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------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.10 i trwała do 11:50
W Sesji udział wzięło 21 radnych (na początku 17) na ogólną liczbę 21 radnych
- wg listy obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – otworzył XXX Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Witam przybyłych gości: Pana Burmistrza Leszka Dorulę, jego zastępców
P. Agnieszkę Nowak Gąsienicę, witam Pana Grzegorza Cisło Sekretarza Miasta
Zakopane, P. Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta Zakopane, witam serdecznie
Pana Michała Gawlika Komendanta Komendy Powiatowej Policji, witam P.
Stanisława Galicę Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, witam Pana Jana
Krzysztofa Naczelnika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
wiceprezesa Zarządu Pana Czesława Ślimaka, witam serdecznie prezesów
spółek miejskich P. Monikę Jaźwiec Prezes Spółki „Tesko”, P. Andrzeja
Ustupskiego Prezesa ZTBS, P. Krzysztofa Strączka Prezesa spółki Sewik, P.
Piotra Włosińskiego Prezesa Spółki Polskie Tatry, P. Leszka Behounka
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, witam serdecznie Panią
Beatę Majcher Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Kultury oraz P. Lidię
Rosińską Podleśny Zastępcę Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Kultury,
witam P. Zofię Kułach Maślany Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej,
witam P. Adama Kitkowskiego z Tatrzańskiego Klubu
Niezależnych, P. Małgorzatę Bachledę Szeligę Dyrektora Zakopiańskiego
Centrum Edukacji, serdecznie witam Naczelników Wydziałów i Kierowników
Referatów Urzędu Miasta, dyrektorów instytucji kulturalnych, media oraz
wszystkich mieszkańców Zakopanego, bardzo serdecznie witam Wysoką Radę.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 17, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
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P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4. Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad? Nie widzę. Mamy wniosek Pana Burmistrza z dnia 23
stycznia br. o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie: zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
związanego z zakładem budżetowym – zał. Nr 5. Proponuję wprowadzić ten
projekt uchwały jako pkt. 19.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący – następnie Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska z dnia 24 stycznia br. o zdjęcie z porządku obrad w
pkt.10 jednego projektu uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej
nieruchomości gruntowej dot. ul. Jagiellońskiej.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek o zdjęcie z porządku obrad
został przyjęty jednogłośnie w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości
gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego – Tatrzańskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem i udzielenia
bonifikaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń
rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane.
9. Podjęcie uchwał w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Zakopane.
10.Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
11.Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę
Miasto Zakopane darowizny nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez
Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Sp. 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 Miasta Zakopane.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
oraz inne formy wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wymiaru czasu pracy nauczycieli
wspomagających zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/300/2012 Rady
Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
16.Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2017.
18.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zakopane na lata 2017-2025.
19.Podjęcie uchwały w sprawie: zasad ustalania i przekazywania z budżetu
gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od
towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
20.Wolne wnioski mieszkańców.
21.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
22.Oświadczenia i komunikaty.
23.Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
przyjęła porządek obrad.
Ad. 2
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 2 – Przyjęcie protokołu z XXIX
Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XXIX Sesji odbytej w dniu 28 grudnia
2016r. mieli zapoznać się Państwo radni: P. Józef Figiel i P. Zbigniew Figlarz.
Bardzo proszę o zabranie głosu P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel - zapoznałem się z protokołem z XXIX Sesji Rady Miasta,
protokół odzwierciedla przebieg Sesji, proszę o jego przyjęcie.
P. Zbigniew Figlarz – zapoznałem się z protokołem, nie wnoszę uwag. Proszę
o przyjęcie.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do
protokołu z XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
przyjęła protokół z XXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad.3
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt.3 Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Zakopane, Państwo radni otrzymali sprawozdanie za okres
od 24 grudnia do 18 stycznia br.- zał. Nr 6. Bardzo proszę P. Burmistrza o
ewentualne uzupełnienie sprawozdania.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo, Szanowni Radni,
Szanowna Rado, pozwólcie, że uzupełnię sprawozdanie za okres od 25 grudnia
do 25 stycznia 2017r. Szanowna Rado końcówka roku 2016 była wręcz bardzo
dobra dla Zakopanego i tu muszę powiedzieć, że chyba w historii miasta tak
dobrego okresu dawno jeśli w ogóle był to dawno nie było. Otóż udało nam się
20 grudnia wraz z P. Skarbnik i P. Naczelnikiem Tomaszem Filarem w
Warszawie 4 godziny przed zamknięciem albo przed wygaśnięciem
Ministerstwa Skarbu podpisać jakby przekazanie akcji spółki Polskie Tatry na
rzecz miasta Zakopanego. To jest historyczna chwila dlatego, że miasto właśnie
w tym dniu wzbogaciło się o spółkę wartą ponad 200 milionów złotych. Za co
chciałem serdecznie Radzie Miasta ale wszystkim też urzędnikom, którzy brali
udział i osobom również może nie z urzędu ale wspierających i razem starające
się o tą komunalizację serdecznie podziękować. Tym bardziej podziękować, że
wydawało się nawet, że w tym ostatnim dniu będzie nam ciężko to zrealizować
bo tak jak wcześniej mówiłem działały siły którym bardzo zależało, żeby do
tego nie doszło. Gdyby nie wsparcie również samej Pani Premier
najprawdopodobniej ciężko by było do samego końca to doprowadzić, przykro
mi jest, że czasami to nawet z naszego miasta są jakby te siły które nie chciały
tak dobrze przychylności rządu i tak dobrego posunięcia dla miasta Zakopanego.
Mam nadzieję, że dobro Zakopanego zawsze będzie zwyciężało tak jak
zwyciężyło tym razem. Gdyby Szanowni Państwo w poprzednich latach tak
samo dano szansę miastu z PKL-em pewnie dzisiaj bylibyśmy jednym z
najlepszych miast w najlepszej sytuacji nie tylko gospodarczej ale można
powiedzieć takiej rozwojowej bo przekazanie albo w tym momencie już
posiadanie spółki Polskie Tatry uważam za nie tylko sukces ale za olbrzymią
szansę rozwoju dla Zakopanego. Powiedziałbym w tym momencie mamy takie
otwarte drzwi na następne kilkadziesiąt lat aby można skorzystać nie tylko z
rozwoju tej spółki ale przede wszystkim z majątku tej spółki dla rozwoju
Zakopanego. Wiemy sami, że bardzo potrzebowaliśmy i potrzebujemy w tym
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momencie niektórych terenów, których samo miasto nie posiada, w związku z
tym serdecznie gratuluję i dziękuje Panu Prezesowi Spółki Polskie Tatry, mamy
nadzieje, że to wspólne dobro którym w tym momencie będziemy zarządzać
będzie służyło Zakopanemu. I przede wszystkim właśnie tej strategii, która tak
bardzo w tym momencie chcemy dobrze rozpocząć w Zakopanem i te obiekty,
które byśmy marzyli, żeby powstały w Zakopanem wspólnie ze spółką Polskie
Tatry zaczniemy w najbliższym okresie realizować. Chciałbym zaprosić
serdecznie Szanowną Rade ale też i wszystkich tych, którzy są zaangażowani w
tą sprawę do rozpoczęciu nie tylko rozmów ale powiedziałbym takich
podawania pomysłów jak powinniśmy tą spółką nie tylko zarządzać ale przede
wszystkim z niej skorzystać. Życzę Panu Prezesowi wraz z załogą wszystkiego,
wszystkiego dobrego, mamy nadzieję, że nasza praca zarówno Rady Miasta,
urzędników jaki i moja wpłynie na poprawę sytuacji również tej spółki i ta
spółka tak jak już mówiłem przyczyni się do wielkiego rozwoju Zakopanego,
dziękuje. Szanowni Państwo w dniu 31 grudnia wspólnie z TVP 2
zorganizowaliśmy i imprezę plenerowa Sylwester z Dwójką w Zakopanem a w
kinie Sokół odbył się Sylwester z Tatrzańska Orkiestrą Klimatyczną. Chyba na
temat Sylwestra nic tu nie będę musiał mówić, wszyscy państwo wiedzą ja tylko
powiem, że spływają do Zakopanego same gratulacje i same podziękowania
wręcz podziw, że tak piękny Sylwester, tak dobra impreza w Zakopanem się
udała. I można powiedzieć, że tą promocję, która zyskaliśmy w tym okresie też
trzeba było wypracować kilka, kilka lat, żeby taką promocję Zakopanego
zrobić. Ona na pewno odbije się w najbliższym czasie jeśli nie odbiła się już w
pozytywnym sensie dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy w Zakopanem
działają, prowadzą wynajem, restauracje, wszystkie obiekty turystyczne na
pewno to zaczną to coraz bardziej odczuwać ten wielki wkład Rady Miasta,
nasza pracę na rzecz promocji miasta Zakopanego. Właśnie takiej promocji
żeśmy oczekiwali po Zakopiańskim Centrum Kultury i za to serdecznie chcę
podziękować również Pani Dyrektor Majcher, dziękujemy i całej załodze. W
dniu 6 stycznia uczestniczyliśmy w obchodach święta Trzech Króli, 12 stycznia
brałem udział w spotkaniu opłatkowym w Cechu Rzemiosł Różnych, 114
stycznia na Polanie Szymaszkowej odbyły się pierwsze zawody w tegorocznej
edycji Pucharu Zakopanego w Narciarstwie Alpejskim. Tu chce przypomnieć a
w zasadzie się też pochwalić i pogratulować Zakopiańskiemu Centrum Kultury,
że zdobyło świetnego sponsora a do wygrania przecież jest samochód peugeot,
który jest wart ponad 110 tysięcy złotych. W związku z tym nagroda na pewno
jest no nie dość, że jak to się mówi duża to też i wpływa na również promocje
Zakopanego ale taka widać to, że to jest zrobione na bogato bym powiedział.
Dziękuje Pani Dyrektor również proszę pogratulować prezesowi, nie wiem czy
to jest spółka w każdym bądź razie firmie peugeot podziękować w moim
imieniu. 18 stycznia w Zakopanem odbył się 14 Konwent Marszałów
Województw RP, bardzo się cieszę, że to się odbyło w Zakopanem, serdecznie
gratuluję Marszałkowi Krupie i dziękuje za to, że właśnie postanowił to zrobić
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w Zakopanem. Panowała bardzo dobra atmosfera, mam nadzieje, że to również
wpłynie na dobra współpracę między samorządem Zakopanego a Marszałkami.
19 stycznia uczestniczyłem w Spotkaniu Opłatkowym Prezydentów,
Burmistrzów i Wójtów Miast i Miejscowości Papieskich, które odbyło się w
siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie. W dniu 21 i 22 odbyło się święto
Puchar Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem podczas, którego
gościliśmy Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę wraz z Małżonką oraz
ministrów i posłów RP różnych opcji. Szanowni Państwo tu chciałem
przypomnieć i bardzo nawet zaapelować, przekazać do wiadomości, że
głównym organizatorem tego Pucharu Świata jest Tatrzański Związek
Narciarski i to on jest w pełni jakby można powiedzieć nie to, że
odpowiedzialny ale posiada w pełni całą pulę biletów, którą w tym momencie
dysponuje i rozporządza i przekazuje czy do danym instytucjom czy to danym
osobom. W związku z tym, że mam bardzo dużo jakby osób, które oczekiwały,
że to miasto właśnie rozporządza tymi biletami i zostaną dane instytucje
zauważone chciałbym powiedzieć, że to nie my decydujemy o tym jaki sposób
one zostaną przekazane, komu i ile. W związku z tym również dostajemy my od
TZN-u i mamy bardzo duże ograniczenia, proszę to zrozumieć. 22 stycznia na
Polanie Szymaszkowej odbył się 12 godzinny Slalom Maraton z honorowym
udziałem Prezydenta RP i tu chciałem serdecznie pogratulować pobicia
kolejnego rekordu. Z tego co pamiętam to jest 679 kilometrów a więc pobity
rekord o 76 kilometrów to jest naprawdę wspaniałe, żeby można było o tyle
kilometrów pobić, serdecznie gratuluje i dziękuje wszystkim tym, którzy w tym
maratonie uczestniczyli tym, którzy go organizowali. Chciałem przypomnieć
tylko, że zakopiańska młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i
gimnazjów może w okresie ferii małopolskich, zimowych korzystać
nieodpłatnie z lodowiska COS, serdecznie tą młodzież i dzieci zachęcam.
Chciałbym też poinformować Radę Miasta, że przystąpiliśmy do rozmów z P.
Dyrektorem COS-u i P. Dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego i innymi
instytucjami oraz osobami do dania sobie szansy otwarcia stoku narciarskiego
Nosal. Idzie to w bardzo dobrym kierunku ponieważ jest wsparcie wielu osób
natomiast nie chciałem tego mówić wcześniej tylko dlatego, że tak się też
umawialiśmy z Dyrektorem, że dopóki nie będziemy mieć przygotowanych w
pełni materiałów to nie dało się jakby przekazywać wiadomości. A z drugiej
strony ja jestem człowiekiem, który nie lubi zapeszać dopóki coś już nie wie
troszkę pewniej, niemniej jednak P. Dyrektor wiem, że tą wiadomość już
przekazuje i chciałbym potwierdzić, że takie rozmowy są w toku. Nasz wydział
dostał jakby przyzwolenie na przygotowanie podstaw, materiałów dla Rady
Miasta i później wzięcia udziału jakby można powiedzieć w dyskusji i
rozmowach ale musimy na podstawie jakiegoś przygotowanego materiału czy
koncepcji rozmawiać. W związku z tym proszę wybaczyć, że na dzień dzisiejszy
jeszcze nie mamy w tym momencie tego materiału i postanowiliśmy
przygotować go na następną sesję dotyczy to oczywiście planów
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zagospodarowania przestrzennego w których trzeba tam dokonać pewnych nie
tylko zmian ale konkretnego zaplanowania. Mamy szansę, że tym razem to
podejście, które jest wspierane również jakby można powiedzieć dużo szerzej
niż w samym Zakopanem powiedzie się w najbliższych latach i uda się ten stok
otworzyć. To jest tyle co do mojego sprawozdania, jeśli są jakieś pytania bardzo
chętnie odpowiem, pozwólcie jeszcze w tym momencie, że złoże jednemu z
Kolegów Radnych P. Wojtkowi Tatarowi kondolencje, zmarła mu mama,
wyrazy współczucia Panie radny.
P. Przewodniczący - dziękuje P. Burmistrzu, czy są pytania w sprawie
sprawozdania? bardzo proszę P. Zbigniew, P. Zbigniew Figlarz.
P. Zbigniew Figlarz – P. Burmistrzowie, Wysoka Rado, mam parę pytań na ile
została podpisana umowa na naśnieżanie górek i tras biegowych na lata 2017 –
2020 i kiedy będą wydane warunki zabudowy przy ul. Kościelna 7? w związku z
tym, że został tam plan uchylony. Jak wyglądają przetargi na zbycie miejskich
nieruchomości Sienkiewicza i Klimka Bachledy? Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje, dobrze a w między czasie bardzo prostsze
P. Przewodniczącego Macieja.
P. Maciej Wojak – Szanowni Państwo Burmistrzowie, Wysoka Rado, chciałem
tylko dodać, że w dniu wczorajszym rozpoczął się remont potoku Młyniska o
który tak zabiegaliśmy. Wkroczyły ekipy, które z początkiem marca zaczną
wykonywać ten remont, wczoraj przeszedłem razem z nimi te posesje, które
przylegają do koryta. Nie wszyscy właściciele zgadzają się na to żeby ich
posesje były wykorzystane w czasie tego remontu z tego prostego powodu, że
nikt z właścicieli, którzy mają działki położone wzdłuż koryta nie dostał
żadnego odszkodowania RZGW i atmosfera nie jest zbyt przychylna do tego
remontu ale miejmy nadzieje, że wykonają go zgodnie z planem. Dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych ma pytania
do sprawozdania?
Zatem proszę P. Burmistrzu odpowiedzieć na zadane
pytania.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja tylko powiem, uzupełnię to co tu
P. Wiceprzewodniczący powiedział kierując te słowa do Pana Radnego Jerzego
Jędrysiaka, który wielokrotnie występował na tej mównicy o potok Młyniska, że
uzgodniłem również z tą firmą która będzie to remontowała i zadeklarowałem
wszelką pomoc tu od strony miasta dotyczącą zarówno odpowiednich zjazdów,
puszczania ciężkim sprzętem na teren drogowy. Na teren, który miasto posiada,
żeby mogli z tego potoku przykładowo w którymś tam miejscu wyjeżdżać jak
mieliby trudności to kazałem im znaleźć takie miejsca które należałyby do
miasta. My je udostępnimy po to aby tą inwestycję po prostu umożliwić i
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zrealizować jak najszybciej. Jeśli chodzi o pytania P. Zbyszka powiem tak, że
naśnieżanie, w tym momencie podpisaliśmy oczywiście ze swoją Spółką
„Tesko” i ona została podpisana na 4 lata. Jeśli chodzi o kwotę to mieści się to
w granicach 190 tysięcy całość, zarówno naśnieżanie górek,
głos z sali – rocznie 170 rocznie.
P. Burmistrz Leszek Dorula –170 rocznie, poprawia mnie pani byłem się
zapytać ale widocznie źle usłyszałem, przepraszam najmocniej.170 tysięcy
rocznie. Ja tylko przypomnę, że myśmy za jednorazowy bodajże wynajem
ratraku z COS-u płacili koło 30 tysięcy zł, żeby przeratrakować Rówień
Krupową i żeby po prostu wytyczyć tory. A więc na pewno w najbliższych
latach to nie dość, że zwróci się nam po prostu ta armatka, którą zakupiliśmy i to
urządzenie jako spółka to będzie to wpływało, że będziemy chcieli z tych
urządzeń również korzystać na innych trasach narciarskich, których przecież
sami wiecie, że w Zakopanem planujemy. Dlatego ten pomysł, żeby to sami,
żebyśmy to sami robili i kupienia tego sprzętu jest pomysłem takim można
powiedzieć dalekosiężnym, że będziemy wykorzystywać tutaj w kolejnych
latach do innych również tras narciarskich. Jeśli chodzi o Kościelną i o tak
zwany budynek w którym ma się mieścić hospicjum to rzeczywiście plan został
usunięty, w tym momencie rozpatrujemy jakby można powiedzieć możliwość
gdyby ten plan nie był możliwość wydania WZ-ki na ten obszar. Jedna z osób
albo więcej osób jest zaangażowane w tym urzędzie, żeby rozeznać to jakby to
wyglądało natomiast jeśli chodzi o sprzedaż działek na ul. Sienkiewicza i na ul.
Klimka Bachledy to jest kolejny zresztą już przetarg na te nieruchomości. Ja na
ul. Sienkiewicza po prostu nie chce spuszczać jakby można powiedzieć z ceny
w związku z tym pewnie ktoś oczekiwał, że jeśli w jednym czy drugim
przetargu nie wyszło to będzie jakaś obniżka. Na tą chwilę kazałem tutaj P.
Naczelnikowi ogłosić przetarg ale z tą sama ceną. Natomiast na Klimka
Bachledy no jakoś ta nieruchomość od wielu, wielu lat bo jeszcze z tamtej
kadencji nie ma szczęścia czy nie ma kupca po prostu na nią i na dzień
dzisiejszy została nie sprzedana przez parę bym powiedział lat. No i trudno mi
też zrobić z tą nieruchomością tak, żeby po prostu ona w tym momencie była do
jakiegoś poziomu bardzo niskiego obniżona. W związku z tym zrobiłem
przerwę dość długą, że nie było to ogłoszone teraz będzie ponownie ogłaszana
za podobną kwotę, która była również przy ostatnim przetargu. Dziękuje, jeśli
więcej nie ma pytań to dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Burmistrzu, nasunęły się Państwu jakieś
pytania, jeśli nie to ja pozwolę sonie zabrać głos. Ja proszę temat Wydział
Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej, zadanie 3 inwestycyjne budowa
hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej. Treść
brzmi: „Rozpoczęto procedury odbiorowe, wykonawca uzyskał pozwolenie na
użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jest
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podkreślone: istnieje pilna konieczność potwierdzenia końcowego operatora
obiekt”. I tu mam pytanie czy już P. Burmistrz się zdecydował kto będzie
operatorem tego obiektu? Dalej zdanie brzmi: „ …w celu dokonania szkoleń
przyszłych użytkowników urządzeń w uczestnictwie w komisji odbiorowej” i tu
jest kolejne moje pytanie planowany termin zakończenia procedur odbiorowych
to trzecia dekada stycznia 2017r. No i mam zatem drugie pytanie jak przebiegają
odbiory bo trzecia dekada to już zaledwie 6 dni, ja rozumiem, że odbiór już
powinien się zakończyć.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja poproszę tutaj do odpowiedzi P. Naczelnika
Wojtka Stankiewicza Wydziału Inwestycji i powiem tylko o operatorze w tym
momencie trwają rozmowy. Jestem jakby można powiedzieć tutaj umówiony na
pewne działanie, chciałem tutaj jeśli nie dziś to jutro spotkać się z P.
Dyrektorem MOSiR-u abyśmy po prostu na ten temat rozmawiali w jaki sposób
i jakbyśmy widzieli ewentualne nie tylko tam sama halę ale przyszłość, która
nas czeka dość można powiedzieć intensywna w działaniu. Tutaj albo w
inwestycji obiektów sportowych bo przypomnę tutaj, że w tym roku również
będzie budowany stadion Orkana. Myślę, że również w tym momencie placyki
na które na dzień dzisiejszy są ustalane regulaminy w związku z tym pozwólcie
Państwo, że odpowiem bardziej szczegółowo na kolejnej Sesji a pozwólcie też
przeprowadzić rozmowy, uzgodnienia i pewne jakby można powiedzieć tam
wskazanie. A w tym momencie tutaj P. Wojtka bardzo proszę o odpowiedź na
pozostałą część.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo.
P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Współpracy Europejskiej - Szanowni Państwo hala sportowa uzyskała
pozwolenie na użytkowanie co nie oznacza, że możemy już rozpocząć działanie
i użytkowanie tej sali dlatego, że trwają jeszcze nasze odbiory wewnętrzne. W
tym tygodniu dość intensywne prace trwały, żeby z Komisją Odbiorowa na
miejscu stwierdzić jaki rzeczywiście jest stan tego obiektu już po
wykończeniach, po końcowych pracach. No i tutaj są pewne usterki, które będą
musiały być uzupełnione więc na pewno nie odbędzie się ten odbiór
bezusterkowo, będzie wykonawca zobligowany do poprawienia, już jest
zobligowany do poprawienia tych rzeczy, które zostały stwierdzone na miejscu.
Dodatkowo luty również będzie właśnie na to co zostało tutaj w tym
sprawozdaniu wskazane czyli szkolenia z obsługi tego obiektu, tam jest masa
urządzeń, które muszą być osoby, które będą administrować muszą zostać
przeszkolone w tym zakresie. No i dodatkowo mamy tez jakby uzupełnienie
zakupów dotyczących wyposażenia tam min. chodzi o to co zostało wskazane
również przez radnych odnośnie zasłonięcia żaluzjami tych okien w celu
lepszego umożliwienia użytkowania właściwego tego obiektu no tam refleksy
świetlne to nie jest najlepsza rzecz dla tych którzy korzystają. No wydaje się, że
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to wszystko wskazuje na to, że po przyjęciu regulaminu na Sesji lutowej można
by było otwarcie i już właściwe użytkowanie rozpocząć od początku marca,
dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Naczelniku, proszę zostać mam jeszcze jedno
pytanie w takim razie bo nie uzyskałem odpowiedzi czy odbiór nastąpi do końca
stycznia?
P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Współpracy Europejskiej – odbiór zamierzamy przeprowadzić do końca
stycznia ale z zastrzeżeniem uzupełniając te rzeczy czyli nie będzie to odbiór
bezusterkowy bo wszystko wskazuje na to, że tych usterek jest na tyle dużo, że
wykonawca do końca stycznia nie zdąży tego poprawić.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje, ja podkreślę na tyle dużo, że na pewno
nie zdoła tego do końca stycznia poprawić. No bardzo proszę Panie Profesorze.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowni Państwo pozwolę, myślałem, że pan zostanie tu
zadać Panu dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy planowanego remontu Za
Strugiem to na 2017, kiedy ewentualnie możemy spodziewać się tego remontu.
Być może to by pomogło w zabezpieczeniu przed kolejnymi powodziami
Szkoły Kenara. Drugie moje pytanie dotyczy sieczki rowerowej, ścieżki, która
miasto planuje pod Reglami, ścieżki łączącej Zakopane z gminą Kościelisko,
tam oczywiście te tereny dalsze?
P. Przewodniczący – Pana pytania wynikają ze sprawozdania Panie Profesorze?
nie, nie
P. Jerzy Jędrysiak – no to nawiąże do pytania pana radnego, P. Burmistrzu ja
szczerze mówiąc gdybym wiedział, że zmiany punktowe dotyczące tamtego
obszaru są jakby oddalające ten remont to nie wstrzymałbym się na poprzedniej
Sesji. Ale ja zrozumiałem, że ten plan jest niedoskonały i miał być
modyfikowany dlatego się wstrzymałem było 10 do 10 i ten jeden głos
zdecydował, że nie przeszedł, przepraszam. Ja zrozumiałem, że to jest po prostu
niekorzystne dla miasta także przepraszam troszeczkę to oddala remont tego
budynku przeznaczonego na hospicjum.
P. Przewodniczący – dziękuje.
Ad. 4
P. Przewodniczący – pkt.4 Sprawozdanie z działalności stałych Komisji
Rady Miasta. Bardzo proszę kolejno przewodniczących o przedstawienie
sprawozdania z pracy komisji. Jako pierwszego bardzo proszę
P. Przewodniczącego Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie
sprawozdania z pracy komisji.
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P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Koleżanko, Koledzy radni,
Szanowni Państwo, Komisja Ekonomiki po raz pierwszy w nowym roku
spotkała się 23 stycznia w poniedziałek w pełnym siedmioosobowym składzie.
Od niedawna również członkiem Komisji Ekonomiki jest Przewodniczący Rady
Miasta P. Grzegorz Jóźkiewicz, obecny zawsze jest Wiceprzewodniczący na
Komisji P. Maciej Wojak, radny Filipowicz. Zawsze też na tych Komisjach
bywa P. Paweł Strączek także te Komisje są dobrze reprezentowane przez
radnych jak też nasz urząd też zawsze jest obecny. Był Wiceburmistrz
Łukaszczyk, Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy
Europejskiej P. Wojciech Stankiewicz, była również P. Naczelnik Wydziału
Drogownictwa P. Janina Puchałowa. Komisja przede wszystkim opiniowała
projekty uchwał na dzisiejszą Sesję, takim ważnym projektem uchwały było
przekazanie nieruchomości gruntowej użytkowanej przez TOPR Tatrzańskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jest to sprzedaż z bonifikatą zostało to
pozytywnie zaopiniowane jednogłośnie. Ponadto pisma, jedno z nich było pismo
przedsiębiorców dot. działki niewielkiej w takich kawałkach to ma miasto, która
będzie również pozytywnie zaopiniowana do sprzedaży dla poszerzenia
parkingu dla tej firmy. Poza tym ułożyliśmy plan pracy na rok 2017 w tym
planie pracy są wszystkie ważne nasze spółki będą wizytowane jak co roku,
jedną ze spółek już w innej formie bo prawda została skomunalizowana i tam
będzie w pierwszej kolejności propozycja wyjazdu do spółki, Panie Prezesie
„Polskie Tatry” i jest to zaplanowane na miesiąc luty wspólnie z Komisja
Gospodarki Komunalnej. Dziękuje to wszystko, jeśli są pytania to proszę.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy są pytania w
sprawie sprawozdania z Komisji Ekonomiki? Nie widzę zatem szybciutko
przechodzimy do Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
bardzo proszę Przewodniczącego Wojciecha Tatara o zabranie głosu.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska na
posiedzeniu w dniu 24 stycznia podjęła następujące wnioski: Komisja
pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał dzierżawy miejskiej
nieruchomości gruntowej ul. Al. 3 Maja, Weteranów Wojny, dzierżawy
miejskiej nieruchomości gruntowej ul. Rybkówka, Stachonie, wyrażenia zgody
na przyjęcie przez Gminę Miasta Zakopane darowizny,. Chodzi o ul.
Piłsudskiego oraz zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto
Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
realizacji zadania polegającego na wykonywaniu remontów bieżących
nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg
publicznych. Ponadto Komisja wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej na
ul. Jagiellońskiej oraz przyjęła plan pracy Komisji na rok 2017. Dziękuje jeżeli
są jakieś pytania to proszę.
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P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący czy są pytania w temacie
sprawozdania z Komisji Gospodarki Komunalnej? Dziękuje bardzo P.
Przewodniczący, następnie proszę P. Macieja Wojaka Przewodniczącego
Komisji Kultury o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Maciej Wojak – P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo, Wysoka Rado,
posiedzenie Komisji Kultury odbyło się 20 stycznia, udział w nim wzięli min. P.
Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego, P.
Beata Majcher Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury, P. Bożena Gąsienica
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, P. Lidia Rosińska-Podleśny Zastępca
Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Kultury ds. Artystycznych, P. Marcin Kania
Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Małopolski Koło
w Nowym Targu oraz Członkowie ZP ”Błyskawica” Podhalańskiej Grupy
Rekonstrukcji Historycznych, przedstawiciele prasy. Głównym tematem
naszego spotkania było opracowanie planu pracy Komisji na rok 2017 i tu min.
Zaplanowaliśmy Proszę Państwa wizytę Komisji Kultury min. w Muzeum
Tatrzańskim w Towarzystwie Gimnastycznym „ Sokół”. Spotkanie z Teatrem
Witkacego i po raz pierwszy wyjście do Tatrzańskiego Centrum Kultury i
Sportu „Jutrzenka” oraz inne spotkania wyjazdowe. W trakcie Proszę Państwa
punktu 3 było rozpatrywane pismo, które wpłynęło na ręce Przewodniczącego
Rady Miasta P. Grzegorza Jóźkiewicza a dot. pomnika Józefa Kurasia „Ognia” i
jego podkomendnych usytuowanego w Zakopanem. Pismo to dotyczyło, było
podpisane przez Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
Oddział Nowy Targ, podpisane przez 6 osób. Głównym postulatem tej grupy
ludzi, którzy reprezentują Niezależny Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej było to, żeby rozebrać pomnik Józefa Kurasia ponieważ w związku z
ustawa dekomunizacyjną z 1 czerwca 2016 takim ludziom jak Józef Kuraś
„ogień” nie powinno stawiać się pomników. Na naszym posiedzeniu była grupa,
która reprezentowała konkurencyjny Związek czyli Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej i ci państwo byli zdania przeciwnego. Nie nam
oceniać czy dobrze jest, że ten pomnik stoi i kim był „Ogień” jest To postać
wszyscy wiemy bardzo kontrowersyjna i oczekujemy tu odpowiedzi IPN-u,
który powinien zająć w tej sprawie stanowisko my nie mamy odpowiednich
materiałów, żeby jednoznacznie stwierdzić za i przeciw. Jeśli Bedzie mieć takie
materiały o które zapewne P. Przewodniczący zwróci się do IPN-u w ten czas
Rada Miasta Zakopanego w całości będzie mogła zająć się tym tematem. Proszę
Państwa i tu chciałem się zwrócić w następnym punkcie naszego spotkania,
które było 20 i bardzo korzystna jest informacja, że w Zakopanem po raz
pierwszy będzie przyznawana Nagroda Literacka podjęliśmy taki wniosek na
prośbę P. Burmistrza i to będzie dzisiaj projekt uchwały gdzie będzie ta nagroda
przyznawana dorocznie i będzie ona w wysokości 10 tysięcy złotych. Chciałem
się tutaj zwrócić do Pana radnego Jerzego Jędrysiaka, który w trakcie tego
posiedzenia Komisji w sposób agresywny i napastliwy zaczął przepytywać P.
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Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury. Ja mam prośbę do Pana, proszę
żeby Pan przestać pomawiać i stawiać złym świetle zarówno mnie jak i osoby
związane z Zakopiańskim Centrum Kultury. Proszę Pana te wszystkie rzeczy,
które naruszają nasze dobra osobiste jeśli Pan nie zaprzestanie tego to sprawa
będzie w sądzie i poniesie Pan odpowiedzialność prawna i finansowa. My na to
nie możemy sobie pozwolić, żeby nas Pan pomawiał nie po raz pierwszy, wiem,
że Pan był przeciwnikiem powstania ZCK, że to Pan organizował ten protest.
Ale czy kiedykolwiek przeprosił Pan te osoby, które nakłonił Pan do podpisu
tego apelu gdzie głównym argumentem, że w Miejskiej Galerii Sztuki już nie
będzie wystawiana sztuka wysoka a będzie tam centrum handlowe. Czy
kiedykolwiek przeprosił Pan te osoby? Proszę Pana trzeba wyjątkowo złej woli,
żeby nie zauważyć, że wystawy na wysokim poziomie odbywają się w ZCK.
Frekwencja wzrosła o ponad 20%, działania promocyjne, które są teraz
prowadzone nie miały miejsca w historii Zakopanego, że to właśnie w Miejskiej
Galerii Sztuki była inauguracja Wiosny Jazzowej, że tam odbywał się Festiwal
Literacki, wreszcie tam nastąpiła inauguracja Przeglądu Filmów o Sztuce, że
powstały nowe inicjatywy takie jak Kino Studyjne czy Puchar Zakopanego.
Chciałem Pana poinformować, że w tym tygodniu będzie zebranie Rady
Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury i na pewno sprawy związane z
działaniem przez najbliższe miesiące Zakopiańskiego Centrum Kultury będą
właściwie poruszone ponieważ skład Rady wchodzą wybitni przedstawiciele
kultury polskiej, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowny P. Przewodniczący Komisji Kultury jeżeli ktoś
jest agresywny to na pewno nie ja, Pan wielokrotnie dawał przykłady swojej
łagodnej natury. W wielu przypadkach mogę pisma Panu dostarczyć na Pański
temat, co do zaistniałej sytuacji na ostatniej Komisji Kultury, oczywiście
broniłem niezależności galerii, bronili również niezależności galerii osoby
wybitne w sztuce polskiej ponieważ no obawialiśmy się czy galeria po prostu
nie zmieni swojego profilu. Po decyzjach miasta, szefa miasta P. Burmistrza
zaakceptowałem ogólny stan bywając na wernisażach ale uderzyło mnie po
prostu, uderzył mnie fakt braku wielu wystaw na które po prostu miasto na
piśmie zaplanowało na przyszły, na 2016rok. Nie będę wymieniał tych wystaw,
które zostały z niewiadomego względu wykreślone ale może wspomnę
chociażby o tych. Wystaw było bodajże 10 wykreślonych a miałem
świadomość, że w tym czasie przedłużane są wystawy, są dziury, które po
prostu no nikt nie potrafił mi wytłumaczyć dlaczego taki stan w galerii istnieje. I
może wrócę do jeszcze raz bo niestety nie wziąłem tych materiałów, wstawa
niemiecka P. Dyrektor tłumaczy się, ze nie mogła wystawy wybitnej niemieckiej
tkaczki zorganizować bo w ogóle nie było materiałów, co nie jest prawdą, poza
tym pani zupełnie inny chciała zestaw prac przedstawić. Wystawa włoska,
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pieniądze zostały z Urzędu Miasta przeznaczone na katalog, katalog jest pięknie
wydrukowany leży w gablocie w cenie 6 złotych. Katalogi wystawy włoskiej
zostały dostarczone wcześniej, termin był ustalony dlatego, że ten menager
który organizował tą wystawę w wielu miastach włoskich i polskich no miał
pewien jakby cykl tych wystaw i daty tych wystaw były ściśle przestrzegane.
Proszę mi powiedzieć dlaczego publicznie mówi się, że nie było scenariusza, że
nie było nic nie było wiadomego na temat wystawy włoskiej przecież katalog
leży kolorowy, gruby na który miasto dało pieniądze w cenie 6 złotych w
witrynie. No przepraszam nie wziąłem tego katalogu on jest gruby, piękny,
kolorowy katalog włosko polski jeżeli słyszę takie odpowiedzi. A cała dyskusja
była związana z tym, że poprosiłem o harmonogram przyszłych wystaw dlatego,
że kolejna wystawa ta która trwa została też przedłużona i byłem ciekawy co się
dzieje, co w przyszłym roku nas czeka. Moją intencją nie jest rozrabianie czy
obrażanie czegoś, kogokolwiek bo uważam, że skoro mamy nowa P. Dyrektor
Galerii ja to akceptuje, tamta spraw została zakończona natomiast program
galerii porostu jest bałaganiarski mówiąc bardzo delikatni. Interweniowałem, P.
Burmistrz może to potwierdzić w wystawie związanej z kolekcją z KUL-u mam
to na piśmie, interweniowałem w sprawie wystawy Czerniawskiego, P. Dyrektor
Galerii była osobiście rozmawiała z P. Dyrektorem Galerii w Sopocie, który
zadzwonił w niedziele zdenerwowany czy ta wystawa się odbędzie. To była
wystawa zaplanowana w ramach wymiany, współpracy kulturalnej z miastem
Sopot. P. Przewodniczący agresywny to Pan jest i doskonale Pan to zna, znamy
się od małego, niech mnie Pan nie straszy sądem bo ja chętnie porozmawiam z
Panem tylko z Panem nie ma dyskusji, Pan jest despotą, który narzuca własne
zdanie. Proszę Państwa przykro, już kończę, przykro mi jest, że w ten sposób
mnie jako człowieka, który działa od kultury, jestem profesorem sztuki traktuje
zarówno P. Przewodniczący Wojak i jak i no po prostu panie, które kulturą się
zajmują.
P. Przewodniczący – Panie Profesorze proszę już personalnie już nie
wychodzić,
P. Jerzy Jędrysiak - dobrze, dobrze ale ja nie wychodzę
P. Przewodniczący – nie typować,
P. Jerzy Jędrysiak - nie, nie.
P. Przewodniczący – Panie Profesorze bardzo proszę.
P. Jerzy Jędrysiak - tak ale no przykro mi, że tak
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo pozwoliłem na Pana wypowiedź, Panie
Wojak proszę siadać.
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P. Maciej Wojak – Proszę Pana to tak się ma wszystko do prawdy co Pan
powiedział jak to co Pan rozgłosił na całą Polskę, że P. Burmistrz Dorula i radny
Wojak chcą zrobić w Miejskiej Galerii Sztuki centrum „Biedronka” to wszyscy
w Polsce(…).
P. Przewodniczący – bardzo przepraszam w imieniu tych panów,
P. Jerzy Jędrysiak z sali – to jest bezczelność P. Wojaka typowa wykończę
Ciebie i twojego Sokoła.
P. Przewodniczący - Szacownych Państwa, że musicie słuchać na Sesji
takich(…), Szanowni Państwo takie rzeczy powinniście sobie rozwiązywać,
P. Bożena Solańska z sali – między sobą a nie na Sesji,
P. Przewodniczący – między sobą,
P. Jerzy Jędrysiak – ale P. Wojak jest osobą
P. Przewodniczący – uważam, że nawet Komisja nie jest miejscem na takie
personalne wycieczki.
P. Jerzy Jędrysiak – zgadzam się, przepraszam.
P. Przewodniczący – dość tego, dziękuje.
P. Jacek Herman z sali – mogę?
P. Przewodniczący - nie absolutnie.
P. Jacek Herman z sali – w innym temacie.
P. Przewodniczący – to bardzo proszę, bardziej bym był ciekawy ja uważam o
tym, żebyście w temacie „Ognia” i tego wniosku tych panów się wypowiedział.
P. Bożena Solańska z sali – no więc właśnie.
P. Jacek Herman – P. Przewodniczący, Szanowny P. Burmistrzu, Szanowni
Państwo, polecam odnośnie wracając do posiedzenia tej Komisji Kultury,
polecam taki biuletyn, taka informację: „Świadkowie mówią „Ogień” był
bandytą” Tadeusz Bernard. Wydana, ta publikacja została wydana w 2016r, tu
jest wszystko opisane druga strona medalu i dalej powtórzę to co powiedziałem
przy całej Komisję dobrze, że Wincenty Kadłubek był jeden, Jan Długosz był
jeden bo mielibyśmy pięć historii Polski. Dobrze by było, żeby ten człowiek,
która postać tak kontrowersyjna on ma tyle wspólnego z Zakopanem, dobrze by
było, żeby on był na terenie Nowego Targu czy w Waksmundzie wtedy nie
byłoby tyle kontrowersji. A póki co dobrze by było, żeby on przynajmniej ten
pomnik, który konstrukcyjnie jest bardzo ładny no nie był na jednej z głównych
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ulic Zakopanego. Mam nadzieje, że czas pokarze kto miał rację, dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo Panie doktorze, bardzo proszę P. Józef
Figiel.
P. Józef Figiel - P. Przewodniczący, Szanowni Burmistrzowie, Szanowni
Państw, Wysoka Rado, P. Przewodniczący Komisji Kultury pozwoli Pan, że
odniosę się do pisma, które wpłynęło odnośnie pomnika. W roku 2005 kiedy
Rada Miasta Zakopane podejmowała uchwałę o przeznaczeniu terenu pod
budowę pomnika upamiętniającego działalność Józefa Kurasia i jego
podkomendnych byłem radnym i głosowałem za tą uchwałą. Inicjatorem
budowy pomnika była Fundacja „Pamiętamy” kierowana przez Grzegorza
Wąsowskiego i Mariusza Kamińskiego. Rada Miasta wnikliwie zapoznała się z
dokumentacja zgromadzoną w IPN, która dwukrotnie przedstawiał Maciej
Korkuć i jeszcze jeden przedstawiciel IPN-u, nie pamiętam nazwiska.
Z informacji jakie Rada Miasta uzyskała od przedstawicieli IPN-u wynikało, że
wybudowanie takiego pomnika jest obowiązkiem mieszkańców Podhala jako
oddanie hołdu tym, którzy walczyli najpierw z najeźdźcą hitlerowskim a później
ze sowiecką okupacja naszego kraju. Uważano, że będzie to jedyne choć
symboliczne miejsce gdzie krewni, znajomi będą mogli pomodlić się i zapalić
znicz. Co do słuszności budowy tego pomnika moje stanowisko w dniu
dzisiejszym jest takie samo a nawet jeszcze bardziej utwierdzone, znałem kilku
ludzi z oddziału Józefa Kurasia z którymi pracowałem, proszę mi wierzyć byli
to ludzie wielkiego formatu, dziś już niczyją. Ponadto Kancelaria ówczesnego
Prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego wnikliwie badała wszystkie dokumentu
dotyczące działalności Józefa Kurasia, śp. Biskup Albin Małysiak, który był
kilkakrotnie sprawował ofiarę mszy świętej dla żołnierzy „Ognia” i znał bardzo
dobrze historię Polski nie z przekazów medialnych ale z doświadczenia
życiowego wyrażał się z szacunkiem o ich działalności. Pomnik odsłonięto 13
sierpnia 2006 r, dokonał tego śp. Lech Kaczyński Prezydent RP, śp. Janusz
Kurtyka i Andrzej Przewoźnik, przedstawiciele IPN-u, Aleksander Szczygło z
Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Czesław Cywiński Prezes Światowego
Związku Żołnierzy AK, który zwrócił się wtedy do mieszkańców Zakopanego:
„Szczerzcie tego pomnika jak źrenicy oka”. Jeszcze od siebie chciałbym dodać,
że w tamtych czasach były różne metody walki z dużo silniejszym okupantem,
przykładem tego niech będzie mieszkaniec Podhala Bronek Kłosowski
milicjant, który za walkę o niepodległość przepłacił zesłaniem na Sybir w
czasach(…). A kto ma nadal wątpliwości to do dziś żyje Kazimierz Paulo w
Węgłówce koło Krosna żołnierz „Ognia” można się z nim skontaktować, mogę
ułatwić ten kontakt. Ponadto zachęcam do czytania źródłowych książek,
komuniści dwukrotnie dokonali wyroku śmierci na Józefie Kurasiu, raz
zmuszając go do popełnienia samobójstwa a drugi raz wymazując pamięć o nim.
Dziękuje.
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P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, dobrze troszkę historii na Sesji nam
wszystkim nie zaszkodzi, Komisja Sportu bardzo proszę P. Krzysztofa
Wiśniowskiego.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
P. Burmistrzowie, Szanowni zebrani Komisja Sportu odbyła swoje posiedzenie
w dniu 19 stycznia. W posiedzeniu udział wzięli P. Zofia Kiełpińska Naczelnik
Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu, P. Leszek Behounek Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, P. Tomasz Filar
Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, P. Robert Wicher Inspektor
Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu. Głównym tematem było omówienie
planu pracy Komisji na rok 2017 i przyjecie tegoż planu i w pkt. 3 podział
środków przeznaczonych na zajęcia wychowania fizycznego odbywające się
poza terenem szkoły w II półroczu roku szkolnego 2016/17,Komisja dokonała
takiego podziału. W planie pracy Komisja uwzględniła również, zaplanowała
spotkanie z P. Prezesem Spółki „Polskie Tatry” także P. Prezes będzie
rozchwytywany w tym roku niewątpliwie. I po rozmowie z P. Przewodniczącym
doszliśmy do wniosku, że być może połączymy posiedzenie Komisji Ekonomiki
z Komisją Sportu i znajdziemy jakiś taki wspólny termin, żeby dwukrotnie o te
same rzeczy w węższym gronie nie pytać, zrobimy takie wspólne posiedzenie.
Komisja również zaopiniowała projekt uchwały, który będzie w dniu
dzisiejszym obradowany a dot. regulaminu korzystania z urządzeń
rekreacyjnych na terenie miasta Zakopane, P. Tomasz Filar przedstawił ten
projekt uchwały a Komisja go zaopiniowała. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczący Jan
Gluc.
P. Jan Gluc - P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo Komisja
Sportu trwała dwie godziny także trochę się też działo wiec zabierałem głos jak i
koledzy radni. Powiem no z troski, przede wszystkim z troski o co, o to z czego
później się wszyscy cieszymy czyli z tego, że mieliśmy Puchar Świata, że mamy
fantastyczna drużynę skoczków tak. Ale żeby to było trzeba zacząć pracę w
wieku 5,6, 7,8 lat mówiliśmy o czym, mówiliśmy między innymi o tym aby
rozważyć przy okazji reformy oświatowej, przy tworzeniu sieci szkół w
Zakopanem o stworzeniu szkoły profilowanej, szkoły sportowej. Wiemy, że taka
szkoła jest na Bystrym ale tez wiemy jakie ma problemy i też no ma konkurencji
na naszym terenie, taka szkołę trzeba by zorganizować. To nie jest trudne,
mamy już przygotowaną młodzież do tego w wieku przedszkolnym,
rozmawialiśmy świetnie działa w Zakopanem stowarzyszenie „Frajda”. Tam
dzieci w wieku 4,5,6 lat aktywnie uczą się wszystkiego pływać, jeździć tak na
nartach, na łyżwach, te zajęcia takie sprawnościowe ogólnorozwojowe świetnie
to jest robione już od ładnych kilku jeśli nie może nawet 10,8 lat odkąd ja
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pamiętam. Byłoby fantastycznie jakby ta młodzież kontynuować, ta
najzdolniejsza młodzież mogła kontynuować tą naukę w szkole profilowanej od
pierwszej klasy. Nie jest to skomplikowane i trudne zadanie można go
zorganizować, jesteśmy takim miastem, które żyje z turystyki, sportu i te
nieliczne talenty rozsławiają nasze miasto i nasz kraj. A tak się składa, że za
tymi świetnymi wynikami nie nadąża przede wszystkim co, infrastruktura
sportowa, która nie zawsze zależy od nas ale to co może zależeć od nas czyli
organizacja szkolenia od najmłodszych lat. Dajmy szansę tym młodym
dzieciom aby mogły do takiej szkoły uczęszczać, żeby mogły mieć do
dyspozycji świetnych trenerów, fachowców tych których zapamiętają na całe
życie bo wizerunek pierwszego trenera, wychowawcy zapamiętuje się na całe
życie. W tych krajach, które przodują w sportach nie tylko zimowych tam
najlepszych trenerów, najlepszych wychowawców oddaje się do pracy z dziećmi
najmłodszymi bo to są autorytety. To oni powodują, że ci młodzi złapią tego
bakcyla sportowego a ten wiek w wieku 5,67,10 lat jak tu wiedzą w-f-iści to są
tak zwane sensytywne okresy w rozwoju człowieka kiedy pewne cechy
rozwijają się dwa, trzy razy szybciej niż inne. Stąd co naturalna skłonność we
tym wieku do chodzenia po błotach, po drzewach tak bo tam się uczymy
równowagi, koordynacji ruchowej. I później Proszę Państwa mamy to jak
znalazł w dorosłym wieku kiedy upadamy na śliskim chodniku, nie musimy
koniecznie zostać sportowcem wyczynowym a potrafimy się zachować jak
skoczek na przykład tamten norweg, który w ekwilibrystyczny sposób
wylądował z odpiętą narta tak. To wszystko nabywamy w tym wieku 5,7,10 lat,
jeśli ten okres zostanie przegapiony no to później mówimy drewno, tak no już
kariery nie zrobi teraz kiedy jeszcze dochodzi do tego, że likwidujemy gimnazja
te profilowane w Zakopanem sportowe już nie wspomnę o muzycznych,
plastycznych i innych. Ale te sportowe tu musimy, jest szansa ja uważam, że
jeszcze wcześniej możemy zacząć dawać szansę tym najmłodszym, żeby mogli
wziąć i korzystać z takiej szkoły, która dostarczy im wystarczającą liczbę godzin
wychowania fizycznego, dobrych trenerów. To też nie tak, że mówiliśmy o tym
ogólnie ale nawet rozmawialiśmy o szczegółach P. Przewodniczący na tej
Komisji jakby to miało wyglądać. Te pierwsze trzy klasy to jest trochę problem
w Polsce bo nie uczą tam specjaliści od wychowania fizycznego w klasach 1-3,
tego w-fu jest tam mało, ten program jest tak skonstruowany, że w-f można
zamienić na godzinę wychowawczą nawet. Wystarczy zapytać uczniów i tak się
dzieje w szkołach nie tylko na naszym terenie, że w takim razie co chcecie iść
na boisko pobiegać czy chcecie żebyśmy zaje lii się innymi zajęciami. Takie
zajęcia są proponowane w klasach 1-3, nie ma tam fachowców my mając taką
szkołę i klasy profilowane moglibyśmy tam odesłać najlepszych fachowców a to
się opłaci. Widzimy to po tegorocznym Pucharze Świata, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, P. Krzysztof Wiśniowski.
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P. Krzysztof Wiśniowski – dziękuje Panie Janie za uzupełnienie spotkania
Komisji, oczywiście to o czym P. Jan mówi znajduje się w planie pracy Komisji
na luty 2017, temat sport w kontekście reformy oświatowej. Rzeczywiście
rozmawialiśmy na ten temat natomiast nie uważałem, żeby w tym momencie
jeszcze zabierać głos dlatego, że to będzie posiedzenie Komisji na którym mam
nadzieję, że wypracujemy jakieś stanowisko. Będziemy mieli szeroką wiedzę
na temat możliwości tworzenia takowej szkoły bo w tym roku bo z mojej
informacji jest to raczej niemożliwe bo do grudnia składa się odpowiednie
wnioski. Także jest to oczywiście pieśń przyszłości na lata następne i Komisja
Sportu niewątpliwie będzie również w tym temacie zabierała głos i dyskutowała
ale oczywiście na swoim posiedzeniu z którego również wtedy zdamy swoją
relację. Natomiast mam jeszcze wniosek do P. Burmistrza, który zapomniałem
przeczytać a który również na Komisji Sportu został sformułowany w
następujący sposób: Komisja Sportu Komisja wnioskuje do P.
Przewodniczącego o zorganizowanie wspólnego spotkania Rady Miasta
Zakopane z przedstawicielami Spółki Polskie Koleje Linowe S.A w temacie
rozwoju Gubałówki, innych terenów oraz współpracy z miastem. Dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje, bardzo proszę P. Przewodniczącego Marka
Donatowicza o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się 19 stycznia
w posiedzeniu udział wzięli P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji,
Turystyki i Sportu, P. Aneta Zwijacz – Kozica Inspektor Wydziału Edukacji,
Turystyki i Sportu był tez przez jakiś czas na Komisji P. Wojciech Tatar. W
posiedzeniu zaplanowany mieliśmy taki porządek posiedzenia przyjecie, przede
wszystkim przyjęcie porządku planu pracy Komisji na rok 2017 i tak też się
stało. Omówiliśmy przyjecie planu pracy Komisji, opiniowaliśmy dwa projekty
uchwał na dzisiejszą Radę Miasta i też poruszyliśmy sprawę sieci szkół, temat,
który już tutaj zaistniał dzisiaj. Rozmawialiśmy o tym, omawialiśmy też
spotkanie, które odbyło się z „Vulcanem” i ten temat zaistniał no niewątpliwie
temat ciekawy, temat, który będzie nas absorbował przez najbliższy czas. Na
tym swoje posiedzenie Komisja zakończyła, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo ja przy okazji tego hasła „Vulcan” i tego
spotkania, które odbyło się w obecności Rady Miasta na wniosek Pani
Burmistrz. Ja tylko przypomnę, że kontynuacja spotkania z pewnymi już
wnioskami, które tam przedstawią radni odbędzie się 30 stycznia o godzinie
14:00 W Urzędzie Miasta Zakopane to będzie kontynuacja tego spotkania, tak to
jest poniedziałek14:00, proszę zapisać. Organizatorem jest Pani Wiceburmistrz.
P. Marek Donatowicz – ja tylko chcę, gwoli uzupełnienia chcę powiedzieć, że
to spotkanie z „Vulcanem” było bardzo pożyteczne i wydaje mi się, że bardzo
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potrzebne. Mając na uwadze no rangę decyzji jakie zapadną w najbliższym
czasie bo warto przypomnieć, że ta uchwała intencyjna musi zapaść w
najbliższy czasie dotycząca sieci szkół. Natomiast uchwała, która już będzie
wiążąca zapada do końca marca także są to terminy dość bliskie a jakże ważne
jeśli chodzi o wszystkie strony tych zmian bo przecież ta zmiana dotyczy dzieci,
dotyczy nauczycieli, dotyczy rodziców. Więc tu musimy być dobrze
przygotowani, żeby tą decyzję podjąć świadomie i bardzo no właściwie dla
wszystkich, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący bardzo proszę o zabranie
głosu Panią Wiceburmistrz Agnieszka.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – Szanowni P. Przewodniczący,
Szanowni Państwo radni, Szanowni zebrani, oprócz spotkania z Państwem
radnym przygotowanym przez firmę „Vulcan” zaplanowaliśmy również
spotkanie z nauczycielami i dyrektorami gimnazjów bo niewątpliwie jesteśmy
im winni również przekazanie tych informacji, które na dzień dzisiejszy
posiadamy odnośnie propozycji reorganizacji sieci szkół w Zakopanem. Żadna z
tych propozycji póki co, jesteście świadomi tego nie została przyjęta jako
ostateczna. W związku z tym chciałam dzisiaj publicznie powiedzieć, ze
informacje, które ukazały się dzisiaj w jednym z lokalnych gazet odnośnie tego,
że ja sugeruje, że jedno z gimnazjów zostanie całkowicie zlikwidowane jest
nieprawdziwe ponieważ my jeszcze tej decyzji nie podjęliśmy. Cały czas na ten
temat dyskutujemy i staramy się razem z Państwem radnymi wypracować takie
rozwiązanie, które będzie najkorzystniejsze dla nauczycieli a co najważniejsze
dla uczniów uczących się w naszych szkołach czyli dla młodych mieszkańców
Zakopanego. Bardzo dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Pani Burmistrz, pytania się wyczerpały
dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczącego Jacka Kalatę
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z pracy
Komisji.
P. Jacek Kalata - Szanowni Państwo, Wysoka Rado, bardzo przepraszam to
nie mutacja, mam problemy z gardłem. Ostatnie posiedzenie Komisji odbyło się
23 stycznia, generalnie całość Komisji była poświecona sprawom bieżącym i
omówieniu planu pracy na br. Muszę tutaj pogratulować chyba P. Burmistrzowi
ponieważ z miesiąca na miesiąc Komisja ma coraz mniej do roboty, jak widać
urząd pracuje naprawdę lepiej ponieważ nie ma skarg od mieszkańców także
dziękuje.
P. Przewodniczący - dobrze bardzo dziękuje, czy są pytania w sprawie
sprawozdania z pracy Komisji P. Jacka Kalaty, Komisji Rewizyjnej? Nie ma.
Przechodzimy do Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, bardzo proszę P.
Przewodniczący o zabranie głosu.
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P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych obradowała 18 stycznia
2017 r. W posiedzeniu wzięli udział P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Zofia Kułach – Maślany,
przedstawiciele mediów P. Jolanta Flach i P. Józef Słowik. Komisja
zaopiniowała projekt uchwały dotyczący nadania Statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej to omówię ten punkt przy omawianiu projektu
uchwały. Następnie Komisja omawiała program pracy Komisji na rok 2017,
odbyła się dyskusja w trakcie której ustalono taki plan pracy Komisji: w lutym
Zapoznanie się członków komisji z zakresem usług zdrowotnych świadczonych
na rzecz dzieci na terenie szkół. Chcemy zaprosić Panią dr Podsiadło. Chcemy
omawiać profilaktykę stomatologiczną, wad postawy, okulistyczną dzieci. Drugi
punkt w lutym: Spotkanie z Dyrekcją Szpitala Powiatowego na temat
świadczonych usług zdrowotnych. Trzeci punkt transport i komunikacja w
mieście – dostosowanie transportu dla potrzeb mieszkańców. Czwarty punkt
Hospicjum – szansa/prognozy powstania hospicjum, Domy Pomocy Społecznej
– opieka paliatywna/hospicyjna, problemy bezdomności. W miesiącu marcu:
podsumowanie ferii zimowych, funkcjonowanie świetlic na terenie szkół
podstawowych. Trzeci punkt „Papież Rodziny” - przygotowanie do jubileuszu
20-lecia pobytu Jana Pawła II w Zakopanem. i czwarty punkt Ustawa „Za
Życiem” – realizacja. Kwiecień, Reforma oświaty. Realizacja uchwały z zakresu
zadań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok
2016. Maj: Budownictwo, komunalne, socjalne, TBS – dodatki mieszkaniowe i
inne związane z utrzymaniem mieszkań, zmiana regulaminu korzystania z
mieszkań komunalnych. Zabezpieczenie lokali mieszkalnych dla osób w
krytycznej sytuacji życiowej (pożary, powodzie itp.). Czerwiec: Organizacja
czasu wolnego dzieci w przerwie wakacyjnej. Szara strefa – działalność
handlowa i wynajem pokoi w budynkach nieodebranych, pragniemy zaprosić
przedstawicieli Urzędu Skarbowego, Policji, Powiatowego Nadzoru
Budowlanego, Straży Pożarnej, Sanepidu, Ewidencji Działalności Gospodarczej,
Straży Miejskiej. Lipiec: Profilaktyka zdrowia – badanie tarczycy, chorób płuc,
profilaktyka raka piersi i inne. Nie wiem jak nam wyjdzie z tym rakiem piersi bo
na terenie gminy ani Powiatu Tatrzańskiego nie ma urządzenia do tzw.
mammografu do badania tych schorzeń ale taki temat mamy zapisany. Szpital opieka nad kobietami w ciąży – prowadzenie, leczenie ciąż patologicznych,
niepowodzenia położnicze, diagnostyka prenatalna i Caritas. Sierpień - przerwa
wakacyjna, wrzesień: Wnioski do budżetu na 2018 rok. Informacja na temat
bezrobocia na terenie miasta Zakopane i powiatu tatrzańskiego – możliwości
tworzenia nowych miejsc pracy oraz formy zapobiegania bezrobociu. Problemy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, chodzi nam o luki prawne z którymi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej boryka się a są problemy a nie ma ich jak
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rozwiązać. Dom dziecka, rodzinny dom dziecka i piecza zastępcza chcemy z
P. Dyrektor Popławską porozmawiać, zaprosić ją. Październik: Paczka dla
potrzebujących, nie chcemy wchodzić w akcję „Szlachetnej Paczki” bo często
się te jakby powielają te inicjatywy ale chcemy paczkę zorganizować dla
potrzebujących. „Duszpasterstwo Rodzin” (ochrona życia poczętego, dzieci,
osób starszych i niepełnosprawnych i szara strefa hazardu, chodzi o te automaty
do gier siódemki. Listopad: Kształcenie specjalne w Zakopanem: Polskie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Zakopanem chodzi o działalność P. Dyrektora Andrzeja Sekuradzkiego. Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Marusarzówny w
Zakopanem i gimnazjum specjalne i co dalej. Grudzień: Opiniowanie budżetu
miasta na rok 2018 i podsumowanie prac Komisji. Proszę Państwa ten program
jest dość napięty ja bym tu prosił i członków Komisji i wszystkich radnych i
przede wszystkim pracowników Urzędu Miasta, Panią Burmistrz, P. Burmistrza
o pomoc w realizowaniu tego programu, dziękuje jeżeli są pytania to odpowiem.
P. Przewodniczący – dobrze bardzo proszę P. Stanisław Majerczyk, Tatrzański
Klub Niezależnych.
P. Stanisław Majerczyk – P. Przewodniczący dziękuje za rekomendację, P.
Burmistrzowie, Koledzy radni, Koleżanko radna i Szanowni Państwo
przepraszam tak wykorzystuje moment zainspirowany tym co powiedział P.
Przewodniczący Figiel. Od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem podjęcia
tego tematu inspirowany też uwagami przedsiębiorców, mieszkańców naszego
miasta a dotyczy to kwestii tej samowolki. Po części i nieuczciwych praktyk
wprowadzonych względem no tego do prowadzonych wynajmów i innych
działalności gospodarczych, które generalnie rzecz biorąc jakby tak nie zostały,
jest ogólne przyzwolenie na to, żeby po prostu być nieuczciwym. Proszę
Państwa chodzi mi o co, nie wiem czy miasto względem osób, które nie
wywiązują się ze swojego obowiązku płacenia, łożenia podatków do miasta
prowadzi jakąkolwiek kontrolę a jeżeli tak to chciałbym po prostu dowiedzieć
się ile takich obiektów zostało skontrolowanych. Chodzi mi o co, powszechną
praktyką jest to, że budujemy dom następnie żeby uniknąć ponoszenia kosztów
dokonujemy nielegalnego zasiedlenia a następną konsekwencją tego jest
prowadzenie działalności, która nie jest zgłoszona. Proszę Państwa jest to,
znaczy ja to tez oczywiście widzę ale wiele osób w tym temacie się do mnie
zwraca, że są to spore pieniądze, które uciekają a mogłyby znaleźć się w
budżecie miasta i byłoby za co to miasto rozwijać. Dlatego wydaje mi się, że
temat jest tak ważny i chcę,, cieszę się, że Komisja Rodziny i Spraw
Społecznych tym tematem zamierza się zająć. Proszę Państwa myślę, że byłoby
dobrze jeśli jest taka możliwość bo chciałbym usłyszeć od odpowiednich
wydziałów ile takich kontroli było, czy mamy wiedzę co dotyczy ile na przykład
jest budynków, które są zasiedzone a nie są opodatkowane, one są używane
niezgodnie z prawem bo przecież, żeby użytkować dom to trzeba dokonać
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odbioru prawda? Natomiast powszechnym jest tak jak Państwu mówię nawet z
własnej okolicy jeżeli patrzę jeden dom bez odbioru, drugi bez odbioru, trzeci
bez odbioru. Przedsiębiorcy maja pusto, płaca podatki natomiast te domy
generalnie rzecz biorąc prosperują w najlepsze, uważam, że powinniśmy zająć
się tematem bo temat jest co najmniej ważny. Dziękuje serdecznie.
P. Przewodniczący – odczytał pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej P. Elżbiety Bojanowskiej Podsekretarz Stanu – zał. Nr 7. Z tego
miejsca chciałem bardzo podziękować tym osobom zaangażowanym ramienia
Rady przede wszystkim P. Przewodniczącemu Andrzejowi Jasińskiemu,
P. Przewodniczącemu Józefowi Figlowi za zaangażowanie i konsekwencje.
Szanowna Rado ja pozwoliłem sobie również i wam przesłać każdemu z osobna
to pismo abyście mieli świadomość, że jeżeli powiedzieliśmy czy poprzednie
Rady powiedziały „A” powinniśmy kontynuować ten cel to dzieło szczytne na
rzecz pomocy rodzinom no i automatycznie wychwytywania w ustawach no jak
wiemy wielu nieprawidłowości, wielu nieścisłości bo ustawy piszą ludzie,
którzy maja prawo również się mylić. Bardzo proszę o zabranie głosu
P. Przewodniczącego Jasińskiego, dziękuje za uwagę.
P. Andrzej Jasiński - P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Koleżanko, Koledzy
radni, Szanowni Państwo, ja co prawda jeżeli chodzi o sprawozdanie z prac
grupy roboczej odnośnie opracowywania zmian nad Ustawą o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie już na Sesji w listopadzie przed całą Radą zdawałem
relację. Natomiast w tym miejscu chciałem przede wszystkim podziękować
radnym trzech kadencji za to, że dzisiaj mamy możliwość dokonywania tych
zmian w Ustawie, które będą służyły przede wszystkim polskiej rodzinie.
Dziękuje bardzo również P. Burmistrzowi Leszkowi Doruli oraz
Przewodniczącemu Grzegorzowi Jóźkiewiczowi za to, że obdarzyli mnie
zaufaniem i zostałem przedstawicielem Zakopanego w pracach nad zmianą w tej
ustawie. Ale przede wszystkim chciałem podziękować Pani mecenas
Dąbrowskiej, która również reprezentuje Radę Miasta przed Trybunałem
Konstytucyjnym jak i Koledze radnemu Józefowi, który we wszystkich tych
spotkaniach ze mną brał udział. Są to bardzo istotne rzeczy, które bez Waszego
udziału Szanowni Koledzy radni nie miałyby miejsca gdybyście inaczej
wcześniej głosowali, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, dziękuje bardzo, że
swoim wystąpieniem również wspomniał Pan o ciele doradczym, radnych o pani
mecenas Dąbrowskiej, bardzo dziękuje. Komisja Urbanistyki i Rozwoju, której
szefem jest P. Bartłomiej Bryjak, bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania
z pracy Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo – Komisja obradowała dnia 25
stycznia w posiedzeniu Komisji udział wzięli Naczelnicy Wydziału Gospodarki
Gruntami, Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej,
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Kierownicy Biura Planowania Przestrzennego. Spotkanie było dość długie
trwało ponad trzy godziny, Komisja zapoznała się z licznymi pismami, Komisja
przyjęła plan pracy na 2017 rok. Również tutaj chciałbym prosić P. Burmistrza o
spotkanie z PKL-em ponieważ wpłynęło pismo od P. Burmistrza czy zmiany
punktowe z wniosku Polskich Kolei Linowych maja być kontynuowane. Wydaje
się, że na dzień dzisiejszy mamy tą wiedzę jeszcze za małą, żeby móc tak
szybko podjąć decyzję i takie spotkanie z władzami Polskich Kolei Linowych na
pewno poszerzy naszą wiedzę i horyzonty. Także o to spotkanie bardzo proszę.
Komisja debatowała tez nad pismem pań z Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami
Oddział Podhalański w spotkaniu udział wzięła P. Wiceprezes Towarzystwa
P. Marta Wesołowska i tutaj te postulaty ażeby zacząć lepiej chronić zabytki w
Zakopanem znalazły uznanie u radnych. Jednakże warto powiedzieć, że tak jak
Zakopane zostało zniszczone pod tym względem przez ostatnie dwie kadencje
kiedy przyjęto plany zagospodarowania przestrzennego w których to
umożliwiono
znaczne przeskalowanie zabudowy gdzie wskaźniki
intensywności zabudowy jak i powierzchni zabudowy, wysokości budynków
bardzo często są nieadekwatne do otaczającej danej dzielnicy w danym miejscu
zabudowy. I bardzo wiele zabytków w majestacie prawa niestety może zostać
zniszczone, rozebrane, ta ochrona konserwatorska jest w tych planach w
większości fikcją i zapisy planu niestety dopuszczają niszczenie zabytków.
Jednakże jeszcze ta garstka najcenniejszych budowli jak i tkanki historycznej
miasta w centrum jest możliwa do zachowania i dlatego tu też myślimy nad
spotkaniem z Towarzystwem, Towarzystwo obiecało zorganizować takie
spotkanie z udziałem P. Burmistrza i wszystkich osób zainteresowanych ażeby
zastanowić się co można jeszcze zrobić w celu poprawy ochrony tych zabytków.
Chciałbym też przypomnieć, że gmina nie posiada gminnego programu ochrony
nad zabytkami chociaż od ok. 10 lat jest zobligowana ustawowo do posiadania
takiego programu więc również w tym przypadku należałoby jak najszybciej te
prace podjąć czy to wznowić ażeby takie plan mógł przyjąć. Jeśli jakieś są
pytania to bardzo proszę, jeśli nie to dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo czy ktoś chciałby zabrać głos?
Wyczerpaliśmy pkt.4.
Ad. 5
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 5 – Interpelacje i wnioski
radnych. Interpelacje złożyli P. Zbigniew Figlarz, P. Andrzej Hyc i P. Maciej
Wojak, bardzo proszę o zabranie głosu Pana Zbigniewa Figlarza.
P. Zbigniew Figlarz – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Pani Burmistrz,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zbulwersowało mieszkańców Zakopanego
działanie Straży Miejskiej w dniach 19 do 22 stycznia br. dotyczyło to
nielegalnych działań handlowych w parku kulturowym w Zakopanem oraz na
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terenach miejskich. Ile zostało nałożonych mandatów i jak będziemy z tym w
przyszłości walczyć. Nasuwa się teraz wniosek, aby jak najprędzej uchwalić
opłatę targową dla Zakopanego. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. bardzo proszę P. Andrzej Hyc.
P. Andrzej Hyc – Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja
chciałem się odnieść do dwóch kwestii. Pierwsza dosyć istotna, tyczy się
cennego dla miasta Zakopanego obszaru Kościeliska. Wiemy, bo dotarła do nas
informacja, że plan „Kościeliska” został w całości uchylony, co jest bardzo
niebezpieczne z punktu widzenia ochrony tego obszaru. Nie dalej jak wczoraj, o
czym wspomniał P. Przewodniczący Komisji Urbanistyki mieliśmy dosyć
burzliwą rozmowę na temat ochrony zabytków i w końcu ukierunkowania
miasta pod kątem strategii rozwoju jeżeli chodzi o architekturę. Docierają do nas
głosy, ze w związku z uchyleniem tego planu, otworzyło się pole do działania
dla przysłowiowych deweloperów. Na pewno będą napływać i z tego co wiem
już składane są wnioski o warunki zabudowy. Tutaj szczególnie bym prosił, aby
zwrócić uwagę na to, jakie wnioski spływają, żeby to też Rada miała o czym
wnioskowała wcześniej kontrolę nad tym jakie te wuzetki wpływają i
chciałbym, żeby za pośrednictwem prasy, czy za pośrednictwem jakichkolwiek
ulotek informować mieszkańców obszaru planu Kościeliska, że jeżeli mieli by
jakikolwiek sygnał, dlatego że deweloperzy bezwzględnie wykorzystują
wszystkie formy do tego, aby w jakikolwiek sposób zabudować daną
nieruchomość. Wiadomo, że warunki zabudowy możemy zgłaszać nawet na
cudze posesji, bez jej zgody, więc tak naprawdę pole działania deweloperów jest
szerokie. Działają oni w oparciu o przepisy prawa, więc myślę, że informowanie
mieszkańców tutaj obszaru planu Kościeliska, o tym żeby mieli czujność nad
tym co jest zgłaszane, czy tez wiedzą że coś w sąsiedztwie się dzieje, żeby
zgłaszali nam takie informacje, dlatego że Kościeliska jest tak jak wspomniałem
szczególnym obszarem , jest to najstarsza ulica, jest to jedyny akwen który jest
zachowany jeżeli chodzi o budownictwo regionalne. Chciałbym też, aby była
informacja kiedy możemy przystąpić to opracowania tego planu, zahamować
jakiekolwiek działania deweloperskie. Ja przypomnę, że w zeszłej kadencji
dosyć duża była bitwa nad tym planem, on został najwięcej razy wyłożony. Ja
też apelowałem tutaj do Państwa radnych, żeby wstrzymać się z
wprowadzeniem tego planu i dokończyć wszystkie sporne rzeczy, które były w
tym planie. No jednak większość zdecydowała że ten plan zostaje uchwalony.
No dziś są tego konsekwencje, że został uchylony w całości, więc teraz bardzo
bym prosił o jak najszybsze pochylenie się nad tym tematem, dlatego że trzeba
ratować tą Kościeliską a to jest plan i obszar, który jest bardzo cenny dla
deweloperów. Drugą kwestię, mam tutaj prośbę do Wydziału Drogownictwa,
aby na skrzyżowaniu Nowotarskiej z Kamieńcem wprowadzić słupki na
zakręcie do pasów przejścia dla pieszych, dlatego że często tam wyjeżdżają
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karetki pogotowia, robi się duży korek i o powoduje duże niebezpieczeństwo.
Mieliśmy już tam kilka drobnych kolizji na tym zakręcie, jak również vis a vis
apteki, która skręca do szpitala, co powoduje trudność z wyjazdem i wjazdem do
szpitala, więc tutaj bym prosił o reakcję w tej sprawie. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Andrzeju, P. Maciej Wojak.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, chciałbym poruszyć dość ważny temat z punktu widzenia
wizerunku i w ogóle Zakopanego, od paru lat nie mieliśmy takiej zimy jak teraz,
ale oprócz korzyści są również problemy. Chciałbym poruszyć sprawę
odśnieżania chodników. Wiemy, że jest to obowiązkiem właścicieli
nieruchomości, nie zawsze oni są w stanie to zrobić, nie zawsze mieszkają, nie
zawsze mają siły i środki, żeby utrzymać te chodniki w należytym stanie. Są
wielkie równice między działkami, które na przykład przylegają do ulicy i są
własnością miasta, które są super odśnieżone a następnie tak jak na ul.
Kościeliskiej trudno jest przejść. Wiele jest takich miejsc w Zakopanem, po
których to chodnikach bardzo trudno jest się poruszać. Mój wniosek jest taki i
prośba, żebyśmy w najbliższym czasie zrobili zebranie radnych i zastanowili się
jak rozwiązać ten problem, zarówno zimowego utrzymania jezdni, jak i
zimowego utrzymania chodników. Wydaje mi się, że korzystne dla wizerunku
miasta będzie to, że podejmiemy się na koszt Gminy, że będziemy odśnieżać
chodniki i trzeba się zastanowić na kogo i jak rozłożyć te koszty. Druga sprawa
też wiąże się z miejscami parkingowymi, które można urządzić pod kościołem
na „górce”. Wiem, że teren ten jest w gestii Starostwa i prośba do Pana
Burmistrza przy spotkaniach ze Starostami, żeby poprosić ich żeby zadbali o ten
teren. To jest jedyny teren w mieście, który jest można powiedzieć w bardzo
złym stanie, pełen wybojów, nierówności, a jest doskonałym miejscem, żeby
urządzić tam parking, który jest używany nie tylko przez turystów, ale jest to
jedyne miejsce w środku miasta, które jest parkingiem bezpłatnym, jak i
również przez zakopiańczyków, którzy uczęszczają w mszach świętych. I trzecia
sprawa, ale to już poruszę na spotkaniu, które będziemy mieli z PKL – em,
wraca sprawa „portrety sławnych zakopiańczyków alpejczyków”, które przez
wiele lat było eksponowane w restauracji na Kasprowym Wierchu, na pewno
była to promocja narciarstwa i pamięć o tych wielkich zakopiańczykach od paru
lat są w piwnicach. Poruszę te sprawę na spotkaniu z PKL, bo dziwne jest
dlaczego my „będących” właścicielem kolei nie mamy na to żadnego wpływu.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, wyczerpaliśmy pkt. Interpelacje.
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Ad. 6
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 6 – Podjęcie uchwały w
sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane
ograniczonym prawem rzeczowym. Bardzo proszę P. Tomasza Filara
Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 8
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 8
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/457/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym.
Uchwała stanowi zał. Nr 9
Ad. 7
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 7 – Podjęcie uchwały w
sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej
użytkownika wieczystego – Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Zakopanem i udzielenia bonifikaty. Bardzo proszę P.
Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 10
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, droga
dochodzenia do tej uchwały którą dzisiaj mamy na ten Sesji była długa. Radni
wnikliwie analizowali wszystkie czynniki za i przeciw. Był zaproszony
Naczelnik Jan Krzysztof na komisję jesienią, przedstawił argumenty z którymi
się radni zgodzili. Argumenty te, to przede wszystkim misja którą pełni TOPR w
Zakopanem, nienaganny wizerunek, który również jest przysparzany
wizerunkowi naszego miasta, także te elementy zadecydowały o tym, że
Komisja jednogłośnie podjęła tą uchwałę. Wszyscy członkowie Komisji byli za
projektem tej uchwały. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Bardzo proszę
P. Burmistrz Leszek Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja tylko tak króciutko chce powiedzieć, że
miasto tak samo postępuje jak też postąpiono z nami, a więc skoro my jesteśmy
w stanie dostawać albo z bonifikatą albo za darmo niektóre rzeczy w mieście a
często się tak zdarza również w tej kadencji zostaje przekazywane na majątek
zarówno ze Starostwa jak i widać przy spółce Polskie Tatry, że wzbogacamy się
konkretnie, potrafi się też konkretnie zachować w stosunku do naszych
obywateli, naszych stowarzyszeń, naszych mieszkańców, bo przecież też
otrzymują bonifikaty w stosunku do mieszkań, do sprzedaży drobnych
nieruchomości, za co Radzie serdecznie dziękuję, bo przecież postulowaliśmy
od wielu, wielu lat, żeby drobne skrawki w Zakopanem które nic w zasadzie w
planach, w perspektywie rozwoju nie znaczą, można odsprzedać z bonifikatą. W
związku z tym to jest właściwe postępowanie według mnie w ramach i szacunku
dla tych którzy dobrze działają w tym mieście, ale też i tych którzy po prostu
tutaj na nasz rozwój miasta dają wkład i naszych podatników i za to serdecznie
dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt
uchwały - zał. Nr 10
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/458/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
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w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz
jej użytkownika wieczystego – Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego w Zakopanem i udzielenia bonifikaty.
Uchwała stanowi zał. Nr 11
P. Jan Krzysztof Naczelnik TOPR z sali – bardzo serdecznie dziękuję za
niezwykle dla nas istotną sprawę, pierwszy raz prawie od 110 lat działania
będziemy działać na własnym terenie i we własnym budynku. Bardzo
serdecznie dziękuję.
Ad. 8
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 8 – Podjęcie uchwały w
sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych na
terenie miasta Zakopane. Bardzo proszę P. Tomasza Filara Naczelnika
Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 12 Zgłosił autopoprawkę w
załączniku Nr 1, w rozdziale 2, pkt. 4, maksymalne obciążenie to 120 kg.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 20 radnych.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji Sportu i Turystyki
pozytywna. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie
widzę. Odczytał projekt uchwały wraz z przyjętą autopoprawką - zał. Nr 12
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/459/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń rekreacyjnych
na terenie miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 13
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Ad. 9
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 9 – Podjęcie uchwał w sprawie:
bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Zakopane. Mamy dwa projekty uchwał. Bardzo proszę P. Tomasza Filara
Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie pierwszego
projektu uchwały, dot. ul. Makuszyńskiego.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 14
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji Ekonomiki pozytywna,
czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały - zał. Nr14
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/460/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 15
P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie drugiego projektu uchwały, dot. ul.
Salwatoriańska.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 16
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji Ekonomiki pozytywna,
przy 6 głosach za i 1 wstrzymującym się, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 16
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXX/461/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 17
Ad. 10
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 10 – Podjęcie uchwał w
sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej. Mamy dwa projekty
uchwał. Bardzo proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki
Gruntami o przedstawienie pierwszego projektu uchwały, dot. ul. Rybkówka,
Stachonie.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr18
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 7
głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęła powyższy projekt
uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr18
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (16 za) przy 1
wstrzymującym się w obecności 17 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/462/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 19
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P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie drugiego projektu uchwały, dot. ul.
Aleja 3 Maja i Weteranów Wojny.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 20
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 8
głosami za przyjęła powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 20
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/463/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 21
Ad. 11
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 11 – Podjęcie uchwał w
sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zakopane
darowizny nieruchomości. Mamy trzy projekty uchwał. Bardzo proszę
P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie
pierwszego projektu uchwały, dot. działki nr 156 obręb 0145.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 22
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji Ekonomiki pozytywna.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 22
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/464/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zakopane
darowizny nieruchomości.
Uchwała stanowi zał. Nr 23
P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie drugiego projektu uchwały, dot. działki
nr 161 obręb 0145.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 24
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji Ekonomiki pozytywna.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 24
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/465/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zakopane
darowizny nieruchomości.
Uchwała stanowi zał. Nr 25
P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie trzeciego projektu uchwały, dot. działki
nr 650/2 i 979 obręb 5.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 26
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wojciecha Tatra
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 8
głosami za przyjęła powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 26
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/466/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zakopane
darowizny nieruchomości.
Uchwała stanowi zał. Nr 27
Ad. 12
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 12 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane
spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. 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 Miasta Zakopane. Bardzo proszę P. Marcina Jaźwca Inspektora
Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Marcin Jaźwiec Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 28
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wojciecha Tatra
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 8
głosami za jednogłośnie przyjęła powyższy projekt uchwały.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 28
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/467/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto
Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp.
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 Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 29
Ad. 13
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 13 – Podjęcie uchwały w
sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne
formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miasto Zakopane. Bardzo proszę P. Anetę Zwijacz Kozicę
Inspektora Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Aneta Zwijacz Kozica Inspektor Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu
– przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 30
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Marka Donatowicza
Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Komisja Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały, z resztą podobnie będzie przy drugim projekcie.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, jeszcze jedna Komisja opiniowała
projekt uchwały mianowicie Komisja Ekonomiki, również jednogłośnie
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 30
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/468/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne
formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 31
Ad.14
P. Przewodniczący- Pani inspektor proszę przedstawić drugi projekt uchwały w
sprawie: ustalenia wymiaru czasu pracy nauczycieli wspomagających
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
P. Aneta Zwijacz Kozica Inspektor Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu
- przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 32
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo opinię do uchwały słyszeliśmy zatem
przechodzimy do głosowania. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie
widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 32
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/469/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: ustalenia wymiaru czasu pracy nauczycieli wspomagających
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 33
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Ad.15.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta - przechodzimy do
pkt.15 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/300/2012
Rady Miasta Zakopane z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nagród i
wyróżnień w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury. Bardzo proszę P. Naczelnik Joannę Staszak o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego - przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 34
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta - dziękuje bardzo,
bardzo prosa ze P. Macieja Wojaka Przewodniczącego Komisji Kultury o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Maciej Wojak – Wysoka Rado projekt uchwały został zaopiniowany
pozytywnie.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta - czy ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 34
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (16 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 17 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/470/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/300/2012 Rady Miasta Zakopane z
dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Uchwała stanowi zał. Nr 35
Ad.16
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta - przechodzimy do
pkt.16 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem. Bardzo proszę P.
Dyrektora Zofię Kułach Maślany Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakopanem o przedstawienie projektu uchwały.
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P. Zofia Kułach Maślany Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakopanem - przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 36
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta - dziękuje bardzo,
bardzo proszę P. Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o
zabranie głosu.
P. Józef Figiel – Szanowni Państwo Komisja Rodziny i Spraw Społecznych
wnikliwie analizowała projekt tej uchwały, w czasie dyskusji podnoszono, że te
4 tysiące jednorazowo to są tylko działania pozorowane rządu bo utrzymanie
takiego dziecka jest bardzo kosztowne. To że jest kosztowne to się Komisja
zgodziła z tym natomiast P. Dyrektor wyjaśniła, że jest kolejny etap polityki
prorodzinnej rządu, było 500+ teraz jest to i na tym się pewno nie zakończy. W
czasie dyskusji jeszcze podnoszono aby zwrócić baczniejsza uwagę na badania
prenatalne i nawet była propozycja aby Gmina mogła dofinansować
zapłodnienie in vitro jednak taki wniosek nie padł. P. Dyrektor wyjaśniła
wszystkie te elementy po czym Komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały,
dziękuje.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta - dziękuje bardzo.
P. Jacek Herman z sali – nie jednogłośnie, nie jednogłośnie przecież ja nie
byłem za, przez ja mam inne zdanie co prasa nawet podaje.
P. Józef Figiel – głosowano 5 za, jednogłośnie, ja mam protokół z Komisji.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – być może Pana
przy głosowaniu nie było na sali ale sprawdzimy sobie to w sprawozdaniu. Czy
ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? nie widzę, dziękuje bardzo za
przedstawienie projektu uchwały zatem Szanowni Państwo przystępujemy do
głosownia uchwały. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 36
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (15 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 16 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/471/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zakopanem.
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Uchwała stanowi zał. Nr 37
Ad.17
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – przechodzimy do
pkt.17 Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na
rok 2017. Bardzo proszę P. Skarbnik Helenę Mamcarz o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane - przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 38
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuje bardzo
P. Skarbnik za przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki P. Zbigniewa Szczerbę o przedstawienie
opinii Komisji.
P. Zbigniew Szczerba – Komisja Ekonomiki pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały jak również tej następnej dotyczącej wieloletniego planu finansowego.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta - dziękuje bardzo,
czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt
uchwały – zał. Nr 38
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/472/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017.
Uchwała stanowi zał. Nr 39
Ad. 18
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta - przechodzimy do
pkt. 18 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Zakopane na lata 2017-2025. Bardzo proszę P. Skarbnik o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane - przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 40
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P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuje bardzo,
opinia Komisji jest znana, jest pozytywna zatem przystępujemy do głosowania
uchwały. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 40
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXX/473/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na
lata 2017-2025.
Uchwała stanowi zał. Nr 41
Ad.19
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – przechodzimy do
pkt.19 Podjęcie uchwały w sprawie: zasad ustalania i przekazywania z
budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku
od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym. Bardzo proszę P.
Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane - przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 42
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuje bardzo P.
Skarbnik, bardzo proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o
przedstawienie opinii Komisji
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej
uchwały, dziękuje.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuje bardzo
czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt
uchwały – zał. Nr 42
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXX/474/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków
finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
związanego z zakładem budżetowym.
Uchwała stanowi zał. Nr 43
Ad. 20
P. Przewodniczący
- Szanowni Państwo pkt. 20 – Wolne wnioski
mieszkańców. Wolny wniosek złożyła Pani Agata Nowakowska Wolak. Bardzo
proszę o zabranie głosu.
P. Agata Nowakowska Wolak – przedstawiła protest mieszkańców (apel o
pomoc) i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami/ Oddział Podhalański przeciw
niszczeniu zabytkowego Zakopanego oraz naginaniu prawa na korzyść
deweloperów – zał. Nr 44
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo za wystąpienie, jest jeszcze jeden
wniosek mieszkańca, którym jest P. Andrzej Hyc. Bardzo proszę.
P. Andrzej Hyc – ja w nawiązaniu do wystąpienia, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, ja tutaj odniosę się do tego apelu i dziękuje za ten
apel przede wszystkim, bo tutaj to trzeba rozpatrywać już w nie w kategoriach
apelu, tylko alarmu. Mamy alarm smogowy, wczoraj roboczo nawet na takim
spotkaniu nazwałem alarm architektoniczny jeżeli chodzi o miasto Zakopane.
Widzimy to, co Pani Agata wspomniała co się dzieje na przestrzeni ostatnich lat,
jak przybiera na sile architektura w Zakopanem, jaki styl. Natomiast ta geneza
jest dosyć głębsza niż Pani wspomniała, geneza sięga lat 60 głębokiej komuny
kiedy opuszczono budynki takie jak choćby jak duże osiedla, dziwne budynki
szkół i tak dalej, co za tym pociągnęło że tak powiem możliwość budowy
kolejnych tego typu obiektów. Więc ta geneza jest dużo, dużo głębsza niż nam
się wydaje. Natomiast tu brakuje nam pewnych rozwiązań świadomości, jeżeli
chodzi o kwestie mieszkańców Zakopanego, dlatego że na dzień dzisiejszy w
ogóle sami mieszkańcy nie mają świadomości tak naprawdę do czego brną. Ja
mówię, że nasze kroki które powinny rzeczywiście zacząć się w dniu
dzisiejszym jeżeli jest taki apel, jest taki alarm to powinniśmy wspólnie zebrać i
zastanowić się skąd też wnioski były w dniu wczorajszym, żeby zrobić bardzo
robocze spotkanie w wąskiej grupie na temat tego, jak przeciwdziałać i jak
zapobiegać tego typu budowlom. Natomiast tak jak mówię wyjdźmy na przeciw
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turystom, wyjdźmy naprzeciw sobie dlatego, że na dzień dzisiejszy ponad 50%
turystów, którzy przejeżdża
przez jakiekolwiek miejscowości pierwsze
spostrzeżenie jakie ma, to jest to architektura. Zanim spotka się z jakimkolwiek
mieszkańcem miasta to poznaje, albo przekazuje informacje o danym mieście
tylko i wyłącznie na podstawie architektury, tak jak widzi to miasto, tak
przekazuje dalej. Więc my w takim miszmaszu architektonicznym nie mamy
tzw. autonomii w tym wszystkim. Miejmy świadomość tego, że nasza
lokalizacja jest tak wyjątkowa w Europie środkowej, że jeżeli mielibyśmy to
miasto przykładowo zlokalizowane w krajach zachodnich, w krajach alpejskich,
pewnie wyróżnialibyśmy się w jakimś procencie. Natomiast na ten moment
mając to miasto w tej lokalizacji możemy się wyróżnić niesamowicie. To jest
perspektywa 25 letnia. Nie łudźmy się, że nasze kroki które zostaną
wprowadzone to będzie, że tak powiem skutkowało za 5, 10 lat. nie, to jest efekt
działania który będzie skutkował za 25 lat. dlaczego o tym mówię? Dlatego, że
jestem w trakcie opracowania takiego projektu własnego, chciałbym żeby nowo
powstające budynki, bo tego Pani Agato nie unikniemy, nowe budynki które
będą się rozwijać, będą powstawały, dlatego że ludzie mają potrzeby budowania
hotelu, pensjonatu, jest napływ turystów. My nie możemy się tez wiadomo
zamknąć. Są tez nowe technologie budownictwa, są też nowe technologie
termoizolacji danych budynków, których drewniane budynki nie spełniają. To
tez są duże obostrzenia dla właścicieli drewnianych budynków dlatego że na
dzień dzisiejszy w przypadku alarmu smogowego, który mamy sytuacje taką, że
tak naprawdę najgorszą sytuację mają właściciele drewnianych budynków,
dlatego że nie są w stanie spełnić tych przepisów, żeby uzyskać jakiekolwiek
dofinansowanie, więc tu jest druga strona medalu. Musimy się zastanowić jak
pomóc tym ludziom, którzy stanowią o sile tego miasta, pokazują właśnie dobro
tego miasta, choćby nawet przykład ul. Kościeliskiej i też nie możemy ich
szufladkować, słuchajcie macie drewniany budynek, musicie w takim razie mieć
go do końca życia do śmierci technicznej a inni się mogą rozwijać. Projekt który
zakłada taki własny to jest obowiązkowej zabudowy, nie wiem na jakiej
zasadzie, minimum 40% nowych budynków zabudową drewnianą. To nie jest
projekt, że tak powiem wyssany z palca i niemożliwy do zrealizowania, dlatego
że kraje alpejskie pokazują, że minimum w 50% te wszystkie budynki, hotele,
duże budowle czy tez małe budynki są zabudowane w części drewnianej. To też
nadaje nowym budynkom charakteru jeżeli chodzi o budownictwo drewniane, w
połączeniu z budynkami które już są utrzymane w stylu zakopiańskim i w
połączeniu z nowymi budynkami gdzie absolutnie obowiązkową zabudową są
pewne elementy konstrukcyjne o charakterze drewnianym, co pokazują różni też
inwestorzy, bo też jakby nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka.
Wiadomo, że deweloperzy zarabiają duże pieniądze na tego typu budynkach, to
są kilkumilionowe dochody, więc na tle danej budowli drewnianej nie są w
stanie się powstrzymać do tego, by nie sięgnąć do kieszonki i zarobić kilka
groszy, więc tak się psuje niestety to miasto pod względem że tak powiem
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deweloperów, którzy są po prostu nieświadomi tego. Do tego dochodzą
architekci, którzy też nie pomagają w tym wszystkim, bo jest szereg
zakopiańskich architektów, którzy nawet na spotkaniu roboczym rozmawialiśmy
na ten temat nie pomagają, żeby to miasto nabrało jakiegoś charakteru. Więc o
tego typu rozwiązaniach powinniśmy rozmawiać na spotkaniu roboczym, aby
zwrócić ten charakter miasta. Ja nie przekreślam tego, że to jest niemożliwe, to
jest absolutnie możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko że to jest w bardzo
długiej perspektywie czasowej. Obowiązkowa zabudowa drewniana dla nowych
budynków w pewnym procencie, jest absolutnie punktem wyjścia do tego, żeby
w końcu to miasto zaczęło nabierać charakteru. My musimy mieć tego
świadomość. Co do małych terenów budowlanych tu jest zawsze sporna kwestia
dlatego, że jak najbardziej jest rzeczywiście w jakiś tam analizach i czy one są
dobre, czy są złe mowa o tym, że jest wystarczająca. Widać tylko, że nie mamy
analizy kto dysponuje tymi nieruchomościami, kto ma, że tak powiem tutaj
możliwość poszerzania tych terenów budowlanych i dlaczego też inne osoby
zwykle osoby mieszkające na tym terenie są w ten sposób pokrzywdzone. My
wnioskowaliśmy zawsze, że jeżeli poszerzanie terenów budowlanych to tylko i
wyłącznie o budynki jednorodzinne, nie wielorodzinne i też już żeby nabrało
tego charakteru właśnie stylu zakopiańskiego, czy obowiązkowej zabudowy
drewnianej jak mamy przykład na Blachówce w Kościelisku gdzie tylko i
wyłącznie jest dopuszczana tylko i wyłącznie zabudowa drewniana. To mówię
odnośnie poszerzenia terenów budowlanych. Dlatego że tak jak mówię nie
możemy szufladkować i wrzucać wszystkich do jednego worka, natomiast na
pewno trzeba działać, dlatego że charakter miasta musi być ułożony. Ja powiem
szczerze, że my nie będziemy potrzebować za 30 lat żadnego marketingu, bo
poczta pantoflowa i marketing szeptany spowoduje, że jeżeli nabierze bryły to
miasto, my naprawdę dostaniemy niesamowitego rozgłosu, bo dzisiaj turyści
robią zdjęcia, wystarczy ta całą wiedzę jakie potrzeby mają turyści, to ta cała
wiedza jest w Internecie i ona jest za darmo. Wystarczy zobaczyć na tle czego
się fotografują turyści, o czym mówią, jakie mają potrzeby i dlaczego chcą tutaj
przyjeżdżać. I to są niestety w 70% informacje związane z tym że kochają ta
architekturę, chcemy tutaj w Zakopanem przebywać, chcemy słyszeć dialekt
góralski, chcemy obcować z góralami, to jest ta autentyczna forma, dla której
turyści tutaj przyjeżdżają. Jeszcze ostatnie zdanie odnośnie gminnej ewidencji
zabytków. Pamiętam Pani Agato mieliśmy duży konflikt jeżeli chodzi o kwestię
gminnej ewidencji zabytków dlatego, że uważałem wtedy i dalej tak uważam,
bo to nie była bitwa o wykreślenie drewnianych budynków, tylko to było
nierzetelne sporządzenie gminnej ewidencji zabytków, dlatego że znajdowały
się tam zabytki z 2000 roku czy z 1998 gdzie blaszane garaże były wpisane czy
jakieś inne budynki i w tym był bitwa która powodowała, że osoby żyjące nie
wiedziały dlaczego zostały wpisane do gminnej ewidencji zabytków i tez nie
maiły możliwości rozwoju. Taki przykład podawaliśmy juz wtedy łącznie z
telewizją TVN, więc z ograniczeniami byłbym bardzo ostrożny jeżeli chodzi o
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kwestię nowych budynków, natomiast zastanowić się, dlatego że to będzie
postępowało, jesteśmy miastem turystycznym, jest duże zapotrzebowanie na
turystów, wiemy ile przyjeżdża tu tych turystów i z tego też są podatki do
gminy, więc zastanówmy się wspólnie nad takim spotkaniem roboczym, bo
tego nie rozstrzygniemy od razu, że w wąskiej grupie zastanowimy się przy
poparciu prawników jakie mamy możliwości, ruchy, bo tutaj przede wszystkim
ustawa obligatoryjna jest do tego, żeby podjąć jakiekolwiek kroki i wtedy się
zastanowimy jaki kierunek ruszyć. Natomiast na pewno jest to bardzo ważna
kwestia co Państwo poruszają i bardzo dobra i w dobrym momencie wydaje mi
się, bo na ten moment trzeba nareszcie zastanowić się jaki kształt i jaką bryłę ma
mieć to miasto. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, P. Jan Gluc.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, w tej kwestii mój kolega
radny wypowiedź do wypowiedzi, kolegi wypowiedź była do Pani wypowiedzi,
żeby to nie skończyło się tak jak na Komisji jednej słyszałem odezwać się umie
a robić mi się nie chce. Kto za to wszystko ma wziąć odpowiedzialność, o czym
mówimy? Są to sprawy bardzo trudne proszę Państwa, bo nawet mówiąc o tym
zapasie terenów budowlanych ustawodawca określił tak te wielkości, natomiast
no nie wziął pod uwagę, że Zakopane jest miastem turystycznym, my z tego
żyjemy proszę Państwa, z turystyki żyjemy. Przecież nie ma w Zakopanem
praktycznie domów gdzie nie była by prowadzona działalność gospodarcza
związana z wynajmem turystom. Jakbyśmy byli miastem, które żyło by zupełnie
z innej dziedziny turystyki by tu ogóle nie było, to te proporcje mogły takie być,
one były by zachowane. Każdy praktycznie obiekt jest pod turystów budowany
tak? I proszę Państwa tutaj naprawdę przekroczyliśmy pewną granicę już
dawno, nie jesteśmy już kurortem, od 20 lat badania już pokazały że jesteśmy
miastem, tak, nie kurortem i proszę Państwa wielkość tych obiektów styl
witkiewiczowski też się nie sprawdził proszę Państwa do końca, bo jakie mamy
wynaturzenia tego stylu, no 5 pięter w dachu, ten budynek musi być proszę
Państwa przystosowany do tego by w nim coś poukładać, no więc tak to się
później wynaturza. Są też piękne obiekty przedwojenne na przeciw Hyrnego
Tuberoza, piękny obiekt przedwojenny, takich domków w Zakopanem jest
wiele. Natomiast radny Hyc słusznie powiedział, przez cale lata powstały domy,
do których się przyzwyczailiśmy i nas nie rażą, wszystkie bloki, obiekty bez
parkingów, bez miejsc dojazdowych, nawet wam powiem że miasto tez
wybudowało wiele obiektów gdzie z parkingami jest bardzo krucho. Podam
tylko przykład Stromej TBS gdzie budynek wybudowano i kolejne obiekty,
które miasto budowało chciałem wyciągnąć jak najwięcej z tej powierzchni
działki tak, tak samo. Natomiast my no też przyzwyczailiśmy się do dużych
obiektów, bo jak staniemy na Krupówkach i Kościuszki i rozejrzymy się to 100
lat temu i więcej powstał taki obiekt jak poczta, jak Bank Spółdzielczy, jak
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Orbis, potężne obiekty tak? Przy okazji powstały takie jak Gazda z tymi
płaskimi dachami, cały szereg tutaj osiedli które tak samo powstały. Prosze
Państwa pewnych rzeczy się już nie da zatrzymać ani zmienić. Ja Państwu
powiem tak, podam przykład, sami Państwo wiecie, wielu z was było na Orawie
w dworku Moniaków tak, piękny obiekt gdzie z całej Orawy pozwożono obiekty
i domy, które właściciele musieli albo burzyć, żeby to ratować to w ten sposób
powstał właśnie skansen w tej Zubrzycy gdzie dzisiaj udają się wszystkie ekipy
filmowe, gdzie dzisiaj wraca się i nagrywa te filmy, bo tych domów już nie ma.
Ja mówię proszę Państwa w sposób praktyczny, powiedzieć można wszystko,
ale czy pewne rzeczy jesteśmy w stanie zatrzymać? Czy sprzedając Bristol,
sprzedawaliśmy go trzy lata chcieliśmy 20 mln, 15, 28, a sprzedaliśmy go za 7
mln zł, bo taka wartość rynkowa była. No i teraz też ten obiekt będzie na pewno
zmieniał swoją kubaturę i wielkość.
P. Bożena Solańska z sali – to co, Zakopane zmienimy w skansen?
P. Jan Gluc – to jest trudny temat aprosze Państwa, nie jest to takie łatwe,
wystarczy wziąć i no powiedzieć zmieńmy to. Plan zagospodarowania jasne, że
ma największy na to wpływ, ale no musi być zrobiony w sposób dobry, w
sposób taki który uniemożliwi lokalizowanie takich obiektów. Tu nawet
Kościelisko jest dobrym przykładem, bo pewne fragmenty Kościeliska są jak
powiedział radny Hyc. Jest też kubatura do wielkości działki, tak, w pewnych
miejscach, nie wszędzie. Też to jest jakieś ograniczenie, ale pewnych już
zapoczątkowanych działań już nie zmienimy, bo skąd znaleźć na to środki, nie
jest to takie proste i łatwe i na pewno w tym temacie jest potrzebna debata i Pani
głos jest na pewno cennym głosem, natomiast też przy tym wszystkim trzeba
usłyszeć głos właśnie tych, którzy inwestują, którzy zmieniają oblicze tego
naszego miasta, no na pewno nie powstają domki jakie robiliśmy sto lat temu no
bo ten sens ekonomiczny się mija z celem. Jesteśmy miastem turystycznym, no i
teraz jest moim zdaniem za duże zagęszczenie, bo są tereny budowlane, które
można uwolnić, które powinny być terenami budowlanymi, rejony
Bachledzkiego Wierchu, rejony te które, no tak się buduje w Alpach, buduje się
na zboczach, buduje się pensjonat nad pensjonatem. A tu jest zagęszczenie w
centrum gdzie z jednego balkonu widać drugi balkon, 4 metry odległość od
granicy działki, z drugiej strony cztery, jak nie ma okien to po 3 metry i na tą
wielkość jaką ma gmina Zakopane 8 600 hektarów, 3 500 to jest miasto
Zakopane, resztę to jest Tatrzański park Narodowy, no i generalnie trzeba to w
taki sposób uporządkować, żeby również ten cel jaki mamy czyli turystyka mógł
być realizowany. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo.
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Ad. 21
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 21 – Odpowiedzi Burmistrza
na interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę Panie Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – pozwólcie Państwo, że rozpocznę odpowiedzi
właśnie od tego tematu skoro wywołał dyskusję, bo nie wiem jak mam się
odnieść do wniosku Pana Andrzeja i Pana Gluca, akurat no nie wiem jaki
wniosek, więc pozwólcie że się nie odniosę do nich, bo wydaje mi się, że nie
było żadnego wniosku.
P. Jan Gluc z sali – głos w dyskusji.
P. Andrzej Hyc z sali – wniosek był w dniu wczorajszym.
P. Burmistrz Leszek Dorula – w każdym bądź razie odniosę się do wniosku
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, tutaj Pan Andrzej jedno powiedział, że to
jest odpowiedni czas żeby się tym tematem zająć. Ja twierdzę Panie Andrzeju,
że jest już spóźniony, aczkolwiek trzeba się zająć, ale dalece zwolniony, żeby w
tym momencie jak to się mówi uzyskać to co można było uzyskać dużo, dużo
wcześniej, mianowicie już na pewno można było uzyskać przy uchwalaniu
planów zagospodarowania przestrzennego i tu ubolewam i proszę to dobrze
zrozumieć Pani Prezes, bo tak jak Pani na samym początku powiedziała, że to
nie jest krytyka obecnych władz, tak ja w tym momencie chcę powiedzieć
jednoznacznie, że przychylam się do pani apelu przychylam się, aczkolwiek
twierdze, że jest spóźniony i zdecydowanie żałuję, że Państwo nie występowali
wtedy kiedy były plany miasta Zakopanego uchwalane i zdecydowanym właśnie
takim tonem i zdecydowanie takimi apelami i takimi protestami nie protestowali
Państwo wtedy kiedy myśmy jako rada Miasta również zauważali w tych
planach tak olbrzymie obszary zabudowy wielko kubaturowej. Ja to absolutnie
w tym momencie Państwa nie krytykuję tylko proszę zrozumieć, że żałuję że
wtedy takiego właśnie działania zdecydowanego nie było, żeby się udało te
plany zupełnie inaczej uchwalać. Ja przypomnę, że były uchwalane na siłę kiedy
wielokrotnie radni wspominali, że zagrożenie wielokubaturowe jest i
wskazywałem rejony, absolutnie się tym nie przejmowano, mało tego wskażę
jeszcze taki przykład dosadny, że te plany przecież były uzgadniane u
Konserwatora Zabytków i próbowano nawet tego Konserwatora Zabytków
ominąć a nawet oszukać, przedstawiając mu zupełnie inne plany a inne
zostawały uchwalane, a więc proszę popatrzeć na to, jak bardzo mocne było
zaangażowanie nawet władz miasta bym powiedział do tego, żeby takie plany
powstawały,
skoro
Konserwatorowi
przedstawiano
inne
plany
zagospodarowania przestrzennego do oceny a inne do uchwalenia i w tym
momencie też są przecież uchylane. Żałuję bardzo, że właśnie w tamtym okresie
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takiej mocnej analizy a już w tym momencie wiem przecież, bo sama Pani
zbierała dla Zakopanego czy te budynki, które powinny się znaleźć w rejestrze
Zakopanego, w związku z tym na pewno te obszary Państwu były trochę znane.
Szkoda, aczkolwiek rzeczywiście chcemy żeby to było działanie w tym
momencie na rzecz poprawy i tu Rada Miasta jednoznacznie już podjęła kroki.
Państwo co zaproponowali te rozwiązania w tym momencie to znaczna część
tych rozwiązań już w tym momencie została jakby wdrożona, dlatego że w tym
momencie dlatego Rada Miasta nie chce zmian punktowych i doprowadzić do
tych zmian punktowych po gruntownym audycie, analizie planów tych, które
zostały uchwalone, bo zdecydowanie obecna Rada Miasta jak i sam ja nie
zgadzamy się z tym, co zostało uchwalone przez ostatnie iks lat. zdecydowanie
nie możemy protestować, ale zdecydowanie się z tym nie zgadzamy i
zdecydowanie chcemy to naprawić. W związku z tym na koniec lutego mamy
dostać ten audyt, nie tylko jakby powiedziawszy tam wskazanie tych błędów,
ale również programu naprawczego, to właśnie ta obecna kadencja Rady Miasta
wraz ze mną zaproponowała, żeby nawet narazić miasto Zakopane na pewne
odszkodowania, ale poprawić w tych planach to, co jest tak olbrzymim
zagrożeniem dla Zakopanego. To właśnie na samym początku powstania nowej
komisji MKUA jednoznacznie powiedziałem wszystkim członkom i są
świadkami, że bardzo zależy mi żeby pomogli nam naprawić te plany. No
wyjście jest ciężkie z te sytuacji, ale tak jak mówimy nie niemożliwe i będziemy
się starać żeby te plany po prostu naprawić. Może to dość długo będzie trwało,
ale nawet przy tym planie ul. Kościeliskiej w tym momencie i proszę być
spokojnym Panie radny, bo wejdę zaraz w interpelacje, proszę być spokojnym,
ja Państwu będę wskazywał wszystkim, zgodnie z prawem, także żeby nie
narazić się tutaj na pewną odpowiedzialność, wszystkie te zagrożenia, które
będzie składał w tym momencie wnioski można powiedzieć o wydawanie
wuzetki, nie będzie tak że jakieś wuzetki były przez szeregi ukrywane, o których
się dowiadywaliśmy jak już się budował budynek, albo jak już dostawali
pozwolenie na budowę. Państwo będą o tym wiedzieć, że się w danym miejscu
ktoś stara, jak tylko to jest prawem zezwolono i to będę mógł zrobić. Na pewno
w tym momencie tak łatwego zadania na powstanie takich kubatur jak dawano
w Zakopanem wuzetkami a powiem, ze dawano wielokrotnie wyższe niż
uzgodniono później w planach, takie wystawiano wuzetki i Państwo wiedzą o
których budynkach mówię. To wuzetki przekraczają czasami drugie tyle
obszaru zabudowy niż później uchwalono w planie, na pewno tak łatwo w tym
momencie, nawet informuję te osoby, które b się nawet zwracały o wuzetkę, ze
tak łatwo na ul. Kościeliskiej nie będzie. Szanowna Pani przychylam się do tego
apelu, uważam, że jest spóźniony, ale trzeba zawsze działać, lepiej późno niż
wcale, jak to się mówi. Natomiast jednoznacznie powiem tak, że pewne
zaniechania i uderzenie w piersi możemy sobie, jakby można powiedzieć tutaj
nie zarzucać, ale jak się uderzymy w piersi to też będzie warto, bo szkoda,
żeśmy takiego wspólnego działania właśnie w tamtym okresie wspólnego
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działania na rzecz tego dobra nie podjęli , i szkoda, że wtedy nie było patrzone
właśnie poprzez pryzmat dobra tego miasta tylko uprawianie jakieś tam można
powiedzieć załóżmy polityki. Cieszę się, ze to zostało skierowane właśnie do
Instytucji troszkę wyższej niż sama Rada Miasta, niż sam Burmistrz. Powiem
Pani tylko tyle, że za mojej kadencji wydano w 2015 roku tylko jedno
zezwolenie na rozbiórkę, to było zezwolenie na ul. Gawlaki, to jest budynek
gospodarczy, drugie w 2016 było na ul. Grunwaldzkiej i trzecie teraz na ul.
Skibówki budynki gospodarcze. Absolutnie bardzo mocno naciskałem na
Miejskiego Konserwatora Zabytków aby po prostu wnikliwie rozpatrywał takie
rzeczy i wszystkie te rzeczy, które Pani tutaj wymieniła absolutnie nie miały
zgody w tym momencie naszej, bo ja nie mówię z poprzedniej kadencji, byc
może te dostały zgodę ale na pewno nie za naszej kadencji. Absolutnie te
budynki razem z Rosa Mi nie dostały od nas pozwolenia na rozbiórkę.
Zaznaczam to jednoznacznie, wręcz przeciwnie Pani nowa Konserwator,
Państwo wiedzą że wymieniłem Konserwatora Zabytków właśnie po to, żeby
jeszcze mocniej uściślić to działanie. Miała nawet z tego powodu kłopoty i
można powiedzieć no została narażona na pewne oszczerstwa, nawet bym
powiedział. Ale nie poddała się i takiej opinii pod naciskiem nie wydała. Także
musze za to podziękować i tym osobom w zasadzie, które tutaj w tym temacie
działały, bo na pewno działają zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o ten apel, myślę że
to jest dobre gdybyśmy wspólnie po prostu zadziałali. Tutaj jedną sprzeczność
widzę Pani Prezes tylko w takim wskazaniu co Pani wskazała, bo w pkt. 4 pisze
„niedopuszczenie do rozszerzenia terenów pod zabudowę w nowym studium
uwarunkowań kierunków zagospodarowania miasta”, natomiast w kolejnym
„wskazanie terenów pod zabudowę wielorodzinną, apartamentowi czy hotelową
w ramach istniejących zapisów urbanistycznych w obecnych planach”. Uważa,
że te akurat drugi punkt jest niewłaściwy, bo jednoznacznie mówi tak, że
jakbyśmy jeszcze w tych planach, które żeśmy uchwalili dopuścili te
wielokubaturowe. Uważam, że jest jej aż nad to, może ją źle rozumiem, ale jeśli
była inna intencja to mówię tylko, że uważam, że nawet w tych istniejących
planach powinniśmy zrobić plan naprawczy, a nie to że wykorzystywać do
możliwości stworzenia jakby wielko kubaturowej jeszcze zabudowy. To takie
być może tutaj spostrzeżenie z mojej strony.
P. Agata Nowakowska Wolak z sali – czy będę się mogła odnieść potem?
P. Burmistrz Leszek Dorula – jeszcze jedno, tam niedopuszczenie do
rozbiórek jest w kolejnym punkcie, no właśnie nie dopuszczamy ale to, że te
rozbiórki nielegalne, no również za naszej kadencji zrobione to wszystkie
zostały zgłoszone do odpowiednich instytucji. Również urzędnicy brali udział w
sensie takim, że upominali tych, wskazywali, że nie wolno, że nie mają
zezwolenia. No ktoś po prostu zdecydował, że mimo że nie ma odpowiednich
dokumentów, że nie ma zezwolenia rozbiórkę zrobił i będzie odpowiadał przed
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tymi instytucjami, które się tym zajmują. Natomiast cieszę się z tego apelu, bo
wydaje mi się, że jest odpowiedniejsze słowo niż Pani na samym początku tutaj
zastosowała. Ten apel rzeczywiście jest i powinien być, nie tylko do wszystkich
instytucji, ale przede wszystkim do tych mieszkańców miasta, którym tak
bardzo zależy na tym wizerunku. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się nam i
również zachęcam zarówno Panie jak i Towarzystwo do włączenia się w pracę
właśnie w tą, która będzie po audycie i przygotowywana w planie naprawczym.
Absolutnie w tym momencie na pewno Radzie Miasta i Komisji Urbanistyki na
tym zależy i będą to miesiące w tym roku szczególnie, żeby te kroki podjąć. W
związku z tym serdecznie zapraszamy do wskazania ewentualnych rozwiązań,
które Państwo proponują czy przyjdą później na Komisje i będą widzieli, że
można inne zastosować. To jest tyle co do odniesienia, i to też nie jest krytyka,
żeby Pani dobrze zrozumiała tylko takie stwierdzenie jednoznaczne, że nie jest
to odpowiedni czas, tylko że już żeśmy to troszkę spóźnili, ale tak jak
powiedziałem lepiej później niż wcale. Odpowiadając na interpelację kolegów
radnych, tutaj co do tego planu Kościeliska Panu Hycowi najpierw odpowiem,
tak jak już zacząłem, że na pewno nie będą mieli jak to określone jest potocznie
deweloperzy, ale też musimy mieć rozsądek w tych wszystkich działaniach.
Natomiast uważam, że zostały wszystkie normy przez ostatni okres
przekroczone, w związku z tym na pewno będziemy do tego podchodzić bardzo
rozsądnie. Nie wiem czy jest taka możliwość, ale zapytam prawników żeby
również jakby można było powiedzieć odpowiednia Komisja czy członkowie
Rady brali udział przy ewentualnych wnioskach o wydanie wuzetek w tych
terenach. Jeśli to jest i będzie możliwe to bardzo chętnie skorzystam z
doświadczenia czy pomocy radnych. Jeśli chodzi o odśnieżanie Pan Maciej
Wojak o to apelował, ja wiem że mamy w tym mieście problem i
rozmawialiśmy na ten temat, problem ogólny taki rzeczywiście tutaj ten śnieg
zalegający na chodnikach, z jednej strony pługi odśnieżają ulice zgarniają na
chodnik, te chodniki są dość wąskie, nie ma na tyle miejsca, żeby ten śnieg jak
się odgarnie, to po prostu nie przeszkadzał w chodzeniu czy nie przeszkadzał w
ogóle nawet w odśnieżaniu, albo nie utrudnia nawet tego, bo odśnieża te duże
zwały śniegu, ale myślę że spółka to też się dobrze wywiązuje i z tych
większości tych terenów gdzie można powiedzieć najbardziej nam zależy i na
wizerunku i na poruszaniu się jak Krupówki, no jest ten śnieg wywożony
systematycznie. Wiem, że można to naprawić, myśmy już na ten temat z Radą
już rozmawiali jak podejść do tego, no Szanowni Państwo musimy rozeznać
temat na ile jesteśmy w stanie ponieść ciężar przykładowo całości odśnieżania w
Zakopanem wszystkich chodników, no bo trudno wytypować tylko niektóre.
Natomiast jeśli wszystkie to trzeba byłoby jakiś pomysł rzucić, czy to wynająć
konkretną firmę i zaplanować to w budżecie odpowiednią kwotę, na pewno to
też nie będzie łatwe, dlatego że ja nie wiem czy jest możliwość znalezienia tyle
ludzi w odpowiednim czasie, czyli z dnia na dzień jak sypnie śnieg, żeby w
jednym dniu odśnieżyć wszystkie, ale na pewno jeśli taka możliwość była i tak
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wspólnie zdecydujemy to absolutnie możemy na następną zimę zaplanować
właśnie do budżetu to raz, ale drugi raz już wniosek do poprawienia umowy
zarówno z firmą Tesko tam gdzie by się dało odśnieżać tym traktorkiem czy
innymi urządzeniami, a pozostałą część rzucić na przetarg żeby po prostu dana
firma zajęła się w całym mieście odśnieżaniem tych chodników. Jeśli taka
będzie wola i zgoda Rady to my się tego absolutnie podejmiemy. Parking pod
kościołem na „górce” to oczywiście będziemy rozmawiać ze Starostą. Jeśli
chodzi o portrety znanych zakopiańczyków to również będziemy z PKL - em
rozmawiać czy i dlaczego stamtąd z Kasprowego zostały usunięte, albo czy
mają miejsca i propozycje na inne ewentualnie miejsce. Bardzo proszę Komisję
Kultury o wskazanie ewentualnie takiego miejsca, jeśli jest taka możliwość, my
nie mówimy nie. Pan radny Zbigniew Figlarz, od dnia kiedy był Puchar Świata
w skokach narciarskich rzeczywiście w pierwszym dniu można powiedzieć w
piątek nasze służby zostały zaskoczone ilością tutaj zajęcia terenu na
Krupówkach. Ciężko było sobie z tym tematem poradzić. Wydawało się w
pewnym momencie, że tego nie opanujemy, ale pod koniec dnia zaczęło być
lepiej, ale zdecydowanie zwróciliśmy się o pomoc również do Policji, za co
również dziękujemy i już w sobotę było znacznie lepiej, wręcz niektórzy
twierdzili, że bardzo dobrze. W związku z tym chciałem podziękować
szczególnie tym osobom, które tego tematu dopilnowały. Chciałem
podziękować Pani Marcie Gratkowskiej, chciałem podziękować P. Tomaszowi
Filarowi i P. Maciejowi Moskwie, którzy przez cały dzień sobotę i niedzielę tam
po prostu pilnowały tego, ab nasze służby działały sprawnie wraz z Policją i to
w miarę porządek tam utrzymywać. Chcę jednoznacznie stwierdzić, że była
znaczna poprawa, w związku z tym wydano na 11 300, 00 zł mandatów a to jest
kwota jak na 3 dni do jest duża kwota i zostały też skierowane dwa wnioski do
sądu. To jest tyle co z interpelacji. Serdecznie dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu.
P. Agata Nowakowska Wolak z sali – chciałabym się odnieść do tego co Pan
Burmistrz powiedział.
P. Przewodniczący - nie jest miejsce, będziemy ciągnąć Sesję do wieczora.
Dlatego jest ten program Sesji, że w każdym punkcie są pewne zadania i tematy,
od tego jest Komisja, które są otwarte, są też media.
Ad. 22
P. Przewodniczący
- Szanowni Państwo pkt. 22 – Oświadczenia i
komunikaty. Czy ktoś z Państwa ma jakieś oświadczenia i komunikaty? Bardzo
proszę.
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P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, punkt oświadczenia i komunikaty to jest taki punkt otwarty
dlatego w nim zabieram głos, z resztą zgodnie z sugestią P. Przewodniczącego.
Ja chciałem tylko w dwóch słowach odnieść się do tematu poruszonego dzisiaj
przez pana radnego Macieja Wojaka, dot. Odśnieżania chodników. Cieszę się,
ze tutaj ta wola zaistniała, bo od czterech czy pięciu lat próbowałem przekonać i
poprzednie władze i w zeszłym roku też razem z Panem Maćkiem Wojakiem
sugerowaliśmy takie rozwiązanie i Panie Burmistrzu myślę, że to jest ten
kierunek i myślę , że naprawdę powinniśmy się z Radą dość szybko tym zająć,
jak i decyzję podjąć, żeby rzeczywiście do przyszłego roku można by się było w
Zakopanem przygotować do ewentualnie tego odśnieżania, a tutaj taka uwaga,
że zdaję sobie sprawę z tego że jakby po opadach odśnieżenie tych chodników
w trybie szybkim i ekspresowym będzie trudne, natomiast jeśli to wyjdzie nawet
w czasie odrobinę opóźnionym to nie będziemy mieli tego co mamy dzisiaj,
czyli juz po tych opadach ileś tam czasu problem dalej jest z przejściem po
niektórych przejściach i powiedzmy, że ludzie sprawni sobie radzą, natomiast
czy starsi czy z wózkami to tak naprawdę przejść się już nie da. Także tutaj
bardzo dziękuję i bardzo proszę, żeby rzeczywiście i P. Przewodniczącego, żeby
na forum Rady ten temat pociągnąć i Pana Burmistrza o skierowanie jakiś
propozycji. Dziękuję bardzo.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo, Szanowna Rado, ja
powiem, ale to też może do informacji, nie wiem, boję się czy wywołam po tej
informacji, ale ona jest jakby już w obiegu, że my na dzień dzisiejszy jesteśmy
albo przyjmujemy od osób starszych, które mieszkają samotnie w domach a nie
dadzą rady, bo nikt nie ma ani rodziny która by odśnieżyła, wykonujemy przez
takie służby takie odśnieżania. W związku z tym, żeby przyjąć do wiadomości,
że to nie jest tak w tym momencie, że osoby starsze które mieszkają w danym
domu i przylegają bezpośrednio do chodnika zostaje im ta praca, żeby wykonali
sami, tylko jak zgłoszą nam tutaj do Urzędu Miasta to posyłamy brygadę
interwencyjną i być może nie w tym dniu i od razu, ale to odśnieżanie czy jakieś
oblodzenie tam usuwają.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, P. Maciej Wojak.
P. Maciej Wojak – Szanowni Państwo, Wysoka Rado, chciałem Państwa
bardzo serdecznie zaprosić na aukcję charytatywną na rzecz naszego kolegi
Pana Andrzeja Brandstaettera, która odbędzie się 28 stycznia, o godz. 19.00 w
Domu Ludowym w Kościelisku. Podczas aukcji wystąpią podopieczni Andrzeja
Brandstaettera a aukcje poprowadzi Artur Andrus. Bardzo serdecznie zapraszam
na sobotę do Domu Ludowego w Kościelisku. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - P. Andrzej Hyc, bardzo proszę.
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P. Andrzej Hyc – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, kilka
dni temu za pośrednictwem facebooka zgłosiłem taką propozycję o nadanie
Honorowego Obywatela Miasta Zakopane Kamilowi Stochowi za jego wybitne
zasługi w dziedzinie sportu i przede wszystkim promocji na rzecz Miasta
Zakopane. Poinformowałem też Pana Przewodniczącego o tym, natomiast w
między czasie pojawiła się tu również informacja o czym też P. Przewodniczący
komunikował, że taka propozycja już też została złożona Kamilowi Stochowi
jeżeli chodzi o nadanie Honorowego Obywatela Miasta Zakopane. Dlatego że
wydaje się, że w tej całej kolekcji trofeów brakuje tego cennego przede
wszystkim od nas, od mieszkańców za te zasługi, pomimo że jest to mieszkaniec
Zębu, jest to miejscowość bardzo blisko związana z miastem Zakopane, a
szczególnie tutaj wymiar promocyjny nadaje właśnie Kamil tutaj miastu. Panie
Burmistrzu czy jest jakaś informacja czy rzeczywiście jest coś takiego jak
odmowa od strony Kamila Stocha i jak by się Pan mógł ustosunkować do
kwestii tego Honorowego Obywatela Miasta Zakopane.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – nie mamy takiej informacji na dzień
dzisiejszy, żeby była jakakolwiek odmowa, albo jakiś większy sprzeciw.
P. Andrzej Hyc – to jest akurat dobra informacja. Pojawiła się podobno taka
informacja, że jest jakiś problem w związku z tym. Teraz chciałbym też
otrzymać informację, czy w takim razie Rada, Pan Burmistrz byłby skłonny, że
tak powiem tutaj zaprosić albo ewentualnie skontaktować się z Kamilem
Stochem w celu przyznania tej nagrody.
P. Przewodniczący - w takim razie ja odpowiem. Panie Andrzeju wybiorę się z
przedstawicielami Rady, być może z Panem Burmistrzem osobiście do Pana
Kamila Stocha z takim zaproszeniem i propozycją.
P. Zbigniew Szczerba – szybkie pytanie, przepraszam ale mi uleciało, że tak
powiem. Podejmowaliśmy chyba dwa miesiące temu taką uchwałę o
zwolnieniach podatkowych dla tzw. ekologicznych działań i moje pytanie jest
takie czy ta uchwała weszła w życie, czy ona została zaopiniowana pozytywnie
przez wojewodę i czy weszła w życie i czy już funkcjonuje, o tak.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – uprawomocniła się.
P. Stanisław Majerczyk – uważam, że to jest dobre miejsce, żeby powiedzieć
że działania Starostwa tatrzańskiego względem utrzymania drogi ul. Balzera
czyli wprowadzenia ograniczenia postoju na parkingu w okresie nocy,
doprowadziło do tego że na ul. Balzera nie tworzą się te przewężenia takie w
związku z tym, że niemożliwe było utrzymanie tych poboczy. W tej chwili te
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rozwiązania przyniosły taki skutek, że ta droga jest użytkowana praktycznie w
takiej szerokości jak użytkowana jest w lecie. Może jeszcze nie jest idealnie,
natomiast chciałbym żeby ten głos od mieszkańców i ode mnie tak samo był
słyszalny w Starostwie, że bardzo dziękujemy za tego typu rozwiązania i
podjęcie tego wyzwania, co powiem szczerze, nie mogło by być i jest stosowane
w mieście, ale w niektórych miejscach mogło by być do działania w naszym
Urzędzie, żeby tą drożność poprawiała. Dziękuję serdecznie.
Ad. 23
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 23 – Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXX Sesję Rady Miasta
Zakopane.
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