, że w sposób milczący
zaopiniowaliście pozytywnie jak dzisiaj nie będzie tej uchwały. A z drugiej
strony jeżeli Państwo przeczytacie uzasadnienie uchwały Sejmiku to wynika z
niego, że to Burmistrz Miasta Zakopane i Wójt Gminy Kościelisko wnioskował
ze względu na Spółkę „Sewik” o takie rozszerzenie obszarów aglomeracji po to,
żeby w tym momencie można było ubiegać się o środki finansowania
zewnętrznego. Więc bardzo bym prosiła o zwrócenie także uwagi na te aspekty
formalne.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję Pani mecenas, bardzo proszę P. Jacek
Kalata .
P. Jacek Kalata - Bartek tak cię troszeczkę nie rozumiem ale powiedzmy
inaczej mam wrażenie, że lubisz żyć w gnoju i w smrodzie ponieważ jest to
uchwała, która ma po prostu dać możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej do
oczyszczalni ścieków. Nie zależy czy jest jeden, dwa, dziesięć, piętnaście
budynków, sądzę, że (…) jest zgoda, jeżeli Marszałek się zwraca do nas o
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zaopiniowanie to nie widzę w tym żadnej przeszkody. Druga sprawa jest tutaj
ewidencja ludności na pierwszym piętrze sprawdź dokładnie ile jest osób
powiem ci koło tego jeszcze jest masa ludzi, którzy też tam mieszkają, którzy
nie są zameldowani ponieważ oni pracują w Zakopanem. Nie ma dzisiaj
obowiązku meldunkowego, wyjedź na Gubałówkę przejdź się między
budynkami podpytaj się ile po prostu jest też kwatero dawców tam także
naprawdę jest to. Jeśli te dane nie są dla ciebie wiarygodne to nie wiem co dla
ciebie jest wiarygodne, dziękuje.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuję bardzo, to jeszcze ad vocem bardzo
proszę P. Bartłomiej.
P. Bartłomiej Bryjak – Jacku jeśli nie zrozumiałeś to ci powtórzę może za
drugim razem będzie lepiej, dane do powyższej uchwały należy wziąć według
rozporządzenia, które jasno definiuje co znaczy mieszkańcy stali a co znaczy
mieszkańcy tymczasowi. Mieszkańcy stali należy wziąć te dane z ewidencji
miejskiej, osoby zameldowane, osoby, które nie są zameldowane nie są tutaj
wliczane według rozporządzenia. Tak samo ma sie rzecz z kwaterami jeśli są
jakieś kwatery nielegalne nie są tutaj wliczane, tu są wliczane wszystkie te,
które są zgłoszone również w miejskiej ewidencji.
P. Jacek Kalata z sali – sądzę, że legalnych jest te 200(..) a 491 było,
P. Przewodniczący – dobrze bardzo proszę P. Wojciech Tatar pewnie złoży
wniosek.
P. Wojciech Tatar - P. Przewodniczący zgłaszam wniosek formalny o
zamkniecie dyskusji o przystąpienie do głosowania, dziękuje.
P. Przewodniczący – dobrze rozpatrywane są wnioski według najdalej idący,
tak najdalej idący, jest to wniosek o zamknięcie dyskusji. Dobrze przegłosujemy
wniosek P. Bartłomieja Bryjaka o ściągnięcie projektu uchwały z porządku
obrad.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty 8 przeciw
przy 2 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się w obecności 12 radnych.
P. Przewodniczący – myślę, że już nie ma potrzeby głosować drugiego
wniosku.
P. Wojciech Tatar z sali – P. Przewodniczący bardzo proszę o przystąpienie do
podjęcia uchwały.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 20
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (8 za) przy 1 głosie
przeciw i 3 głosach wstrzymującym się w obecności 12 radnych podjęła
następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/387/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 21
Ad.16.
P. Przewodniczący - pkt.16 Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do
zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna,
Kamieniec, Szpitalna” w Zakopanem. Bardzo proszę Panią Małgorzatę
Staszel Kierownika Biura Planowania Przestrzennego o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Małgorzata Staszel Kierownik Biura Planowania Przestrzennego przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 22
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Pani Kierownik, bardzo proszę
P. Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju P. Bartłomieja Bryjaka o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak – Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższą uchwałę.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy ktoś chciałby
zabrać głos? bardzo proszę Panie Profesorze.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowni Państwo ja wykorzystam to, że pani już wiem
kto to nadzoruje, oczywiście cieszę się bardzo z tej zmiany punktowej ponieważ
jest to bardzo ważne, żeby ten ośrodek wybudował tam. Ale chciałem zapytać
dlaczego nie można było tej Kościelnej uwzględnić tam też to ma cel
humanitarny społeczeństwa starzejącego się w Zakopanem. Jaka szansa jest,
żeby to w najbliższym czasie przegłosować?. Dziękuje.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pani Kierownik, była o tym mowa Panie
Profesorze.
P. Małgorzata Staszel Kierownik Biura Planowania Przestrzennego Proszę Państwa w przypadku planu Kościeliska mamy nieprawomocnie
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uchylony plan w całości przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Miasto
składało skargę kasacyjną i nie mamy jeszcze nawet terminu rozprawy już
bardzo długi czas upłynął. Projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany był
przygotowany natomiast w tej sytuacji kiedy sprawa zawisła przed sądem ważą
się losy planu pani mecenas opinia była taka, że nie możemy procedować
zmiany.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo Pani Małgosiu zostało nam to
wytłumaczone, bardzo proszę P. Wiceprzewodniczący Rady Miasta P. Andrzej
Jasiński zabierze głos.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – ja
jednak bardzo bym prosił o ewentualnie poprawienie bo jeżeli jest
nieprawomocna decyzja to chyba nic nam nie stoi na przeszkodzie ażeby
procedować sprawę zmiany punktowej odnośnie planu Kościelska. Formalno
prawnych nie ma zastrzeżeń tak, to jest nieprawomocne.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo P. Przewodniczący, Pani mecenas
Małgorzata Miusiał Fecko zabierze głos.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka
Rado, oczywiście wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
jest wyrokiem prawomocnym ponieważ miasto Zakopane złożyło od niego
skargę kasacyjną ale jeżeli ta skarga nie odniesie rezultatu i wyrok utrzyma się
w mocy to (…) od ostateczności to tego planu w ogóle nie będzie. Jest
stwierdzona nieważność wobec czego podejmowanie działań dopóki nie
zapadnie ten wyrok ostateczny wydaje mi się przedwczesne i bezprzedmiotowe.
Ja chciałabym Państwa poinformować, że my faktycznie wyjątkowo czekamy na
rozpoznanie w tej sprawie kasacyjnej bo faktycznie w Naczelnym Sądzie
Administracyjnym czeka się długo ale zwykle ten okres wynosi mniej więcej
rok w tym przypadku mija już,
P. Małgorzata Staszel Kierownik Biura Planowania Przestrzennego z sali już 2 lata w styczniu.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny - 2 lata czekamy, 2 lata
wyjątkowo długi termin natomiast wydaje mi się, że no ryzykownym jest
podejmowanie zmiany uchwały co do której nie wiemy czy ona będzie
posiadała byt prawny.
P. Przewodniczący – dobrze bardzo dziękuję z tym, że rozmawiajmy na temat
projektu uchwały. Opinia Komisji pozytywna zatem przechodzimy do
odczytania uchwały. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 22
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/388/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w
sprawie:
przystąpienia
do
zmiany
„Miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Szkolna, Kamieniec, Szpitalna” w
Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 23
P. Przewodniczący – a ja w imieniu P. Dyrektora Sekuradzkiego całej Radzie
obecnej glosującej bardzo dziękuję.
Ad.17.
P. Przewodniczący - pkt.17 Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do
zmiany
„Miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Furmanowa, Kotelnica, Tatary” w Zakopanem. Pani Małgosiu bardzo proszę
przedstawić projekt uchwały.
P. Małgorzata Staszel Kierownik Biura Planowania Przestrzennego przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 24
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Pani Małgosiu, opinia Komisji bardzo
proszę P. Bartłomieja Bryjaka Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i
Rozwoju o przedstawienie opinii Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak – opinia jest pozytywna.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy ktoś chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 24
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/389/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
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w
sprawie:
przystąpienia
do
zmiany
„Miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Furmanowa, Kotelnica, Tatary” w
Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 25
Ad.18
P. Przewodniczący - pkt.18 Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia
skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Zakopane. Bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej P. Jacka Kalatę o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Jacek Kalata - przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 26
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy są pytania? nie
widzę, tak bardzo proszę.
P. Burmistrz Leszek Dorula – to tylko gwoli wytłumaczenia można
powiedzieć mieszkańcom, tu chodziło o to, że P. Nawrocki chciał jakby można
powiedzieć za tereny, które zostały zarezerwowane w planach
zagospodarowania przestrzennego wtedy kiedy się ten plan uchwalało. Jego
znaczną część terenu zaplanowano jako nawrotkę i chciał, żeby albo ten teren w
całości wykupić nie tylko zaplanowane ale w zasadzie jeszcze całą działkę albo
po prostu z tego zrezygnować z jego i umożliwić mu na tym terenie jakby
działanie to co on tam planuje. Myśmy wtedy przyszykowali uchwałę, ze mu
wypłacimy natomiast stwierdziliśmy wspólnie, że jednak nie powinno się
rezerwować tego terenu w związku z tym przygotowaliśmy projekt o zmianę.
Tutaj pan wystosował skargę, że właśnie w ten sposób tutaj go nie wypłacamy
tylko zmieniamy no i to zostało już tak jak P. Przewodniczący powiedział tą
uchwałą sprostowane na życzenie zarówno Rady jak i całości uzgodnień,
dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Burmistrzu, skarga była na Burmistrza
więc P. Burmistrz się do tego odniósł. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 26
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (14za) przy 1głosie
wstrzymującym się w obecności 15 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/390/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta
Zakopane.
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Uchwała stanowi zał. Nr 27
Ad.19
P. Przewodniczący – pkt.19 Podjęcie uchwały w sprawie: opłaty
prolongacyjnej. Bardzo proszę P. Stanisławę Chowaniec Naczelnika Wydziału
Podatków i Opłat o przedstawienie projektu uchwały.
P. Stanisława Chowaniec Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 28
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego Komisji
Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja jednogłośnie 5 głosami za
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy są pytania? Nie
widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 28
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/391/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: opłaty prolongacyjnej.
Uchwała stanowi zał. Nr 29
Ad.20
P. Przewodniczący - pkt.20 Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie
Miasta Zakopane na rok 2016. Bardzo proszę Panią Bogusławę StępowskąGąsienicę Inspektora Wydziału Finansowo-Budżetowego o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Bogusława Stępowska-Gąsienica Wydział Finansowo-Budżetowy–
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 30
P. Przewodniczący – dziękujemy bardzo, P. Przewodniczący bardzo proszę
przedstawić opinię Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo Wydział Finansowo
Budżetowy pod nieobecność P. Skarbnik jest świetnie reprezentowany przez
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P. Bogumiłę Stępowska – Gąsienicę jak tez pozostałych pracowników
merytorycznie przygotowani świetnie na Komisję i jednogłośnie Komisja 5
głosami za przy 0 wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt tej
uchwały, dziękuje.
P. Przewodniczący – proszę jakich mamy wartościowych pracowników,
P. Bogusia, P. Agnieszka, P. Edytka, P. Marcin niema ludzi niezastąpionych,
spisaliście się bardzo pięknie i bardzo czytelnie przedstawiliście nam te projekty
uchwał za co dziękujemy. Nie widzę pytań. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr
30
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/392/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016.
Uchwała stanowi zał. Nr 31
Ad.21
P. Przewodniczący – pkt.21 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2016-2025.
Bardzo proszę Panią Inspektor Bogumiłę o przedstawienie projektu uchwały.
P. Bogusława Stępowska-Gąsienica Wydział Finansowo-Budżetowy–
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 32
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, P. Przewodniczący proszę dwa słowa w
tej sprawie.
P. Jan Gluc – i w tym przypadku również jednogłośnie Komisja zaopiniowała
projekt tej uchwały, dziękuje.
P. Przewodniczący – Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? nie
widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 32
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:

53

UCHWAŁA Nr XXV/393/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na
lata 2016-2025.
Uchwała stanowi zał. Nr 33

Ad.22
P. Przewodniczący – pkt.22 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie
osobowym w stałej Komisji Rady Miasta Zakopane. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? bardzo proszę, bardzo proszę P. Przewodniczący
Józef Figiel.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Panowie Burmistrzowi, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado, P. Przewodniczący czy do końca Pan przemyślał swoją
decyzję?
P. Przewodniczący – tak przemyślałem.
P. Józef Figiel – i ona jest ostateczna?
P. Przewodniczący – tak jest.
P. Józef Figiel – to pozwoli Pan, że podzielę się pewną opinią, Komisja
Rodziny i Spraw Społecznych to Komisja, która zajmuje się biedą i często
nieporadnością ludzi żyjących w tym mieście, problemami rodzin i dzieci. Tu
nie widać namacalnych inwestycji typu chodnik, skrzyżowanie, ścieżka
rowerowa, te inwestycje są ważne, żeby można było godnie żyć ale od tej
Komisji w znacznym stopniu zależy jak będą wyglądać rodziny w naszym
mieście dziś, jutro w przyszłości. Jeżeli dla kogoś te sprawy są sprawami
drugorzędnymi to trudno na siłę kogoś przekonywać do pozostania w tej
Komisji. Ja ubolewam bo wypada bardzo ważne ogniwo z tej Komisji ale
uszanuje Pańska wolę, Ojciec Święty Jan Paweł II mówi: „Rodzina jest święta
ale gdy niedomaga to odpowiedzialność za nią spada na państwo, samorząd,
kościół i każdego z nas”. Kto tego nie czuje trudno go do tego przekonywać,
P. Przewodniczący ja serdecznie dziękuje za dotychczasową współprace w
Komisji i za pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw. W nowej komisji życzę
samych sukcesów i wszystkiego najlepszego.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Zbigniew Szczerba.
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P. Zbigniew Szczerba - P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
nie będę pytał o powody natomiast chciałem tak szybciutko tylko skomentować,
Panie Józku 21 nas tutaj chyba siedzi i każdemu zależy na dobru rodziny a nie
tylko członkom Komisji. I tutaj ja myślę, że słowa, że jak ktoś się wypisuje to
dla niego są to sprawy drugorzędne są troszkę nie na miejscu.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Kolego Zbyszku, nie widzę więcej pytań.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 34
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (10za)
przy 4 głosach wstrzymującym się w obecności 14 radnych podjęła
następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXV/394/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 września 2016 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym w stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 35
Ad. 23
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 23 – Wolne wnioski
mieszkańców. Wniosków brak.
Ad. 24
P. Przewodniczący - pkt. 24 – Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i
wnioski radnych. Bardzo proszę Pana Burmistrza Leszka Dorulę o zabranie
głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado pozwolę sobie odpowiedzieć
na interpelację Pana radnego Jerzego Jędrysiaka. Zalewanie szkoły w tym
momencie rzeczywiście zdarza się to w sporadycznych przypadkach, tak jak z
resztą zdarza się w wielu mieszkaniach i instytucjach w naszym mieście, kiedy
przychodzą szczególnie te duże nawałnice. Ostatnio pamiętam rozmowę z
jednym z dziennikarzy zakopiańskich i w trakcie naszej rozmowy również
przerwaliśmy rozmowę, bo była zalana redakcja. W związku z tym no są
sytuacje w naszym mieście coraz częstsze, z resztą nie tylko w naszym mieście,
tylko w regionie w Polsce gdzie ta pogoda się zmieniła i w tych sytuacjach
ciężko jest przewidzieć jak bardzo i w którym miejscu ta woda uderzy, jak się
zachowa. Ja w tym momencie nie znam sytuacji jaka jest w tej szkole. Pan
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Dyrektor nie zwracał się tu do nas z pewnymi jakby można powiedzieć
pomysłami, które by tam, ale my to rozpoznamy. Rozpoznamy to w ten sposób,
że bardzo proszę Pana Prezesa Sewiku, żeby zobaczył co tam się da ze swojej
strony zrobić, bo po prostu nie znam szczegółów tego tematu. Czy to zależy od
naszych można powiedzieć inwestycji, czy innych źródeł, zbocza na przykład,
danego nachylenia terenu i skąd ścieka i w jaki sposób woda. Również proszę
Wydział Drogownictwa, czy to jest z przydrożnego rowu tak się gromadzi
woda, no po prostu nie znam, nie wiem tego tematu dokładnie, w związku z tym
chciałbym rozeznać go i później ewentualnie przystąpić wspólnie oczywiście z
Dyrekcją szkoły do zbadania tego tematu i przystąpienia ewentualnie do
poprawy. To, że będziemy poprawiać w tamtym rejonie drogę wraz z
przydrożnym rowem to nie wiem czy to wystarczy przy tym temacie. Muszą to
rozeznać fachowcy. Jeśli chodzi o ścieżkę rowerową TPN, to TPN zaplanował
tą ścieżkę rowerową w tym projekcie, który wspólnie te ścieżki rowerowe
budujemy, przygotowujemy projekt można powiedzieć na całe Zakopane, całe
rowerowe Zakopane łącznie z drogą pod Reglami, ona będzie wchodziła w cały
ten kompleks tych ścieżek. Oczywiście , że Pan Dyrektor występuje na swoich
terenach z innego ramienia też i dofinansowania i wsparcia też innego,
natomiast ogólnie dotyczy to całości tematu, który przygotowujemy wspólnie z
TPN, wspólnie z Gminą Kościelisko i Zakopane. Jeśli chodzi o ogrodzenie przy
Czerwonym Dworze, siatkę i tak dalej, to myślę że Pani Dyrektor jest po to,
proszę Pani przekazać, że ma zwierzchnika i wie z kim rozmawiać. Jeśli chodzi
o nową bibliotekę na Skibówkach. Szanowni Państwo ja w tym momencie
powiem w ten sposób, przystąpimy do kolejnego nowego budżetu. Będą znali
Państwo jakby można było powiedzieć plany na najbliższe lata i wspólnie
podejmiemy decyzje, które z zadań są ważniejsze. Mamy odpowiednią
możliwość, że tak powiem, rozwoju miasta przy ograniczonych środkach i
musimy wspólnie zadecydować, które rzeczy priorytetowe przyjmujemy. Jeśli
stwierdzimy, że te, to przecież ja na siłę też nie będę jakby można powiedzieć
tutaj ten. Natomiast są pomysły różne w tym rejonie i myślę, że tutaj wraz z
Panem Janem Glucem, który tam reprezentuje powinniśmy się nad tym
zastanowić. Tutaj tak jak mówiłem już wstępnie zaczynamy pracować nad
projektem. Pewne pomysły mamy i chcemy się nimi podzielić, ale chciałbym się
podzielić najpierw z Państwem zanim przedstawię to w całości do opinii
publicznej, żeby nie było w pewnym sensie tak, że ja tutaj narzucam a później
Państwa stawiam w trudnej sytuacji, że ciężko się z niektórych rzeczy cofnąć.
Oczywiście mam też priorytety, na których mi bardzo zależy, ale szanując jakby
można powiedzieć tutaj decyzje Rady chciałbym żebyśmy wspólnie pierwsze
Państwo otrzymali tą propozycję i nad nią podyskutowali.
P. Jerzy Jędrysiak z sali – Panie Burmistrzu mi chodziło tylko o to, żeby
skorzystać z zewnętrznych środków, ewentualnie, bo ja nie mówię że to trzeba
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robić, bo wiadomo że są różne potrzeby, bo skoro jest te 160 mln i Pan Minister
to ogłosił, to może właśnie próbować.
P. Burmistrz Leszek Dorula – dziękuję i tutaj na pewno słyszał to Naczelnik,
ale słyszy Burmistrz, i myślę że weźmie to pod uwagę. Panu radnemu Figlowi o
połączenie z Krakowa do Zakopanego. Ja postaram się porozmawiać może
bardziej z przewoźnikami tymi, którzy też wiem że jeżdżą na Kraków, nie
wymieniając firm, jeżdżą a mają firmy na Podhalu i w Zakopanem, czy oni są w
stanie uzyskać pozwolenie na odjazd, bo to nie jest tak, że sam przewoźnik
będzie chciał jechać o tej godzinie, tylko musi dostać jakby można powiedzieć
zgodę skorzystania z przystanków itd. i czy taką możliwość ma i wtedy
ewentualnie, ale wystąpię i porozmawiam. To jest jakby można powiedzieć
zdecydowanie tak jak już temat „cosowski”, nie nasz temat w sensie
decydowania, bo w ogóle decyzji nie podejmujemy, natomiast możemy
apelować. Panu Jaśkowi Glucowi starałem się już odpowiedzieć, mam nadzieję
że to przyjmuje. Natomiast to, że wspólnie jakby można powiedzieć wystąpimy
z takim stanowiskiem czy apelem do tego, no to tak jak juz wcześniej
powiedziałem, jestem tym, że tak powiem, zadowolony, że pokażemy tutaj
wspólne stanowisko. Myślę, że jakby się włączyły jeszcze środowiska sportowe
do tego apelu czy jakimiś podpisami czy z jakąś taką, czy posłowie z naszego
regionu, można powiedzieć czy inne gminy też, no to w tym momencie możemy
nad tym popracować. Panu Wojtkowi Tatarowi dot. smogu i transportu,
Szanowni Państwo to że leży nam wszystkim bardzo na sercu to rzeczywiście
czym oddychamy, czy to chcemy zmienić, no zdecydowanie tak. Każdy z
Państwa, każdy mieszkaniec pewnie chce, natomiast nie każdy robi kroki w tym
temacie i jedni jeszcze jakby można powiedzieć no próbują utrzymać starą
metodę tutaj czy palenia czy ogrzewania, czy watrowania, bym tak powiedział
w naszym środowisku. Staramy się w tym momencie wesprzeć poprzez nasz
wkład dofinansowanie wymiany ewentualnie tych źródeł paliwa to jedno. Drugi
raz pokazujemy środek można powiedzieć w tym momencie transportu w jakim
kierunku widzielibyśmy transport w Zakopanem i poprzez określenie
komunikacji to jest drugie. Trzecie, to jest tak że do tego apelu a nie odnoszeń
się w tym momencie do samego pomysłu opłaty za każdy wjazd. Myślę, że tą
opłatę jeśli taka decyzja będzie to myślę, że i tak będzie musiała zdecydować
rada o tym, podjąć pewne uchwały. Ja te uchwały będę musiał wykonać.
Natomiast tutaj też z tego miejsca mógłbym powiedzieć w ten sposób, a czy nie
warto się zastanowić, żebyśmy sami jako mieszkańcy Zakopanego tez korzystali
z komunikacji miejskiej, które są już ekologiczne, zostawiając samochody w
domach? Mamy dowody rejestracyjne, za darmo możemy jeździć, osoby
powyżej 65 roku życia, mamy też możliwość, że tak powiem, no troszkę się
przejść. Często widzę mieszkańców i to też stosują, bo czasami się na przykład z
moich rejonów tyle samo idzie do Zakopanego co i jedzie, więc często też idę na
nogach z pracy, czy do pracy. Mało tego, powiem Państwu że bardzo często
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korzystam z komunikacji miejskiej czy busem, i też nie przyjeżdżam za każdym
razem autem do pracy, pewnie to Państwo też zauważyli. Trzeba zachęcić
mieszkańców do tego, aby korzystali jak najczęściej z komunikacji miejskiej,
ale na ten temat rzeczywiście trzeba rozmawiać, z jakim efektem i decyzją to już
zależy od całości Rady czy zdecyduje zobowiązać mnie do podjęcia pewnych
kroków i ja oczywiście będę z takiej uchwały się wywiązywał. Jeśli chodzi o
odpowiedź Panu Stanisławowi Majerczykowi możliwość zakupu biletów poza
autobusem. W tym momencie jest taka możliwość, jest we wszystkich naszych
informacjach turystycznych, na dzień dzisiejszy również w tym momencie
dokładniej odpowiedziała by Pani Prezes, ale szykujemy też można powiedzieć
taką możliwość, że chcemy wejść w pewien system, który ten bilet będzie
można kupić nawet w Krakowie. Dlatego, że kupując bilet do Zakopanego
będzie mógł kupić od razu bilet, który będzie mógł użyć w naszej komunikacji
miejskiej i nad tym systemem w tym momencie pracujemy i są to miasta
Kraków, Tarnów i Zakopane, tak nam przedstawił Dyrektor Sapoń z Urzędu
Marszałkowskiego i myśmy jako te trzy miasta do takiego systemu weszli.
Także decyzja poszła i jesteśmy można powiedzieć na takim etapie
przygotowania na samym dworcu takiego samego biletomatu jak jest w
autobusie. Natomiast co do przystanków końcowych rozmawiamy w tym
momencie z ruchem, żeby w każdym mieście, we wszystkich kioskach jakby
można by było zakupić ten bilet. Także prace nad tym tematem trwają. Jeśli
chodzi o możliwość zbudowania tymczasowego ronda koło Imperialu.
Szanowni Państwo ja tu oczywiście dałem do Wydziału Drogownictwa. W tym
momencie kończona tam jest koncepcja zarówno koncepcja na taką próbę
stworzenia tego ronda takiego wstępnego, jak by wyglądał ruch w tamtym
miejscu. Jedynie co nas jakby blokowało, ja to już Państwu mówiłem to sam
wizerunek Miasta Zakopanego, żeby ktoś nie pomyślał, ze my w ten sposób
chcemy ronda w Zakopanem. Jeśli chodzi to o prawdziwą próbę jakby ta
komunikacja miała wyglądać to się zgadzam. Natomiast naszą taką bolączką jest
to, czy ktoś kto przyjedzie w Zakopanem nie zna tej dyskusji, którą między sobą
toczymy, wiedzie sobie na takie rondo i pomyśli sobie, Jezus Maria w którą
stronę to Zakopane idzie skoro wymyślają takie rondo. Ale co do samej
zasadności sprawdzenia ruchu to tu się zgadzam i są przygotowane w tym
momencie dwie koncepcje. Jedna w tamtym miejscu ronda, a drugą zarówno
mieszkańcy, jak i media i dziennikarze, jak i Państwo, również radni
wnioskowali też o to, aby po tych wypadkach, które się bardzo często zdarzają
przy zbiegu ulic Chałubińskiego i Zamoyskiego, spróbować inaczej rozwiązać
to skrzyżowanie i nad tym również nie wiem która firma, ale pracuje Wydział
Drogownictwa i wskaże, czy jest możliwe zastosowanie tam innego,
bezpieczniejszego rozwiązania na tym skrzyżowaniu. To rozwiązanie ma być
zaproponowane do końca roku a więc myślę, że następny rok moglibyśmy
ewentualnie przy decyzji tutaj Rady spróbować takie środki tam przeznaczyć,
żeby ten ruch tam zmienić. To jest tyle, co do odpowiedzi na interpelacje.
58

Natomiast chciałem Państwa poinformować, chociaż w większości wiecie, że od
samego początku dość mocno przystąpiliśmy do działania czy rozwiązywania
problemów komunikacyjnych w tym mieście. Ja już nie wspomnę o dworzec, o
komunikację miejską, ale w całości chcemy rozwiązać i dostać na to
dofinansowanie, co jest ważne, bo również do samych zakupów autobusów, jak
i wszystkich tych miejsc chcemy dostać dofinansowanie. To chcemy przystąpić
również do tego, aby inaczej wyglądały już w tym momencie prace trwają
zarówno ul. Przewodników Tatrzańskich, jak i sama końcówka plac w
Kuźnicach. Tam już w tym momencie trwały konsultacje z turystami, z
przedsiębiorcami, natomiast w ten wtorek organizujemy takie spotkanie które
będzie dotyczyło jakby można powiedzieć całości wizerunku tego miejsca tych
firm, tych przedsiębiorców, który mają wpływ nie tylko na to miejsce, ale
można powiedzieć na spostrzeżenie tego miejsca dla dobrego wizerunku
Zakopanego, ewentualnego skorzystania, jakby widziały to środowiska
sportowe, turystyczne, przewodnicy, alpiniści, jakby widzieli Polskie Tatry,
które przecież mają tam nieruchomości, jak TPN, już wstępne rozmowy też
przeprowadziliśmy, ale też zapraszamy bardzo serdecznie radnych naszego
miasta i chciałbym, żeby uczestniczyli w tych dyskusjach. Na ręce P.
Przewodniczącego Rady Miasta wręczę każdemu radnemu zaproszenia na ten
wtorek. Wysłaliśmy również i wysyłamy w tym momencie zaproszenia do tych
różnych środowisk i chcemy rozpocząć tam dyskusje. Nasza propozycja jest
taka, że tutaj oczywiście Starostwo, tak jak mówię kompleksowo chcielibyśmy
przedyskutować tą sprawę i to rozwiązanie tamtego miejsca. tak, jak już
wspomniałem ja bym chciał wsłuchać się w głos i w tym głosie kiedy toczy się
pomysł nikogo nie krępować, w związku z tym proponujemy żeby pierwsze
spotkanie odbyło się zarówno bez starostów i bez burmistrzów. Chodzi o to,
żeby każdy miał tutaj możliwość zaprezentowania nie tylko swojego pomysłu,
ale żeby mógł po prostu wziąć udział w dyskusji, można powiedzieć takiej nie
skrępowanej, a nie że to Burmistrz narzuca jakiś tam pomysł i musi się do tego
pomysł do każdego jednego odnieść. Myślę, że taka konsultacja społeczna a
później jeszcze raz w całości już jakby z naszym udziałem powinna przynieść
dobry efekt zagospodarowania tego miejsca i w przyszłości ewentualnie go
zrealizowania. Mam nadzieję, że to się uda zrobić bo na pewno nam wszystkim
na tym zależy. P. Przewodniczący to są zaproszenia dla każdego radnego na te
spotkania. To jest tyle, co do odpowiedzi na interpelacje i można powiedzieć
wykorzystałem moment też ogłoszenia tych konsultacji. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu.
Ad. 25
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 25 – Oświadczenia i
komunikaty. Bardzo proszę, głos chce zabrać P. Bożena Solańska.
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P. Bożena Solańska – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący , Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Pan Burmistrz, Towarzystwo Inicjatyw Społecznych
Kurierzy Tatrzańscy i MOSiR organizuje w sobotę II bieg Kurierów
Tatrzańskich. Zaczynają się dni Kurierów Tatrzańskich, które w tym roku są w
miesiącu październiku. Serdecznie zapraszam wszystkich między godziną 08.00
a 12.00 na Plac Niepodległości na ten bieg. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakiś
komunikat? Nie widzę.
Ad.26
P. Przewodniczący - pkt.26 Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXV Sesję Rady Miasta
Zakopane.
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