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------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 10.00 i trwała do 12:20
W Sesji udział wzięło 19 radnych na ogólną liczbę 20 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 II Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Witam przybyłych gości: bardzo serdecznie witam Księdza Infułata Stanisława
Olszówkę, Honorowego Obywatela Miasta Zakopane. Witam wszystkich
proboszczów dekanatu zakopiańskiego na czele z księdzem Dziekanem
Bogusławem Filipiakiem. Witam Posła RP Pana Andrzeja Guta Mostowego,
Posła RP Pana Arkadiusza Mularczyka, witam Burmistrza elekta Pana Leszka
Dorulę, Starostę Tatrzańskiego Pana Piotra Bąka, V-ce Starostę Tatrzańskiego
Pana Jerzego Zacharkę, P. Edwarda Tybora Przewodniczącego Rady Powiatu
Tatrzańskiego, byłego Senatora Franciszka Bachledę Księdzularza, witam
byłego Burmistrza Pana Adama Bachledę Curusia, Pana Burmistrza Janusza
Majchra i Jego Zastępców Wojciecha Solika, Mariusza Koperskiego, Sekretarza
Miasta P. Renatę Szych, Skarbnika Miasta P. Helenę Mamcarz, witam
rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem Pana Romana
Wieczorka, bardzo serdecznie witam P. Stanisława Galicę Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, P. Józefa Szyszkę Komendanta
Straży Miejskiej, rzecznika prasowego Straży Miejskiej Pana Wiesława
Lenarda, witam prezesów spółek miejskich P. Jakuba Dziobonia Prezesa Spółki
Sewik, P. Andrzeja Ustupskiego Prezesa ZTBS, witam przedstawiciela PiS – u
P. Jana Piczurę, witam Prezesa Tatrzańskiego Klubu Niezależnych P. Marka
Trzaskosia, witam serdecznie Naczelników Wydziałów i Kierowników
Referatów Urzędu Miasta, dyrektorów instytucji kulturalnych, media oraz
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wszystkich mieszkańców Zakopanego, a przede wszystkim Was Szanowni
Państwo oraz tych, którzy zgromadzili się z
w swoich domach za
pośrednictwem medium internetowego.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 20 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 19, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4. Proponuję rozszerzenie proponowanego porządku obrad o
następujące punkty:
- pkt. 4 – Wystąpienie gości.
- pkt. 5 – Wystąpienie ustępującego Burmistrza P. Janusza Majchra.
- pkt. 6 – Przyjęcie protokołu z I Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
- pkt. 7 – Podjęcie Uchwały w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miasta
Zakopane, ustalenia przedmiotu ich działania i składu osobowego.
- pkt. 8 – Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Zakopane.
P. Przewodniczący – kto z Państwa radnych ma jeszcze jakieś wnioski
dotyczące zmiany porządku obrad. Nie widzę. Zatem kto z Państwa radnych jest
za przyjęciem proponowanych zmian?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 19 radnych.
P. Przewodniczący – odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w
Zakopanem i wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza.
3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta Zakopane.
4. Wystąpienia gości.
5. Wystąpienie Burmistrza P. Janusza Majchra
6. Przyjęcie protokołu z I Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miasta
Zakopane, ustalenia przedmiotu ich działania i składu osobowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Zakopane.
9. Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
przyjęła porządek obrad.
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Ad. 2
P. Przewodniczący - Zgodnie z przesłanym Państwu proponowanym
porządkiem obrad przystępujemy do punktu 2 „ Wystąpienie
Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Zakopanem P. Zofii
Topór i wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza”. Proszę
wszystkich o powstanie, proszę o wprowadzenie sztandaru, a Panią
Przewodniczącą o wręczenie zaświadczenia.
P. Zofia Topór – wręczyła Panu Leszkowi Doruli zaświadczenie o wyborze na
Burmistrza oraz złożyła gratulacje. Oklaski.
Ad. 3
P. Przewodniczący – przystępujemy do pkt. 3 – Złożenie ślubowania przez
Burmistrza Miasta Zakopane. Poinformował, że zgodnie z art. 29 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Burmistrza
następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec rady gminy.
Poprosił Pana Leszka Dorulę wybranego na Burmistrza Miasta Zakopanego o
złożenie stosownego ślubowania.
P. Leszek Dorula – złożył następujące ślubowanie: „Obejmując urząd
Burmistrza Miasta Zakopanego, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawował będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”.
P. Przewodniczący – poprosił o wyprowadzenie pocztu sztandarowego.
Proszę P. Burmistrza Leszka Dorulę o zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado Miasta Zakopane, Księże
Infułacie, Księże Dziekanie, proboszczowie, duchowni, posłowie,
burmistrzowie, starostowie, goście, drodzy mieszkańcy, wolą społeczności
Zakopanego stoję przed Wami jako Burmistrz naszego miasta, wybrany w
bezpośrednich wyborach samorządowych. Wszystkim, którzy oddali swój głos
w wyborach, zarówno na mnie, jak i na moich kontrkandydatów bez wyjątku
dziękuję. Zawsze dziękowałem za rzeczy, które zostały zrobione w tym mieście,
przez każdego z Burmistrzów. Czynię to też teraz i pragnę podziękować
mojemu poprzednikowi za jego pracę na rzecz Zakopanego i zapewnić, że to co
jest dobre dla tego miasta będzie kontynuowane. Wiem, że zarówno moi
wyborcy którzy poprzez swój głos okazali mi największe zaufanie, jak i moi
oponenci oczekują by Zakopane się rozwijało, aby rozwijało się turystycznie,
sportowo i rekreacyjnie, ale tym czego najbardziej oczekują mieszkańcy
Zakopanego jest to, by dobra które wytwarzamy wspólnie były dzielone
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sprawiedliwie pomiędzy tych, którzy mieszkają w centrum i na obrzeżach
miasta, służyć zarówno tym, którzy radzą sobie dobrze, ale też i tym którzy
radzą sobie słabiej. Szanowni Państwo przejmuję to miasto w niezbyt
komfortowej sytuacji, dość duże zadłużenie jakie jest obecnie, nie rozwiązane
problemy komunikacyjne, brak hali widowiskowej czy koncertowej, brak
prawdziwych tras biegowych, brak wyremontowanego dworca oraz zamknięte
niektóre wyciągi narciarskie, to wszystko sprawia, że wizerunek miasta nie jest
najlepszy. Musimy podjąć wspólny wysiłek, by nasze kochane miasto Zakopane
odzyskało dawny blask, byśmy nie byli postrzegani jako mieszkańcy skłóconego
miasta, w którym nie można się z nikim porozumieć, by zaczęto mówić o nas
jak dawniej, że ludzie z gór, z Zakopanego, górale to ludzie mocnej wiary,
ludzie honoru, pracowici, zdolni, gościnni, podtrzymujący swoją tradycję, ale
również myślący o przyszłości i potrafiący żyć wspólnie z każdym kto ukochał
Zakopane. Drodzy mieszkańcy nie boję się pracy, ona towarzyszyła mi całe
życie. Liczę jednak, że wszyscy którzy tutaj mieszkamy niezależnie od
dzielących nas różnic będziemy przez najbliższe lata razem pracować dla dobra
wspólnego, dla dobra Zakopanego. Tak, jak w swojej kampanii wyborczej, tak i
dzisiaj nie chce obiecywać nierealnych wizji, ale chcę Was zapewnić, że będę
pracować tak jak potrafię najlepiej, jednocześnie prosząc Was o kredyt zaufania.
Nadal będę kierował się myślą, którą kierowałem się przez 12 lat w pracy w
Radzie Miasta Zakopane, że we władzach się bywa, a człowiekiem się jest.
Kończę swoje wystąpienie, chciałem powiedzieć, że nie przewiduje kadrowych
rewolucji w administracji, ale chciałbym współpracować z osobami rzetelnymi,
uczciwymi i otwartymi na potrzeby mieszkańców. To ma być służba dla
pomyślności nas wszystkich. Przedstawiam Państwu moich zastępców: Panią
Agnieszkę Nowak Gąsienicę. Oklaski. Oraz Pana Wiktora Łukaszczyka.
Oklaski. Panie Boże błogosław Zakopanemu. Oklaski.
P. Przewodniczący – Szanowny Panie Burmistrzu składam gratulacje w
imieniu własnym i Rady Miasta Zakopane, jednocześnie chcę Pana zapewnić o
daleko idącej współpracy na rzecz naszego miasta. Ja poproszę muzyków
góralskich, aby zaintonowali piękną melodię, chcielibyśmy Panu Burmistrzowi
wręczyć ten oto bukiet kwiatów.
Przewodniczący Rady wraz ze swoimi Zastępcami złożyli gratulacje Panu
Burmistrzowi Leszkowi Doruli oraz wręczyli kwiaty.
Odśpiewano 100 lat.
Ad. 4
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo, pkt. 4 – Wystąpienia gości. Czy ktoś
z przybyłych gości chciałby zabrać głos? Bardzo proszę P. Maria Gruszka.

5

P. Maria Gruszka – złożyła gratulacje Panu Burmistrzowi Leszkowi Doruli –
zał. Nr 5
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, o głos prosi Pan Poseł RP Arkadiusz
Mularczyk.
P. Arkadiusz Mularczyk Poseł RP – Wysoka Rado, Panie Burmistrzu,
czcigodni księża, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Zakopanego,
ponieważ bardzo się cieszę z tego wyboru, wyboru Leszka Doruli, którego
poznałem, którego znam jako człowieka uczciwego, prawego i szlachetnego,
jestem przekonany i wiem, że dołoży on wszelkich starań, żeby sprawy
publiczne, miejskie, sprawy Zakopanego były prowadzone w dobrym kierunku.
Liczę na to, że ta kadencja Burmistrza Leszka Doruli oraz kadencja Rady Miasta
przywróci Zakopanemu dawny blask zimowej stolicy Polski. W to wierzę i
gorąco tego życzę. Wiem, że jest dużo spraw nierozwiązanych, dużo
problemów, jestem przekonany że Burmistrz z całą siłą, energią poświęci czas,
swoje życie, żeby te problemy rozwiązać, jednocześnie wyznaczyć kierunki
dalekosiężne, które pozwolą rozwinąć się Zakopanemu, jako zimowej stolicy
Polski. Tego serdecznie wszystkim Państwu życzę. Jednocześnie Panie
Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo możecie w pełni liczyć także na
wsparcie moje jako parlamentarzysty. W tym miejscu złożę również gratulacje
również byłemu Burmistrzowi Panu Piotrowi Bąkowi tej zaszczytnej funkcji
Starosty, to także jest wspaniały sukces dla Zakopanego. Życzę Państwu że w tej
jedności, współpracy osiągnięcie sukces dla dobra Podhala, dla dobra ziemi
tatrzańskiej. Dziękuję serdecznie. Oklaski.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę P. Piotr Bąk Starosta Tatrzański.
P. Piotr Bąk Starosta Tatrzański – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Ks.
Infułacie, Szanowni Państwo, na pewno jest to moment historyczny,
uczestniczyliśmy w historycznym momencie gdy miasto Zakopane po raz trzeci
w dziejach wybrało w bezpośrednich wyborach swojego Burmistrza. Wiem jak
to jest to ważna i wzruszająca chwila, także i z tego powodu kilkanaście lat temu
stałem przed Wysoką Radą w podobnej sytuacji jak dzisiaj, Pan Leszek Dorula
jako elekt Burmistrz, a teraz już Burmistrz Miasta Zakopanego, serdecznie mu
gratuluję zwycięstwa w wyborach i objęcia tej zaszczytnej funkcji. Oklaski. Jest
to wielkie zobowiązanie wobec społeczności, która wybrała go na taką funkcję i
wielka odpowiedzialność. Tej odpowiedzialności nie można zazdrościć, trzeba
życzyć aby tej odpowiedzialności Pan Burmistrz zdołał podołać, aby
poprowadził to miasto w taki sposób, aby po upływie kadencji mógł stanąć
ponownie przed Wysoką Radą z satysfakcją i stwierdzić co do mnie należało to
zrobiłem. Miasto Zakopane jest siedzibą dwóch samorządów, samorządu
gminnego, który jest najważniejszy i najbliższy ludzi a także samorządu
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powiatowego, którego zasięg jest szerszy, bo obejmuje jeszcze Gminę
Bukowinę Tatrzańską, Gminę Biały Dunajec, Gminę Poronin, Gminę
Kościelisko. Myślę że od dobrej współpracy tych dwóch samorządów bardzo
wiele zależy, aby sprawy które czekają na załatwienie, kwestie które trzeba
podjąć i wielkie strategiczne zadania, których jeżeli nie poprowadzimy wspólnie
to nasz region będzie podlegał degradacji. To wszystko czeka i ze swojej strony
jako Starosta Powiatu Tatrzańskiego w imieniu Rady Powiatu również do czego
mnie upoważnił Pan Przewodniczący chciałem zadeklarować jak najszerszą
współpracę z Panem Burmistrzem, z Wysoką Radą, pracujmy wspólnie aby
rozwiązywać te problemy do których ludzie nas wybrali i postawili na tych
określonych miejscach. Życzę Panu Burmistrzowi, Państwu Naczelnikom tej
dobrej współpracy, życzę sukcesów w tej kadencji, życzę wspólnych dziejów.
Niech nas Bóg prowadzi, wszystkiego najlepszego.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Pani Anna Wende Surmiak Dyrektor
Muzeum Tatrzańskiego.
P. Anna Wende Surmiak – Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, pozwolą
Państwo, że zwrócę się do byłego Burmistrza Pana Janusza Majchra, chciałem
Panu serdecznie podziękować za współpracę, za to że Pan i Pana ekipa bardzo
wspierali kulturę zakopiańską i bardzo wspierali Muzeum Tatrzańskie i razem
udało nam się zrobić kilka bardzo poważnych projektów. I chciałem się zwrócić
też do Pana Burmistrza, mam nadzieję że nadal nam się będzie bardzo dobrze
współpracowało z Gminą Zakopane. zresztą my się już znamy z posiedzeń
Komisji Kultury, tak że naprawdę wyrażam nadzieję, że kultura zakopiańska
będzie dalej rozkwitała przy Panu Burmistrzu i przy nowej Radzie Miasta
Zakopane. Dziękuję bardzo. Oklaski.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę Pana Adama
Kitkowskiego o zabranie głosu.
P. Adam Kitkowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu,
Szanowni Państwo, w imieniu Tatrzańskiego Klubu Niezależnych chciałem
serdecznie podziękować nowemu Burmistrzowi i Radzie, a jednocześnie życzyć
by się jak najwięcej udało. To 100 lat temu dokładnie Stefan Żeromski
przyjechał do Zakopanego na czas wojny i potrafił w tak trudnym czasie
wskrzesić Rzeczpospolitą Zakopiańską, której był Prezydentem przez krótki
czas, ale był. to druga postać tu urodzona na tej ziemi dr Andrzej Chramiec
potrafił wskrzesić gminę i to co w gminie jest najważniejsze wspólnota, bo jak
tutaj już powiedziano, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. W imieniu Tatrzańskiego
Klubu Niezależnych życzę wszystkim Państwu, od których to zależy los skalnej
ziemi, małej ojczyzny, a w sumie los naszej Rzeczpospolitej Polskiej, by się
Państwu udało. Niech Bóg prowadzi. Oklaski.
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P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Danuta Sztencel Prezes Stowarzyszenia
im. Mieczysława Karłowicza.
P. Danuta Sztencel – witam Państwa bardzo serdecznie, ja również za Panią
Dyrektor chciałam bardzo serdecznie podziękować byłemu Burmistrzowi, jak
również całej Radzie i Komisji Kultury pod przewodnictwem Pana Macieja
Wojaka za wspieranie organizacji pozarządowych, za wspieranie festiwalu
międzynarodowego Muzyka na Szczytach. Chciałam bardzo serdecznie
podziękować i mam nadzieję, że pozwolicie Państwo, że Stowarzyszenie będzie
kontynuowało to dzieło, jak również przyłoży wszelkich starań i oferuje
współpracę, żeby w Zakopanem powstała odpowiednia infrastruktura do
prezentowania wydarzeń artystycznych, nie tylko kultury wysokiej, ale kultury
ludowej i pop kultury. Chcielibyśmy, żeby to miejsce stało się nową tkanka dla
miasta wokół której rozwinie się turystyka muzyczna, turystyka kulturowa i
mam nadzieję, że wspólnymi siłami to zrobimy. Jeszcze raz bardzo serdecznie
dziękujemy Panu Burmistrzowi Majchrowi i całej Radzie za to, że przez te
ostatnie lata bardzo wspierali, wydaje mi się, bardzo ważne wydarzenie
kulturalne, które jest jednym z ważnych kulturalnych wydarzeń na mapie Polski.
Dziękuję bardzo. Oklaski.
P. Barbara Poje Komenda – w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego chciałam podziękować Panu Burmistrzowi i poprzedniej Radzie i
Panu Przewodniczącemu, wszystkim, i urzędnikom, którzy fantastycznie
współpracują, wyszło im dużo dobrego, co już miałam okazję o tym mówić, nie
będę zajmować długo czasu. Dziękuje bardzo Panie Burmistrzu Januszu
Majcher, dziękuję Panie Zacharko, dziękuję tej Radzie, która poprzednio było.
Dziękuję i mam nadzieję, że ta współpraca nadal będzie owocna, bo powtarzam
ten cytata „ zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Dziękuję. Oklaski.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Ks. Dziekan Bogusław Filipiak.
Ks. Dziekan Bogusław Filipiak – Wysoka Rado, Panie Burmistrzu Leszku,
Panie Pośle, wszyscy bracia i siostry zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości.
Tak się zdarzyło, że Komisarz Wyborczy wyznaczył ten dzisiejszy dzień, który
w kościele obchodzony jest jako uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, dlatego też Panie Burmistrzu chcemy wraz z
życzeniami owocnej pracy złożyć także zapewnienie o modlitwie, kościół
będzie pamiętał o tych wszystkich którzy pracują dla dobra społeczności
lokalnej i wszystkich którzy odwiedzają Zakopane, zarówno wczasowicze jak i
turyści, bo jeśli oni są zadowoleni, to i także znajdują oni swoje miejsce przy
ołtarzu w naszych kościołach, których możemy obsłużyć. Gratuluję,
wszystkiego dobrego i te wszystkie zarówno sukcesy, które poprzedni Burmistrz
osiągnął, jak i ewentualnie braki które dziś Pan zauważył, niech wspólnie z
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Radą z pomocą ludzi i my swoją modlitwą będziemy wspierać, aby one udały
się rozwiązać w czasie tej najbliższej kadencji. Gratuluje również Pani
Agnieszce i Panu Wiktorowi, którzy będą współpracowali. Pamiątką dnia
dzisiejszego chciałem wręczyć także zapewnienie o tej modlitwie obraz św.
Rodziny najstarszej parafii zakopiańskiej, która będzie przypominała, że parafie
orędują u Pana Boga i Matki Najświętszej, by wszystkie poczynania, które Rada
podejmie, a Pan Burmistrz będzie mógł wprowadzić w życie. Chciałem także
podziękować byłym Burmistrzom Panu Januszowi, Panu Wojciechowi i Panu
Mariuszowi za trzyletnią współpracę, myślę że ona była bardzo dobra dla
Zakopanego, jak i naszych wspólnotach parafialnych, bo przede wszystkim w
naszych kościołach odbywały się koncerty, myślę że nadal Pani Asia będzie
pamiętała, że kościoły są otwarte. Tam gdzie jest dobro duchowe, kultura i tam
także ludzie się wyciszają i żyją w tej wspólnocie. Serdecznie dziękuję i jeszcze
raz gratuluję Burmistrzowi.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo nowo wybrany Burmistrz Pan
Leszek Dorula zaprasza wszystkich gości na poczęstunek do Sali nr 1. Ogłaszam
30 minutową przerwę.
Ad. 5
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 5 – Wystąpienie Burmistrza
Pana Janusza Majchra. Bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Księże Infułacie, Księże Dziekanie, Wielebni duchowni, Wszyscy
Zebrani, Drogi Panie Pośle, Szanowni Goście. Zakopane jest i zawsze było
naszą małą ojczyzną, nikt ani w trakcie kampanii wyborczej za którą
szczególnie Leszkowi dziękuje ani potem nie podważał ilości inwestycji, które
zostały przeprowadzone przez te lata. Wiele inwestycji już zostało
zrealizowanych, wiele zostało rozpoczętych i czekają na realizację i będą z nich
korzystać nasi mieszkańcy. Ich przeprowadzenie to wiele lat przygotowania
dokumentacji i bardzo dużo czasu na pozyskiwanie środków, 8 lat to z punktu
widzenia człowieka w sumie niewiele czasu, w przypadku wyprowadzenia
miasta na drogę remontów i inwestycji bardzo dużo czasu. Czego dokonaliśmy
w tym czasie, chcę powiedzieć, że trak naprawdę wyremontowaliśmy wszystkie
drogi główne w Zakopanem, zwłaszcza te i przede wszystkim te na które były
zgody właścicielskie gruntów pod tymi drogami. Muszę tutaj zaznaczyć, że gro
dróg nie ma uregulowanych stanów prawnych pod swoją powierzchnią i tam
gdzie nie ma takiej zgody drogi nie mogły być remontowane. Dziś
mieszkańcom wydaje się to naturalne i normalne, że drogi trzeba remontować
chodź prawdę mówiąc pamiętamy jak po pierwszej zimie rozsypało się nam całe
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Zakopane i nie było jednej drogi przejezdnej w zasadzie nie były one w stanie
być utrzymywane. Stopniowo krok po kroku zmienialiśmy stan naszych dróg ale
równocześnie
doprowadziliśmy
do
tego,
że
wyremontowaliśmy
i przystosowaliśmy wszystkie miejskie szkoły i przedszkola. Dziś są oto
wyremontowane placówki z nowoczesnymi klasami i co podkreślam z dobrymi
smacznymi obiadami . Pamiętacie ile było kontrowersji wokół tego problemu
przy każdej szkole są ogólnodostępne place zabaw dla dzieci a przy wielu nowe
boiska. W przyszłym roku zostanie otwarte piękne nowoczesne przedszkole
przy Zakopiańskim Centrum Edukacji, również aczkolwiek Leszek tutaj nowy
Burmistrz wypomina mi, że obiecywałem wcześniej ale są wdrożone prace przy
budowie przedszkola na Harendzie, będzie tam przedszkole mam nadzieje dla
tamtejszych mieszkańców. Po wielu żmudnych przygotowaniach i wyjątkowym
pechu mamy w końcu projekt i zaczynamy budować i są zagwarantowane środki
w budżecie na budowę drogi dojazdowej do Szkoły nr 2. Pamiętacie ci radni
zwłaszcza którzy byli w poprzedniej kadencji ile problemów z tą drogą było tak
więc mam nadzieje, że ta droga będzie zrealizowana jak najszybciej w końcu
będzie wygodnie i bezpiecznie przed tą szkołą. Przypomnę także, że w tym
trudnym czasie niżu demograficznego dzięki wprowadzeniu bonu oświatowego
przez Burmistrza Koperskiego nie zamknęliśmy żądnej szkoły w Zakopanem
nie zwolniliśmy ani jednego nauczyciela. To naprawdę był olbrzymi wysiłek
zarówno organizacyjny jak i finansowy i tutaj na ręce Mariusza serdeczne
dzięki, że uparł się i wprowadził ten bon oświatowy w Zakopanem. Również te
ostatnie lata to olbrzymie inwestycje w kulturze, mówię tu zarówno o
inwestycjach miejskiej jednostki kultury jak i wszystkie działania które
ugruntowały wizerunek Zakopanego jako miasta kultury. Zmodernizowana
i wyremontowana Galeria Miejska i Publiczna Biblioteka Miejska, znacznie
podnieśliśmy wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych. W Galerii
zorganizowana została Wystawa Grafik Rubensa, największe wydarzenie
kulturalne ostatnich lat, był to wielki sukces frekwencyjny i ogromna promocja
naszego miasta nie tylko w Polsce. Mogę z dumą powiedzieć, że w ilości
festiwali i innych wydarzeń kulturalnych w Zakopanem konkurują z nami tylko
największe ośrodki miejskie. Zadbaliśmy także o kulturalną edukację dzieci
i młodzieży wprowadzając program Cooltralny Człowiek w który zaangażowały
się wszystkie ważne instytucje kultury i stowarzyszenia i to serdecznie Asiu
dziękuje bo to twój pomysł i te dzieci i ta młodzież dzisiaj jest wdrażana w
kulturę nie tylko zakopiańską ale również i światową. Chcę powiedzieć z dużą
satysfakcją, że doprowadziliśmy nasze miasto do punktu z którego można dalej
konsekwentnie budować już przyszłość, cieszę się, że zakopiańczycy chcą dziś
wymagać od włodarzy czegoś więcej niż tylko standardów czyli remontów dróg,
mostów czy niezamykania szkół. Takie właśnie większe projekty są gotowe do
realizacji i mam nadzieję, że mój następca będzie je kontynuował, największym
projektem jaki jest przygotowywany i wymaga bardzo dużego wysiłku
organizacyjnego, finansowego to trasy, ścieżki rowerowe i trasy narciarstwa
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biegowego, która jest olbrzymią szansą rozwoju turystyki w tym regionie.
Turystyka aktywna i aktywne spędzanie czasu to dzisiaj podstawa nowoczesnej
turystyki,
wspólnie
z
Kościeliskiem
przygotowaliśmy
projekt
„Bike´owego Zakopanego” , „bike” od roweru i otrzymaliśmy już milion
złotych z funduszy unijnych. Natomiast całe „Bike´owe Zakopane” będzie
kosztowało ok. 90 milionów złotych, dzięki tym pieniądzom Zakopane
i Kościelisko maja szansę stać się mekką rowerzystów nie tylko rekreacyjnych
ale również tych ekstremalnych. Zaangażowanie społeczności, stowarzyszenia
w ten projekt jest tak olbrzymie, że tego kapitału nie wolno zmarnować, bardzo
proszę całą Radę i P. Burmistrza aby ten projekt był realizowany. W idee miasta
aktywnego zdrowego i nowoczesnego wpisuje się również projekt „Eko
Zakopane” z całą wielką akcją wymiany pieców starego typu na ekologiczny z
dopłatami do kosztów ich utrzymania. Dzięki temu w naszym mieście znów
będzie można oddychać pełną piersi, czystym górskim powietrzem ale „Eko
Zakopane” to także wielka idea parkingów park and ride i ekologicznego
miejskiego transportu projekt jest już w Banku Projektów Regionalnych
Województwa Małopolskiego. Zakopane ma otrzymać na jego realizację 85
milionów złotych, jeśli uda się go zrealizować a projekt jest bardzo trudny
Zakopane będzie mogło zmniejszyć nie tylko niską emisję ale również korki
uliczne tak uciążliwe w szczycie sezonu. Kolejny ważny projekt, który
rozpocząłem podczas drugiej kadencji dotyczy rewitalizacji przestrzeni kultury
w Zakopanem na ten cel w Banku Projektów Regionalnych zabezpieczona jest
kwota dla Zakopanego 30 milionów. To właśnie dzięki niemu Zakopane będzie
miało w końcu reprezentacyjny dworzec kolejowy i autobusowy, który z tego co
wynika
z podpisanego porozumienia z PKP tuż przed wyborami
zrobimy wspólnie z PKP. Umowę o współpracy z PKP podpisałem z końcem
listopada ale to nie tylko ta rewitalizacja, w „Czerwonym Dworze” po
przeniesieniu dzieci do Przedszkola w ZCE zaplanowaliśmy utworzenie nowego
miejsca kultury dedykowanego przede wszystkim artystom nieprofesjonalnym i
ludowym a w budynku starej Szkoły Muzycznej w parku, pięknym chodź dziś
zaniedbanym Muzeum Sportów Zimowych. Na Skibówkach w budynku
należącym do miasta przygotowaliśmy utworzenie nowoczesnej filii Biblioteki
Miejskiej ze świetlicą dla dzieci i młodzieży, to są projekty dzisiaj wstępnie
zaangażowane ale wydaje się, że konsultacje ze środowiskami kultury
Zakopanego pozwalają nam myśleć, że to są dobre kierunki jeżeli chodzi o
inwestycje w kulturze. Bardzo ważnym projektem jest tez Kasprowy dla
Podhala, powtarzam tu wszystkim sceptykom, że kupiliśmy Polskie Koleje
Linowe i nowy burmistrz w tej właśnie roli będzie musiał się odnaleźć
kupiliśmy a nie sprzedaliśmy. Mam nadzieje, że doprowadzona zostanie do
końca idea akcjonariatu obywatelskiego, która od początku powołania Polskich
Kolei Górskich wraz z wójtami Bukowiny Tatrzańskiej, Kościeliska i Poronina
traktowaliśmy jako podstawowy cel naszych działań. P. Burmistrzu bardzo
proszę nie zmarnować tej szansy która zarówno ja jak i wójtowie jako
11

akcjonariusze założyciele Polskich Kolei Górskich stworzyliśmy mieszkańcom
Podhala. Liczę również Szanowny Burmistrzu na to, że będzie kontynuowany
budżet obywatelski by mieszkańcy mogli dalej wskazywać najważniejsze
projekty do realizacji w mieście. Dwie edycje tego projektu pokazały, że
mieszkańcy chcą i wiedzą jak decydować
o swoich wydatkach i o
miejskich wydatkach. Wreszcie Szanowni Radni pozostawiam w waszych
rękach sprawę wizerunku naszego miasta, wieże, że ideę parku kulturowego na
Krupówkach w końcu przestanie być tylko marzeniem a stanie się faktem i
wygląd naszego miasta nie będzie tematem kpin całej Polski. Mam nadzieję, że
przewodząc miastu i mając większość w Radzie nowy burmistrz zajmie się tym
szybko i skutecznie, dla miasta to sprawa niemal tak istotna jak otwarcie całego
pasma gubałowskiego dla narciarstwa. P. Burmistrzu nie musi Pan już
zajmować się łataniem dziur, wielkimi remontami szkół czy reformą
szkolnictwa to wszystko zostało zrobione proszę dotrzymać słowa i otworzyć
Gubałówkę ma Pan również moje wsparcie w tym zakresie ale proszę zadbać o
to aby umożliwić wszystkim właścicielom gruntów budowanie stacji
narciarskiej na swoich terenach, tam gdzie chcą. Chciałbym również zaapelować
do nowych radnych i do P. Burmistrza o niezwłoczne przyjęcie uchwały o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wiem, że P. Burmistrz był przeciwko
tej uchwale podobnie jak wielu pańskich obecnych koalicjantów dziś jednak
odpowiedzialność za pomoc tym pokrzywdzonym ludziom przejmuje właśnie
Pan. Od dziś to Pan będzie musiał wytłumaczyć obywatelom dlaczego w
Zakopanem nie działa prawo, które miało im pomagać, mam nadzieje, że jako
burmistrz stanie Pan twarzą w twarz z ofiarami przemocy w rodzinie podejmie
Pan jednak decyzje o przyjęciu tej uchwały bo czym jest nawet najbardziej
nowoczesne i piękne miasto turystyczne, które nie pomaga swoim najsłabszym
mieszkańcom. Dziękuje wszystkim którzy wraz ze mną zmienili nasze miasto,
moim współpracownikom, urzędnikom, którzy ciężką praca często po godzinach
kompetencją i oddaniem wspierali nasze wspólne realizację projektów, jeżeli
Zakopane jest pięknym nowoczesnym miastem to przede wszystkim wasza
zasługa. Na koniec chce podziękować wszystkim mieszkańcom Zakopanego,
dziękuje za cały czas poświęcony pracy na rzecz miasta, dziękuje za zaufanie,
spotkania i rozmowy i wspólne rozwiązywanie problemów miasta. 8 lat pracy
i służby na rzecz mieszkańców i miasta Zakopane były dla mnie największym
zaszczytem , jestem dumny, że wspólnie każdego dnia zmienialiśmy Zakopane.
Zakopanego nie porzucam, zostaje w nim to jest moje ukochane miasto gratuluje
nowo wybranym radnym, gratuluje Tobie Leszku za bardzo dobra kampanię,
kampanię która była rzeczowa i bardzo fair, dziękuje Ci za to bardzo. Życzę
powodzenia wszystkim zakopiańczykom bądźmy dumni z Zakopanego Szczęść
Wam Boże.
Oklaski.
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P. Przewodniczący – dziękujemy bardzo a teraz proszę P. radnego Krzysztofa
Wiśniowskiego o zabranie głosu.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Koleżanko i Koledzy radni,
P. Burmistrzu, Szanowni Wielebni księża, Księże Infułacie, Szanowni Państwo
chciałem serdecznie podziękować P. Burmistrzowi Januszowi Majchrowi za te
lata współpracy zarówno w Radzie Miasta kiedy był jeszcze radnym od 16 lat
mam ta przyjemność z Panem Burmistrzem współpracować jak również jako
Burmistrzowi również serdecznie dziękuje. Dziękuje jego zastępcą P.
Mariuszowi Koperskiemu, P. Wojciechowi Solikowi za te lata ciężkiej pracy na
rzecz dobra mieszkańców Zakopanego, dziękuje również P. Sekretarz za to, że
mieliśmy tą przyjemność razem współpracować. Nowemu P. Burmistrzowi,
Pani Wiceburmistrz i Panu Wiceburmistrzowi życzę owocnej pracy na rzecz
mieszkańców całego Zakopanego. Korzystając również z okazji chciałem
pogratulować Panu Staroście i Wicestaroście objęcia funkcji, ja deklaruję pomoc
merytoryczną w każdym zakresie dlatego, żeby to nasze miasto było
rzeczywiście jedną wielką rodziną i góralską i zakopiańską ale pamiętajmy
również, że tutaj do nas przyjeżdżają turyści o nich tez należy pamiętać bo
jesteśmy jak to często mówiono pępkiem świata. Bardzo serdecznie
P. Burmistrzu dziękuje to był naprawdę wielki zaszczyt, że mogłem z Panem
współpracować przez 16 lat i liczę na to, że będzie Pan również wspierał nas
swoją radą, swoim doświadczeniem. Bardzo serdecznie dziękuje.
Oklaski.
Ad. 6
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo przechodzimy do pkt. 6 - Przyjęcie
protokołu z I Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane. Z protokołem z I
Sesji odbytej w dniu 01 grudnia br. zapoznali się Państwo: P. Bartłomiej Bryjak
i Pan Marek Donatowicz. Bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Bartłomiej Bryjak – zapoznałem się z protokołem z I Sesji, nie wnoszę
żadnych uwag.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu,
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, zapoznałam
się z protokołem z I Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane i protokół
odzwierciedla przebieg posiedzenia.
P. Przewodniczący – dziękuję Panu radnemu, Czy ktoś z Państwa radnych
wnosi uwagi do protokołu z I Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie
widzę.
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Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, w obecności 18 radnych
przyjęła protokół z I Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad. 7
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt. 7 – Podjęcie uchwały w sprawie:
powołania stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia przedmiotu
ich działania i składu osobowego. Szanowni Państwo w tym punkcie porządku
obrad zamiast jednej uchwały będziemy głosować 7 uchwał odrębnie dla każdej
komisji, jak tego wymaga § 49 Statutu Miasta Zakopane.
Przedstawił projekt uchwały powołujący Komisję Ekonomiki – zał. Nr 6
W związku z powyższym wpłynęła następująca propozycja jeżeli chodzi o
obsadzenie Komisji Ekonomiki: P. Jan Gluc, P. Wojciech Tatar, P. Bartłomiej
Bryjak, P. Zbigniew Szczerba, P. Jacek Kalata, P. Andrzej Hyc, P. Zbigniew
Figlarz
P. Jan Gluc, P. Wojciech Tatar, P. Bartłomiej Bryjak, P. Zbigniew Szczerba, P.
Jacek Kalata, P. Andrzej Hyc, P. Zbigniew Figlarz wyrazili zgodę na pracę w
Komisji Ekonomiki.
P. Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę.
Rada Miasta Zakopane jednogłośnie (18 za) przegłosowała skład Komisji
Ekonomiki.
P. Przewodniczący – na Przewodniczącego Komisji Ekonomiki zaproponowali
radni Pana Jana Gluca. Czy wyraża zgodę?
P. Jan Gluc – tak wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – czy na przewodniczącego Komisji Ekonomiki są inne
kandydatury? Nie widzę.
Radni nie zgłosili innych kandydatur.
P. Przewodniczący – odczytał projekt uchwały – zał. Nr 6
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr II/3/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 08 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia
przedmiotu ich działania i składu osobowego.
Uchwała stanowi zał. Nr 7
P. Przewodniczący – Przedstawił projekt uchwały w sprawie: powołania
stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia przedmiotu ich działania
i składu osobowego, powołujący Komisję Urbanistyki i Rozwoju – zał. Nr 8
W związku z powyższym wpłynęła następująca propozycja jeżeli chodzi o
obsadzenie Komisji Urbanistyki i Rozwoju: P. Kacper Gąsienica Byrcyn, P. Jan
Topór Jasica, P. Bartłomiej Bryjak, P. Łukasz Filipowicz, P. Jacek Kalata, P. Jan
Gluc
P. Kacper Gąsienica Byrcyn, P. Jan Topór Jasica, P. Bartłomiej Bryjak, P.
Łukasz Filipowicz, P. Jacek Kalata, P. Jan Gluc wyrazili zgodę na pracę w
Komisji Urbanistyki i Rozwoju.
P. Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę.
Rada Miasta Zakopane jednogłośnie (18 za) przegłosowała skład Komisji
Urbanistyki i Rozwoju.
P. Przewodniczący – na Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju
zaproponowali radni na spotkaniu organizacyjnym Pana Kacpra Gąsienicę
Byrcyna. Czy wyraża zgodę?
P. Kacper Gąsienia Byrcyn – tak wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący - dziękuję, czy są inne propozycje? Nie widzę.
Radni nie zgłosili innych kandydatur.
P. Przewodniczący – odczytał projekt uchwały – zał. Nr 8
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr II/4/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
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z dnia 08 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia
przedmiotu ich działania i składu osobowego.
Uchwała stanowi zał. Nr 9
P. Przewodniczący – Przedstawił projekt uchwały w sprawie: powołania
stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia przedmiotu ich działania
i składu osobowego, powołujący Komisję Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska – zał. Nr 10
Po spotkaniu organizacyjnym wpłynęła następująca propozycja jeżeli chodzi o
obsadzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: P. Jan
Gluc, P. Wojciech Tatar, P. Jacek Kalata, P. Stanisław Majerczyk, P. Jan Topór
Jasica, P. Kacper Gąsienica Byrcyn, P. Józef Figiel,
P. Jan Gluc, P. Wojciech Tatar, P. Jacek Kalata, P. Stanisław Majerczyk, P. Jan
Topór Jasica, P. Kacper Gąsienica Byrcyn, P. Józef Figiel, wyrazili zgodę na
pracę w Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
P. Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę.
Rada Miasta Zakopane jednogłośnie (18 za) przegłosowała skład Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
P. Przewodniczący – na Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska zaproponowali radni na spotkaniu organizacyjnym Pana
Wojciecha Tatara. Czy wyraża zgodę?
P. Wojciech Tatar – tak wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący - dziękuję, czy są inne propozycje? Nie widzę.
Radni nie zgłosili innych kandydatur.
P. Przewodniczący – odczytał projekt uchwały – zał. Nr 10
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr II/5/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 08 grudnia 2014 r.
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w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia
przedmiotu ich działania i składu osobowego.
Uchwała stanowi zał. Nr 11
P. Przewodniczący – Przedstawił projekt uchwały w sprawie: powołania
stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia przedmiotu ich działania
i składu osobowego, powołujący Komisję Oświaty – zał. Nr 12
Po spotkaniu organizacyjnym wpłynęła następująca propozycja jeżeli chodzi o
obsadzenie Komisji Oświaty: P. Stanisław Majerczyk, P. Jacek Herman, P.
Marek Donatowicz, P. Bożena Solańska, P. Jerzy Jędrysiak, P. Krzysztof
Wiśniowski
P. Stanisław Majerczyk, P. Jacek Herman, P. Marek Donatowicz, P. Bożena
Solańska, P. Jerzy Jędrysiak, P. Krzysztof Wiśniowski, wyrazili zgodę na pracę
w Komisji Oświaty.
P. Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę.
Rada Miasta Zakopane jednogłośnie (19 za) przegłosowała skład Komisji
Oświaty.
P. Przewodniczący – na Przewodniczącego Komisji Oświaty zaproponowali
radni na spotkaniu organizacyjnym Pana Marka Donatowicza. Czy wyraża
zgodę?
P. Marek Donatowicz – tak wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący - dziękuję, czy są inne propozycje? Nie widzę.
Radni nie zgłosili innych kandydatur.
P. Przewodniczący – odczytał projekt uchwały – zał. Nr 12
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr II/6/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 08 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia
przedmiotu ich działania i składu osobowego.
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Uchwała stanowi zał. Nr 13
P. Przewodniczący – Przedstawił projekt uchwały w sprawie: powołania
stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia przedmiotu ich działania
i składu osobowego, powołujący Komisję Kultury – zał. Nr 14
Po spotkaniu organizacyjnym wpłynęła następująca propozycja jeżeli chodzi o
obsadzenie Komisji Kultury: P. Łukasz Filipowicz, P. Bożena Solańska, P.
Maciej Wojak, P. Jacek Herman, P. Jerzy Jędrysiak, P. Jacek Kalata
P. Łukasz Filipowicz, P. Bożena Solańska, P. Maciej Wojak, P. Jacek Herman,
P. Jerzy Jędrysiak, P. Jacek Kalata, wyrazili zgodę na pracę w Komisji Kultury.
P. Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę.
Rada Miasta Zakopane jednogłośnie (19 za) przegłosowała skład Komisji
Kultury.
P. Przewodniczący – na Przewodniczącego Komisji Kultury zaproponowali
radni na spotkaniu organizacyjnym Pana Macieja Wojaka i Pana Jerzego
Jędrysiaka. Czy wyrażają zgodę?
P. Maciej Wojak – tak wyrażam zgodę.
P. Jerzy Jędrysiak – tak, wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący - dziękuję, czy są inne propozycje? Nie widzę.
Zatem kto z Państwa radnych jest za wyborem na Przewodniczącego
Komisji Kultury P. Macieja Wojaka?
Kandydaturę P. Macieja Wojaka głosowano, stwierdzam że 11 radnych
głosowało za, 8 głosów wstrzymujących się.
P. Przewodniczący – dziękuję, kto z Państwa radnych jest za wyborem na
Przewodniczącego Komisji Kultury P. Jerzego Jędrysiaka?
Kandydaturę P. Jerzego Jędrysiaka głosowano, stwierdzam że 5 radnych
głosowało za, 14 głosów wstrzymujących się.
P. Przewodniczący – ogłaszam, że Przewodniczącym Komisji Kultury Rady
Miasta Zakopane został wybrany P. Maciej Wojak.
P. Przewodniczący – odczytał projekt uchwały – zał. Nr 14
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (15 za) przy 4
głosach wstrzymujących się w obecności 19 radnych podjęła następującą
uchwałę:
UCHWAŁA Nr II/7/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 08 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia
przedmiotu ich działania i składu osobowego.
Uchwała stanowi zał. Nr 15
P. Przewodniczący – Przedstawił projekt uchwały w sprawie: powołania
stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia przedmiotu ich działania
i składu osobowego, powołujący Komisję Rodziny i Spraw Społecznych – zał.
Nr 16
Po spotkaniu organizacyjnym wpłynęła następująca propozycja jeżeli chodzi o
obsadzenie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych: P. Andrzej Jasiński, P.
Wojciech Tatar, P. Józef Figiel, P. Jan Topór Jasica, P. Jacek Herman, P.
Bożena Solańska, P. Grzegorz Jóźkiewicz
P. Andrzej Jasiński, P. Wojciech Tatar, P. Józef Figiel, P. Jan Topór Jasica, P.
Jacek Herman, P. Bożena Solańska, P. Grzegorz Jóźkiewicz, wyrazili zgodę na
pracę w Komisji Oświaty.
P. Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę.
Rada Miasta Zakopane jednogłośnie (19 za) przegłosowała skład Komisji
Rodziny i Spraw Społecznych.
P. Przewodniczący – na Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych Rady Miasta Zakopane zaproponowali radni na spotkaniu
organizacyjnym Pana Józefa Figla i P. Jacka Hermana. Czy wyrażają zgodę?
P. Józef Figiel – tak wyrażam zgodę.
P. Jacek Herman – tak, wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący - dziękuję, czy są inne propozycje? Nie widzę.
Radni nie zgłosili innych kandydatur.
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Zatem kto z Państwa radnych jest za wyborem na Przewodniczącego
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych P. Józefa Figla?
Kandydaturę P. Józefa Figla głosowano, stwierdzam że 12 radnych
głosowało za, 7 głosów wstrzymujących się.
P. Przewodniczący – dziękuję, kto z Państwa radnych jest za wyborem na
Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych P. Jacka
Hermana?
Kandydaturę P. Jacka Hermana głosowano, stwierdzam że 5 radnych
głosowało za, 1 głos przeciwny, 13 wstrzymujących
P. Przewodniczący – ogłaszam, że Przewodniczącym Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych Rady Miasta Zakopane został wybrany P. Józef Figiel.
P. Przewodniczący – odczytał projekt uchwały – zał. Nr 16
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (13 za) przy 1 głosie
przeciwnym, 5 głosach wstrzymujących się w obecności 19 radnych podjęła
następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr II/8/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 08 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia
przedmiotu ich działania i składu osobowego.
Uchwała stanowi zał. Nr 17
P. Przewodniczący – Przedstawił projekt uchwały w sprawie: powołania
stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia przedmiotu ich działania
i składu osobowego, powołujący Komisję Sportu i Turystyki – zał. Nr 18
Po spotkaniu organizacyjnym wpłynęła następująca propozycja jeżeli chodzi o
obsadzenie Komisji Sportu i Turystyki: P. Krzysztof Wiśniowski, P. Andrzej
Hyc, P. Marek Donatowicz, P. Jan Gluc, P. Zbigniew Figlarz, P. Zbigniew
Szczerba, P. Andrzej Jasiński, P. Stanisław Majerczyk
P. Krzysztof Wiśniowski, P. Andrzej Hyc, P. Marek Donatowicz, P. Jan Gluc, P.
Zbigniew Figlarz, P. Zbigniew Szczerba, P. Andrzej Jasiński, P. Stanisław
Majerczyk, wyrazili zgodę na pracę w Komisji Sportu i Turystyki.
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P. Przewodniczący – czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Nie widzę.
Rada Miasta Zakopane jednogłośnie (19 za) przegłosowała skład Komisji
Sportu i Turystyki.
P. Przewodniczący – na Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki
zaproponowali radni na spotkaniu organizacyjnym Pana Krzysztofa
Wiśniowskiego. Czy wyraża zgodę?
P. Krzysztof Wiśniowski – tak wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący - dziękuję, czy są inne propozycje? Nie widzę.
Radni nie zgłosili innych kandydatur.
P. Przewodniczący – odczytał projekt uchwały – zał. Nr 18
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr II/9/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 08 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miasta Zakopane, ustalenia
przedmiotu ich działania i składu osobowego.
Uchwała stanowi zał. Nr 19
Ad. 8
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 8 – Podjęcie uchwały w
sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane. Odczytał
proponowany skład Komisji Rewizyjnej: P. Kalata Jacek, P. Zbigniew Szczerba,
P. Zbigniew Figlarz, P. Kacper Gąsienica Byrcyn, P. Bartłomiej Bryjak, P.
Łukasz Filipowicz, P. Jerzy Jędrysiak, P. Jan Gluc
P. Kalata Jacek, P. Zbigniew Szczerba, P. Zbigniew Figlarz, P. Kacper
Gąsienica Byrcyn, P. Bartłomiej Bryjak, P. Łukasz Filipowicz, P. Jerzy
Jędrysiak, P. Jan Gluc wyrazili zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.
P. Przewodniczący – zapytał czy w związku z tym ktoś chciałby jeszcze
dopisać się do Komisji Rewizyjnej? Nie widzę.
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Rada Miasta Zakopane jednogłośnie (19 za) przegłosowała zamknięcie listy
składu Komisji Rewizyjnej.
P. Przewodniczący – na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Zakopane radni zaproponowali P. Jacka Kalatę.
P. Jacek Kalata – wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych ma inną
kandydaturę na Przewodniczącego? Nie widzę.
Radni nie zgłosili innej kandydatury.
P. Przewodniczący – odczytał projekt uchwały – zał. Nr 20
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (18 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 19 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr II/10/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 08 grudnia 2014 r.
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 21
Ad. 9
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 9 – Zamknięcie obrad. Przed
zakończeniem obrad chciałbym ogłosić III Zwyczajną Sesję, która odbędzie się
15 grudnia w poniedziałek, Sesja będzie zwołana na wniosek Pana Burmistrza, o
godz. 12.00. Proszę przed Sesją o zwołanie Komisji Ekonomiki.
P. Krzysztof Wiśniowski- P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni
Państwo, ja mam pytanie, czy Sesja zwołana za tydzień da nam możliwość
zwołania Komisji, bo zgodnie ze Statutem Miasta komisja powinna być zwołana
na tydzień przed Sesją. jeżeli rano zwołamy wszystkie Komisje na raz, to raczej
może być problem. czy jest możliwość przesunięcia tej Sesji na termin
późniejszy, tak żeby ewentualnie stałe Komisje Rady Miasta mogły się spotkać.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – bardzo proszę.
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P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo do 15 grudnia musimy
uchwalić uchwały podatkowe, ja prosiłem Pana Burmistrza Janusza Majchra o
przygotowanie, musimy zwołać też Komisję Ekonomiki, wszystko będzie
zgodnie z prawem. Dzisiaj ogłaszamy Sesję, na godzinę 12.00, natomiast P.
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki proszę o zwołanie Komisji. Jest
wszystko zachowane, 7 dni Komisja, 7 dni Rada a musimy podjąć te uchwały.
Dziękuję bardzo. Najważniejsza jest Komisja Ekonomiki.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo.
Wobec wyczerpania porządku zamykam II Zwyczajną Sesję Rady Miasta
Zakopane.

23

