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P R O T O K Ó Ł N R XIX/16
Z XIX ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 25 lutego 2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.10 i trwała do 12:35
W Sesji udział wzięło 21 radnych (na początku Sesji 17 radnych) na ogólną
liczbę 21 radnych - wg listy obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – przed powitanie gości i przed obowiązkami statutowymi
bardzo chciałbym złożyć życzenia imieninowe dzisiejszym solenizantom oraz
solenizantom dnia wczorajszego, Panu Komendantowi Powiatowemu Policji w
Zakopanem P. Maciejowi Woszczynie, dużo zdrowia, spokoju, chciałbym
jeszcze naszemu Maciejowi Wojakowi złożyć życzenia imieninowe również, ale
jest nieobecny, Szanowni panowie piastujecie publiczne funkcje więc życzę
wam abyście byli przez całą społeczność Zakopanego i nie tylko bardzo
szanowani i doceniani w tych waszych posługach, w tej waszej jednokrotnie
ciężkiej pracy. Wszystkiego dobrego Panie Komendancie w imieniu swoim, w
imieniu wszystkich radnych, w imieniu Pana Burmistrza i wszystkich
szanownych urzędników. Otworzył XIX Zwyczajną Sesję Rady Miasta
Zakopane. Witam przybyłych gości: Burmistrza Pana Leszka Dorulę, jego
Zastępców Panią Agnieszkę Nowak Gąsienicę, Pana Wiktora Łukaszczyka, po
raz pierwszy tak oficjalnie witam Pana Grzegorza Cisłę Sekretarza Miasta,
witam Panią Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta, po długiej przerwie bardzo
serdecznie witam Pana Marka Trzaskosia Komendanta Straży Miejskiej, witam
Pana Macieja Woszczynę Komendanta Komendy Powiatowej Policji w
Zakopanem, P. Romana Wieczorka Rzecznika Komendy Powiatowej Policji w
Zakopanem. Bardzo serdecznie witam Zastępcę Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej P. Grzegorza Worwę, witam prezesów spółek
miejskich P. Monikę Jaźwiec Prezesa Spółki Tesko, P. Andrzeja Ustupskiego
Prezesa ZTBS, P. Krzysztofa Strączka Prezesa Sewiku, po raz pierwszy pragnę
powitać i nie ostatni czego życzę nowego Prezesa spółki Polskie Tatry Pana
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Piotra Włosińskiego, Panie Piotrze życzymy powodzenia. Bardzo serdecznie
witam P. Leszka Behounka Dyrektora MOSiR – u, Pana Roberta Pucha
Dyrektora Biura Promocji Zakopanego, P. Małgorzatę Bachledę Szeligę
Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji, witam Zastępcę Dyrektora
szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc Panią Helenę Brzozowską, Pana dra n.
med. Pana Juliusza Pankowskiego, witam wszystkich 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.
P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4. Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad? Wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do
porządku obrad punktu – Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi
na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zakopanem. Proponuję wprowadzić ten projekt jako pkt. 14.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący - Wniosek Pana Burmistrza z dnia 22 lutego br. – zał.
Nr 5 o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie: zmiany
uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane spółce TESKO
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania
polegającego na wykonywaniu remontów bieżących nawierzchni jezdni,
chodników oraz elementów pasa drogowego dróg publicznych gminnych
oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta
Zakopane. Proponuję wprowadzić ten projekt jako pkt. 15.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący - oraz wniosek Pana Burmistrza o wprowadzenie
projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2016. Proponuję wprowadzić ten projekt jako pkt. 16.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 18 radnych.
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P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII 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: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta
Zakopane oraz planów pracy stałych komisji Rady Miasta Zakopane na rok
2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia programów polityki zdrowotnej na
lata 2016-2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Tatrzańskiego zadań
związanych z uregulowaniem własności nieruchomości zajętych obecnie pod
drogi publiczne kategorii gminnej, które najpóźniej w dniu 31 grudnia 1998
r. zajęte były w całości lub w części pod pasy drogowe dróg publicznych o
kategorii wojewódzkiej a od 1 stycznia 1999r. dróg o kategorii powiatowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym
transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane.
10.Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Zakopane.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zamiany
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powierzenia przez
Miasto Zakopane spółce TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na wykonywaniu remontów
bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego
dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest
Burmistrz Gminy Miasta Zakopane.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2016.
17.Wolne wnioski mieszkańców.
18.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
19.Oświadczenia i komunikaty.
20.Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
przyjęła porządek obrad.
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Ad. 2
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo przechodzimy do pkt. 2 - Przyjęcie
protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XVIII Sesji odbytej w
dniu 28 stycznia 2016 r. mieli zapoznać się Panowie radni: P. Jan Topór Jasica i
P. Krzysztof Wiśniowski. Bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Jan Topór Jasica – zapoznałem się z protokołem, nie wnoszę żadnych uwag.
P. Krzysztof Wiśniowski – również zapoznałem się z protokołem, nie wnosze
żadnych uwag.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi
uwagi do protokołu z XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie
widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
przyjęła protokół z XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad. 3
P. Przewodniczący - przechodzimy do pkt.3 - Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Zakopane. Państwo radni otrzymali sprawozdanie za okres
od 21 stycznia br. do 18 lutego – zał. Nr 6. Bardzo proszę P. Burmistrza o
ewentualne uzupełnienie sprawozdania.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo pozwólcie,
że zacznę może takim smutnym akcentem w zeszłym tygodniu odeszła od nas i
odbył się pogrzeb wieloletnia pracownica, pracowała u nas od 1988 r a więc 28
lat P. Bogusława Sopiarz. Serdecznie rodzinie współczujemy ale też dziękujemy
za pracę, którą wykonywała dla nas dla mieszkańców Zakopanego, oczywiście
jest nam wszystkim bardzo przykro bo odeszła nagle. W związku z tym
prosiłbym o minutę ciszy.
Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłej P. Bogusławie Sopiarz.
P. Leszek Dorula Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane uzupełniając swoje sprawozdanie chce Szanowną Radę i Szanownych Państwa
poinformować, że w dniu 1 lutego Spółka Tesko podpisała umowę na dostawę 4
sztuk fabrycznie nowych autobusów Solaris, które o kwietnia będą obsługiwały
miejską linię komunikacyjną. Jest mi z tego powodu bardzo miło, że możemy
się w końcu przyczynić do początku prawdziwej komunikacji miejskiej, że
oczekiwania wielu mieszkańców będą spełniane. Na dzisiejsze Sesji będziemy
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też ustalać cennik, który jest bardzo korzystny dla mieszkańców Zakopanego,
starsze osoby powyżej 65 lat będą mogły miejską komunikacją jeździć za darmo
tak samo dzieci, małe dzieci ale tez i młodzież szkolna będzie miała duże ulgi.
Będzie też bezpłatny przejazd każdej osoby, która będzie miała przy sobie
ważny dowód rejestracyjny, mam nadzieję, że to też pomoże rozwiązać wiele
innych problemów zarówno parkingowych jak i związanych z naszym
powietrzem. W dniu 4 lutego odbył się Koncert Dudaski Tłusty Czwartek, który
swoją obecnością zaszczycił Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej P. Andrzej
Duda wraz z Małżonką. W dniu 5 lutego wraz z P. Wiceburmistrz Agnieszką
spotkaliśmy się z Konsulem Generalnym z Krakowa, który odwiedzał
Zakopane. W weekend w dniu 12,14 lutego odbyły się uroczystości 200-lecia
Urodzin Ks. Józefa Stolarczyka ale także złożyliśmy wraz z
P. Przewodniczącym, radnymi kwiaty na jego grobie. 17 lutego
rozstrzygnęliśmy konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i
ochrony dóbr i kultury i tradycji. 21 lutego w kinie „Sokół” odbyła się premiera
filmu „Tadeusz Gąsienica Giewont Bez Ale”. Zrealizowanego w ramach cyklu
dokumentalnego Tatrzański Szlak Wspomnień. W dniu 23 lutego spotkaliśmy
się z przedstawicielami państw czwórki wyszehradzkiej by omówić organizację
Zakopiańskiej Wiosny Jazzowej w maju tego roku. Chciałem przypomnieć tym,
którzy być może takiej informacji nie mają, że pracownicy Urzędu Miasta
dostarczają mieszkańcom nakazy płatnicze, osoby te są inkasentami i nie
pobierają żadnej opłaty. W ramach oszczędności postanowiłem zatrudnić na
krótki okres po prostu dwóch pracowników aby w tym nawale można
powiedzieć kiedy tych nakazów jest bardzo dużo zaoszczędzić na umowie z
pocztą a zostały one rozniesione przez zatrudnionych pracowników, szacujemy,
że ta oszczędność będzie w granicach 40,50 tysięcy złotych. Chciałbym też
Państwa poinformować, że nowym Prezesem Spółki „Polskie Tatry” został P.
Piotr Włosiński, który mam nadzieje na następnej Sesji ale też i Komisjach
Rady Miasta przedstawi nie tylko własna osobę ale też i plany związane ze
spółką, serdecznie Panie prezesie zapraszamy. Na koniec, skończę takim miłym
akcentem, chciałem złożyć na ręce radnego Krzysztofa Wiśniowskiego
podziękowanie dla wszystkich ratowników, którzy a wiem, że P. Krzysiu brał
również udział w tej akcji ratowania dziecka na basenie w „Polskich Tatrach” w
Aquaparku na ul. Jagiellońskiej. P. Krzysztofie proszę podziękować wszystkim
tym, którzy spełnili swój oczywiście obowiązek ale też i mają tą dużą w sobie
wrażliwość i odwagę, że potrafią w takiej chwili prawidłowo zareagować.
Serdecznie dziękujemy, proszę im wszystkim podziękować.
Oklaski.
P. Burmistrz wręczył bukiet kwiatów na ręce P. Krzysztofa Wiśniowskiego.
P. Krzysztof Wiśniowski z sali – mogę P. Przewodniczący?
P. Przewodniczący – bardzo proszę.
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P. Krzysztof Wiśniowski – ja bardzo dziękuje za te podziękowania, oczywiście
w żadnym wypadku nie czuję się tutaj bohaterem ani nie samodzielnie tutaj tą
akcję tutaj wykonywałem. Ale widząc P. Prezesa Spółki „Polskie Tatry” to
może na jego ręce złożyłbym tutaj ten bukiet kwiatów, żeby podziękować
pracownikom Aquaparku za to, że tak naprawdę profesjonalnie wykonali ten
pierwszy krok a że ja mogłem tam również być i służyć swoją pomocą to tylko
wielki zaszczyt ale tak naprawdę obowiązek. Także Panie Prezesie to może
kwiaty dla swoich pracowników.
Oklaski.
P. Krzysztof Wiśniowski przekazał bukiet kwiatów na ręce P. Piotra
Włosińskiego Prezesa Spółki „Polskie Tatry”.
P. Piotr Włosiński Prezes Spółki „Polskie Tatry” – Szanowni Państwo bardzo
serdecznie dziękuje za to przywitanie, bardzo serdecznie dziękuje tutaj Panu
radnemu za taki gest. Ja powiem tak, jestem prezesem od w zasadzie od
poniedziałku w związku z czym zapoznaję się ze spółką, zapoznaję się z tym
zakresem zadań, które były. Wiem, że to zdarzenie miało miejsce, przykre
zdarzenie miało miejsce w sobotę przed moim objęciem stanowiska, jak
najbardziej cieszę się, ze skończyło się wszystko dobrze. I cieszę się przede
wszystkim, że jest możliwość podjęcia reakcji zarówno przez ratowników,
zarówno przez osoby postronne tak jak tutaj Pan radny bardzo prawidłowo
zareagował na tą sytuację. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że stopniowo w
momencie jeżeli będzie taka potrzeba przeprowadzę analizę funkcjonowania
zarówno pod względem bezpieczeństwa jak i pod względem funkcjonalności
obiektów w tym min. Aquaparku. I obiecuję tak jak tutaj P. Burmistrz
zapowiedział, że Państwo zostaniecie poinformowani o tej sytuacji jak to
wygląda i będziecie Państwo mieli informację na bieżąco jak spółka funkcjonuje
i przede wszystkim co możemy zrobić, żeby poprawić wizerunek spółki. Co
możemy zrobić, żeby spółka zaczęła funkcjonować na terenie miasta Zakopane
na zasadzie takiej, że mieszkańcy wiedzą, że to jest spółka w której min. udziały
ma Gmina Miasto Zakopane, że to jest spółka, która może wiele pomóc, może
wnieść wiele dobrego. Jeżeli chodzi o zadania, które min. wykonuje gmina
mówimy o kwestiach zdrowotnych, mówimy o kwestiach wychowania dzieci i
wiele innych zadań. Pozwolicie Państwo, że ja nie będę tutaj rozszerzał tych
informacji, ja tak jak P. Burmistrz powiedział ja tą informację przekażę dla
Państwa w odpowiednim czasie. Natomiast na chwilę obecną dziękuje w
imieniu pracowników i oczywiście ta wiązanka zostanie przekazana
odpowiednim służbom, bardzo dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękujemy, proszę jeszcze pan doktor.
P. Jacek Herman – bardzo króciutko ale nie w sprawie ratownictwa, zupełnie
w innej. P. Burmistrzu bardzo dziękuje w imieniu tych mieszkańców
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Zakopanego, którzy mnie wybrali na radnego za te autobusy. Jest to wspaniała
rzecz moim zdaniem dlatego, że wracamy do normalności, będą te autobusy,
będą widoczne, będą oznakowane naszym herbem tak i będzie to naprawdę duży
plus i rozpoznawalność. Myślę tylko i życzyłbym sobie, żeby współpraca
między pracującymi bursiarzami, że ich tak nazwę a tymi autobusami wyglądała
przejrzyście i nie na zasadzie jakiejś dzikiej konkurencyjności. Nie chciałbym
usłyszeć od mieszkańców, że te autobusy są dewastowane albo w jakiś sposób
będzie między nimi ta kultura współpracy kiepska. Mam taką nadzieję, jeszcze
raz bardzo dziękuje i proszę o następne autobusy natomiast druga sprawa to
cieszę się również za pewną stabilizację w „Polskich Tatrach” bo jest Pan
mieszkańcem Zakopanego, jest Pan związany z tym terenem, nie będzie Pan
wyjeżdżał. Tak jak poprzednik, który był, minął przyszedł tak jak wiatr Halny i
co czy tam była stabilizacja w tym zakładzie? chyba nie. Dlatego Panu to bardzo
serdecznie życzę, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo panie radny, czy są pytania w sprawie
sprawozdania? Tak są, bardzo proszę P. Profesor Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowni Państwo, P. Burmistrzu zacznę od Pana, bardzo
dziękuje za wsparcie w czasie ostatniego incydentu w moim domu. Jak Państwo
wiecie zapaliło mi się w kominie, oczywiście tu przy okazji będę za chwilę
straży dziękował. Dziękuję Panu za chęć, za wsparcie, za chęć pomocy, Pani
Burmistrz za udzielenie, zaproponowanie mi noclegu u siebie w domu.
I oczywiście P. Przewodniczący Grzegorzu za to, że Pan odwiózł mojego
niepełnosprawnego kuzyna z żoną na nocleg ponieważ nie mógł w swoim domu,
mieszkaniu przebywać. Natomiast duże podziękowania straży, wielokrotnie
sugerowałem, że każda pomoc a mieliśmy no rok temu problem, żeby
dofinansować straż na Olczy, wtedy podkreślałem, że każde pieniądze na straż
czy na policję, która dba o nasze bezpieczeństwo jest dobrze zainwestowaną po
prostu sprawą. Dlatego, że Państwo sobie wyobrażacie drewniany dom w
trudnym terenie no tego domu mogło już nie być dzisiaj, także bardzo dziękuje
P. Burmistrzu. Jest Pan osobą, która również interesowała się jakby tą sytuacja,
która zaistniała a publicznie proszę wszystkich, którzy palą drewnem w
kominkach, żeby nie zapominali czyścić kominków. Ja mam nauczkę jakiej
nigdy nie zapomnę, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje Panie Profesorze, czy są jeszcze pytania w
temacie sprawozdania? Bardzo proszę P. Burmistrz Leszek Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja również dziękuje za te podziękowania
natomiast Panu doktorowi chciałem powiedzieć tylko tyle, że oczywiście
będziemy tutaj bardzo mocno patrzeć jak te nasze autobusy albo te nasze linie
funkcjonują. Natomiast one są pewnym uzupełnieniem tak jak wcześniej
mówiliśmy, szanujemy to, że nasi drobni przedsiębiorcy mogą mieć możliwość
zarabiania ale chcielibyśmy, żeby funkcjonowali po prostu tak przejrzyście,
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żeby tez dobrze byli odbierani w przyszłości przez naszych mieszkańców.
Chcemy pokazać tymi liniami, ze da się inaczej funkcjonować, że da się mieć
przyzwoite, że tak powiem samochody ale też i że ci ludzie, którzy chcą
skorzystać zarówno z godzin porannych jak i wieczornych będą mogli po prostu
do swoich domów dojechać. I to jest głównym naszym celem, nie chcemy
wchodzić w ramach konkurencji, chcemy wchodzić w ramach dobrej
współpracy i zachęcenia do dobrej pracy. Jeśli chodzi o Panie doktorze o spółkę
„Polskie Tatry” Pan Prezes wie o tym, że my jako miasto wystąpiliśmy o
komunalizację wraz ze Starostą. Mam nadzieje, że w tych naszych staraniach
nie tylko będzie rozumiał ale nas wspierał, to idzie w dobrym kierunku po
rozmowach z Ministrem Skarbu jesteśmy na dobrej drodze i mam nadzieję, że w
przyszłości ta komunalizacja zakończy się pozytywnie. Serdecznie jeszcze raz
dziękuje za te słowa.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące
tego punktu? nie ma.
Ad.4
P. Przewodniczący - zatem przechodzimy do punktu następnego, do punktu 4
Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta, proszę kolejno
Przewodniczących Komisji o przedstawienie sprawozdania. Tym razem
zaczniemy od Komisji Rodziny dlatego, że pozwoliłem sobie zaprosić naszych
szacownych gości w osobach już Państwu przedstawionych P. Wicedyrektor i
P. Doktor. Z szacunku do ich pracy do ich czasu zaczniemy od tej właśnie
Komisji a pod koniec sprawozdania P. Przewodniczącego poproszę Państwa o
zabranie głosu. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji
P. Przewodniczącego Józefa Figla Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw
Społecznych.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo,
Szanowna Rado, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych odbyła swoje
posiedzenie 19 lutego 2016r. W posiedzeniu udział wzięli P. Burmistrz
Agnieszka Nowak Gąsienica, P. Michał Halaczek Naczelnik Wydziału
Gospodarki Mieszkaniowej, P. Zofia Martyniak Naczelnik Wydziału Ewidencji
i Spraw Społecznych, P. Aneta Samek z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej- księgowa, P. Marek Trzaskoś Komendant Straży Miejskiej,
P. Wojciech Wojnarowicz z Komendy Powiatowa Policji w Zakopanem,
P. Mateusz Wojtyła również z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem,
P. Małgorzata i Władysław Mazurkiewicz, mieszkańcy Zakopanego,
przedstawiciele prasy. Na swoim posiedzeniu Komisja opiniowała projekt
uchwały dotyczący programów zdrowotnych, programów polityki zdrowotnej
na lata 2016/20120. W tym programie znalazły się cztery projekty, program
profilaktyki wczesnego wykrywania zakażeń HCV wśród osób zameldowanych
na pobyt stały w Zakopanem, program profilaktyki wczesnego wykrywania
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chorób tarczycy, program profilaktyki wczesnego wykrywania raka płuc i
opiekę długoterminowa oraz paliatywną, hospicyjną nad pacjentem przewlekle i
nieuleczalnie chorym realizowana w środowisku domowym i w przychodni. Ten
program został bardzo tak przyjęty życzliwie i chętnie to są takie bym
powiedział dla naszych mieszkańców wyjścia naprzeciw tym w czym
niedomaga ta podstawowa i specjalistyczna opieka zdrowotna. Proszę Państwa
ponadto Komisja zajęła się pismem Państwa Mazurkiewiczów, to pismo
dotyczyło uciążliwości ze strony lokatora, który zamieszkuje w tym samym
budynku należącym do miasta. Jak wynika z treści pisma i relacji, które państwo
przedstawiali na Komisji współlokator jest bardzo uciążliwy, sprowadza
podejrzane osoby, podnajmuje mieszkanie, ubliża, wyzywa, grozi. Państwo żyją
w ciągłym strachu, Pan Mazurkiewicz jest kierowcą ciężarówki jeździ poza
granice kraju a żona boi się gdyż pan nie przebiera w środkach, ponadto niszczy
różne rzeczy min. zniszczył monitoring, wywiesza stare łachmany, paraduje po
korytarzu w skąpym odzieniu. Wielokrotnie interweniowała policja i stad na
Komisji była obecność tych dwóch panów policjantów, była nawet sprawa w
sądzie ale sad nie dopatrzył się na tyle, żeby pana ukarać. Przykre jest to, że
prawo nie chroni dostatecznie osób, które chcą żyć i pracować uczciwie,
państwo prosili o przedzielenie korytarza, żeby bezpośrednio nie spotykali się z
tym panem. Pan Naczelnik, Pan Halaczek obiecał zająć się tą sprawa ale mówi,
że będzie to nie takie łatwe bo ten pan musi wyrazić zgodę na przedzielenie
korytarza, również trzeba zrobić projekt budowlany. Również panowie
policjanci twierdzą, że no mają zbyt małe możliwości, żeby tego pana
wyeksmitować lub przywołać do porządku. Następnie Komisja udała się do
siedziby Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem prowadzonego przez
P. Doktor Annę Węglarz. Hospicjum funkcjonuje już 14 lat, mieści się w
budynku należącym do Parafii Świętej Rodziny i dzięki wielkoduszności
Księdza Dziekana nie ponosi dodatkowych kosztów gdyż parafia użycza te
pomieszczenia bezpłatnie. Poradnia mieści się przy ul. Orkana, w poradni
zatrudnionych jest dwóch lekarzy, dwie pielęgniarki na etacie, 3 pielęgniarki do
dyżurów, wolontariusze, informatyk, pracownik biurowy. Hospicjum pozyskuje
środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, kontrakt opiewa na 30 porad
miesięcznie z odpisu 1% hospicjum zyskuje rocznie ok. 70 tysięcy zł. ponadto
przeprowadza zbiórkę do puszek tzw. „Pola Nadziei”. Przystępuje również do
konkursów Gmina Miasto Zakopane przeznaczyła w tym roku ok. 200 tysięcy
na działalność tego hospicjum. W czasie naszej wizyty w tej placówce Pani
Doktor podzieliła się również z Komisją różnymi spostrzeżeniami min. mówiła
o godnym umieraniu. Dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę Pan
Profesor Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak - P. Burmistrzu ja jakby liczyłem, że
P. Wiceprzewodniczący wypowie się na temat no tej udręki jaka przeżywa ta
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rodzina nękana bardzo okropnym zachowaniem młodego człowieka, który nie
liczy się z nikim. I tutaj P. Przewodniczący bardzo rozsądny wariant
zaproponował, żeby może miasto zastanowiło się przydzielając lokale
komunalne nad regulaminem. Ten regulamin, który obowiązuje no jest
nieskuteczny w przypadku właśnie takich osób jak omawiana ta postać.
Uważam, że to jest bardzo rozsądne ponieważ ani policja ani sąd no nie może
bronić rodziny porządnej, nękanej przez młodego człowieka, który no nigdzie
nie pracuje, zachowuje się skandalicznie, agresywnie. To w perspektywie czasu
może spowodować no nawet jakiś dramat bo pan, który jeździ tirem po
Skandynawii w zasadzie żyje tylko tym co tu w Zakopanem się dzieje z jego
rodziną bo to nie jest to, że pan jest bezczelny. To jest agresja fizyczna,
psychiczna, obowiązująca właściwie czy następująca no ciągle i nie ma na niego
sposobu bo już tutaj podkreślał P. Przewodniczący policja jest bezradna. Ja nie
wiem tam była też informacja o rekomendacji P. Posła Siarki, ja nie wiem czy
pan zna w ogóle zna tego chłopaka przez to jest totalny nierób, młody człowiek,
który nie pracuje a jeszcze nęka, on po prostu bronił tego chłopaka. Wystarczyło
popatrzeć na tą zapłakaną rodzinę i wtedy każdy sąd no wierzyłby, ze to co się
dzieje ta gehenna no jest sprawcą jest ten młody człowiek. Dziękuje bardzo i
bardzo bym prosił, ze jeżeli jest to możliwe, żeby nad tym regulaminem się
zastanowić bo przecież każdy lokator ma obowiązki. Dodajmy jeszcze, że on nie
płaci za to mieszkanie, ma problemy a tutaj nie ma mowy o eksmisji, nie ma
mowy o jakichś restrykcjach, które można zastosować, gdyby był regulamin no
to może by można go pociągnąć do odpowiedzialności, dziękuje bardzo.
P.
Przewodniczący
–
dziękuje
bardzo
Panie
Profesorze,
P. Wiceprzewodniczący Rady Miasta P. Andrzej Jasiński zabierze głos.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane P. Burmistrzowie, Szanowni radni, bardzo dziękuje, że jednoznacznie na
Komisji Rodziny Państwo zgodziliście się z zaproponowanym wnioskiem
odnośnie zmiany regulaminu wynajmu mieszkań komunalnych gdyż jest to
regulamin z 97 roku. Ewolucja przepisów postępuje także trzeba ten regulamin
dostosować do obecnej sytuacji prawnej, jedna rzecz natomiast z drugiej strony
to co Pan podkreślił przed chwilą pan radny Jędrysiak. Mamy do czynienia z
rodziną z matką z dziećmi, którzy są pozostawieni niejako sami, bezsilni wobec
tego aparatu prawnego i instytucji, które tutaj w taki sposób działają jak działają.
Ja nie mam zarzutów tutaj co do policji co do wydziałów miasta natomiast ten
system prawny jest mało skuteczny w sensie obrony rodziny i obrony przed
eskalacja dalszego konfliktu prawda? Dlatego bardzo prosimy tutaj o
przychylenie się do prośby P. Mazurkiewicz ażeby tak przebudować ta klatkę
schodową ażeby wykluczyć tutaj krzyżowanie się tych ciągów
komunikacyjnych, żeby ci państwo mogli zostać w jakiś sposób odseparowani,
żeby nie doszło do nieszczęścia. Także bardzo proszę o przychylenie się do tej
prośby i P. Burmistrz jeszcze chciał w tej sprawie.
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P. Przewodniczący – P. Przewodniczący dziękuje bardzo, P. Burmistrz Leszek
Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo mi
oczywiście też jest bardzo przykro ponieważ ta sprawa ciągnie się od wielu,
wielu lat. To nie jest sprawa jakby nowa tyko ciągnie się od wielu, wielu lat
zaznaczam, to jest rzeczywiście człowiek on tutaj też u mnie był zarówna jak i
te rodziny. To jest człowiek, który potrafi, ze tak powiem wykorzystywać prawo
i tego prawa się nawet częściowo nauczył z których paragrafów on może
korzystać i w jaki sposób sobie to prawo naginać, tak bym to ocenił. Natomiast
nam jest bardzo przykro z tego powodu ponieważ my przez ten rok były dwie
sprawy sądowe o eksmisję. Te dwie sprawy sadowe zakończyły się
niepowodzeniem i nie dlatego, że myśmy źle przygotowali tylko po prostu sami
nie rozumiemy dlaczego po prostu jest taka wyrozumiałość względem tej osoby
tak bym powiedział. No może nie wyrozumiałość ale zbyt mało chęci, żeby
pomóc tej wspólnocie, mało tego chcę powiedzieć, że my oczywiście
rozpatrzymy ten regulamin ale regulaminem samym tą eksmisję nie zrobimy.
Chce powiedzieć też, że te rodziny tam czują się najprawdopodobniej tak
zastraszone, że przed sądem też nie chcą jakby powiedzieć tak można
powiedzieć jednoznacznie i zdecydowanie mocno, któryby bardzo mocno tego
pana obciążyło. Być może to jest strach przed tym panem ja to rozumiem,
natomiast tutaj tych dowodów wydawało się, że jest dość dużo pozostałą część
uzupełni P. Naczelnik ale tak jak Państwu mówię myśmy przez ten rok starali
się robić wszystko, żeby po prostu tego pana z tamta wyeksmitować.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Burmistrzu, Panie Naczelniku
króciutko proszę uzupełnić dobrze bo to już było mówione.
P. Michał Halaczek Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej –
jeszcze raz Szanowni Państwo radni nawet najlepszy regulamin tak naprawdę tej
sprawy nie załatwi powiem szczerze. To nie jest kwestia regulaminu bo ten
regulamin chociaż z 97 roku naprawdę reguluje większość kwestii co do
przestrzegania współżycia społecznego w budynku. To jest tak naprawdę z
poziomu ustawy my możemy tak naprawdę działać w zakresie podejmowania
działań eksmisyjnych bądź też nie eksmisyjnych i my takie działania z poziomu
ustawy tak naprawdę podjęliśmy. Co do przebudowy korytarza to tak jak
mówiłem na Komisji każda przebudowa w budynku wielorodzinnym wymaga
pozwolenia na budowę, wymaga projektu budowlanego i pozwolenia na
budowę. I to co też mówiłem na Komisji, usytuowanie tego lokalu, który
zajmuje P. Piechulek jest takie, że żeby zrobić tam faktycznie podział trzeba mu
przenieść łazienkę do jego mieszkania. Czyli musimy do tego mieszkania tak
naprawdę wejść, mieć w jakiś sposób zgodę na te rozwiązanie bo nie zrobimy
pewnych rzeczy na siłę chociaż jesteśmy właścicielem tego budynku. A tak jak
mówiłem na Komisji ja od ponad roku z P. Piechulkiem mimo usilnych starań
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nie mam żadnego kontaktu mimo, iż na budynku byłem kilkanaście razy nigdy
nie otwarł mi tak naprawdę drzwi chociaż w ubiegłych latach z tym nie było
problemu. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, dobrze czyli co radni nie mają żadnych
pytań na razie w sprawie sprawozdania. Więc bardzo proszę o przedstawienie
sprawozdania z programu profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy
i raka płuc osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem Zastępcę
Dyrektora Helenę Brzozowską oraz dr n. med. P. Juliusza Pankowskiego.
Bardzo proszę Panią Dyrektor.
P. Helena Brzozowska Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego - witam
Państwa bardzo serdecznie, pozwolicie również Państwo, że na początek jako
mieszkanka Zakopanego również Szanowny P. Burmistrzu dziękuje za te
autobusy. Wysoka Rado, P. Przewodniczący, Szanowni Państwo Burmistrzowie,
w imieniu dyrektora i swoim z naszego szpitala czyli Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem pragnę
złożyć serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe naszych programów
zdrowotnych w zakresie wykrywania raka płuc i chorób tarczycy, które
realizowaliśmy w 2015 roku. Jesteśmy pełni uznania i wdzięczności dla władz
naszego miasta, które w ostatnich latach wykazuje zainteresowanie problemami
zdrowotnymi i docenia wagę wczesnego wykrywania groźnych chorób
cywilizacyjnych. Inicjatorem tego typu badań były poprzednie władze miasta ale
dopiero w 2015 roku do wczesnego wykrywania chorób tarczycy dołączono
program wczesnego wykrywania najczęstszego i najgorzej rokującego
nowotworu raka płuc. Również w 2015 roku po raz pierwszy wykonawca
programu został nasz szpital, którego głównymi kierunkami działania
leczniczego są nowotwory płuc i choroby w tym choroby nowotworowe
tarczycy. Dziękujemy za okazane nam zaufanie i dołożymy na pewno wszelkich
starań, żeby mieszkańcy Zakopanego z wykrytymi dzięki tym programom
schorzeniami mogli zostać objęci odpowiednim leczeniem w naszym szpitalu.
Proszę Państwa pozwolicie, że korzystając tutaj z tej okazji, że stoję przed
Państwem chciałam Państwa poinformować, że nasz szpital stoi przed
poważnym wyzwaniem jakim jest budowa bloku operacyjnego. Nie
zrealizujemy tego przedsięwzięcia mając do dyspozycji tylko środki z
Narodowego Funduszu Zdrowia, jak wiecie Państwo te środki powinny być
przeznaczone na procedury medyczne. Dlatego pewno jak większość organizacji
pożytku publicznego w tym kraju zwracam się również z gorącą prośbą do
wszystkich Państwa tutaj obecnych o przekazanie 1% podatku na organizację
pożytku publicznego, która istnieje w naszym szpitalu od 18 lat. Jest nią
Fundacja Pomocy Transplantologii Filia Podhalańska, Proszę Państwa o
otwarcie serc na te nasze potrzeby a właściwie na potrzeby ludzi chorych, którzy
będą leczeni w naszym szpitalu, jak Państwo wiecie każdy z nas tutaj obecnych
13

może się również znaleźć. Ponieważ pozwoliłam sobie w taki sposób bo
rozmawiając również z P. Starostą, wiecie Państwo, że nasz szpital nie był
dofinansowany w żaden sposób tutaj przez władze, że tak powiem Powiatu
Tatrzańskiego. W momencie, co też nie jest tajemnicą wiecie, że Powiat
Tatrzański jest zadłużony no i również to wsparcie dla naszego szpitala prawie
jest nie wiem zerowe. W związku z tym jeśli Państwo moglibyście nam w jakiś
sposób pomóc to bardzo byśmy o to prosili, dziękuje bardzo za uwagę i
zapraszam pana doktora do przedstawienia szczegółów na temat naszego
programu, który żeśmy realizowali. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Dyrektor.
Dr n. med. P. Juliusz Pankowski – P. Przewodniczący, Państwo radni, P.
Burmistrzowie, mam za zadanie przedstawić wyniki naszego programy miasta,
który był realizowany siłami naszego szpitala dotyczył on wczesnego
wykrywania chorób tarczycy i wczesnego wykrywania raka płuc. Czas trwania
programu od 15 października 2015 do 24 grudnia 2015r, program wczesnego
wykrywania raka płuc. Grupą docelowa były osoby w wieku gdzieś od 50 do 70
lat z dodatnim wywiadem palenia tytoniu co najmniej dwadzieścia paczko lat
czyli obciążenie, staż od przynajmniej jedna paczka dziennie przez 20 lat to byli
i aktualni i byli palacze. Przebieg badania najpierw była konsultacja specjalisty
pulmonologa lub torakochirurga z ocena wskazań do badań tomografii
komputerowej i skierowanie w przypadku skierowania na badanie nisko
dawkowej tomografii komputerowej, wysokiej rozdzielczości klatki piersiowej.
Następnie był wykonywany opis badania tomograficznego przez specjalistę
radiologa i z tym opisem pacjent szedł do ponownej konsultacji u specjalisty
pulmonologa lub torakochirurga, który wydawał kartę informacyjna i zalecenie
dalszego postępowania dla lekarza POZ. Do programu zakwalifikowano 136
osób z tego były 82 kobiety i 54 mężczyzn, wyniki badania u 56 osób czyli u
41% nie wykryto żadnych zmian w obrazie tomografii komputerowej u 80 czyli
u 59% stwierdzono zmiany w badaniu tomograficznym wymagające kontroli lub
leczenia w poradni albo oddziale chorób płuc. To były takie zmiany jak różnego
rodzaju guzki, zmiany rozedmowe, zmiany śródmiąższowe, rozstrzenie oskrzeli
u 4 osób to stanowiło prawie 3% wyłącznie kobiet wykryto zmiany podejrzane o
nowotworowy charakter. W jednym przypadku wykluczono w czasie
hospitalizacji złośliwy charakter zmiany u 3 osób potwierdzono raka płuca, te
osoby zostały poddane leczeniu. W 34 przypadkach zalecenia dla lekarza POZ
wskazano wydanie skierowania do poradni pulmonologicznej celem objęcia
dalszą opieką. Jeżeli chodzi o program wczesnego wykrywania schorzeń
tarczycy tutaj grupą docelową byli wszyscy bez ograniczeń dla płci i wieku,
ilość osób zakwalifikowanych do programu, które zgłosiły się to było 548,
przebieg badania na początku była oceniana czynność tarczycy poprzez badanie,
poprzez oznaczenie poziomu tyreotropowego w surowicy krwi, wykonano 548
takich badań i wykonywano to w laboratorium analitycznym naszego szpitala.
14

Następnie badani byli kierowani do pracowni USG gdzie oceniano czy są jakieś
zmiany strukturalne w tarczycy, chodziło głownie o guzki i w przypadku
wykrycia zmian w tarczycy pacjenci byli kierowani, już pacjenci bo oni już coś
tam znaleziono. Byli kierowani do biopsji cienkoigłowej, badanie USG
wykonywali lekarze radiolodzy specjaliści, biopsję wykonywał patomorfolog
głownie tu obecny. W sumie wydano 200 skierowań na biopsję czyli u tych 209
osób znaleziono guzki tarczycy, 129 biopsji wykonano w ramach ze środków
programu. A dodatkowe 80 już poza programem pacjenci byli kierowani do
naszej poradni onkologicznej i w ramach tej poradni mieli wykonane biopsję.
Potem z wynikami wszystkich tych badań pacjenci byli kierowani do lekarza
internisty lub endokrynologa, który wydawał zaświadczenia i wnioski dla
lekarza POZ i jeżeli chodzi nasze znaleziska to u 180 osób wykazano zmiany
guzki łagodne, nie wymagające dalszego leczenia i diagnostyki u 46 osób
zmiany po badaniu biopsyjnym jako niepewne czyli tzw. guzki pęcherzykowe
wymagającej kontroli i ewentualnie w przyszłości leczenia operacyjnego.
A bezpośrednio do leczenia operacyjnego skierowano osoby u których w dwóch
były zmiany wysoce podejrzane o raka to się potwierdziło w operacjach a jednej
stwierdzono już w czasie biopsji raka brodawkowatego tarczycy. W sumie w
wyniku końcowej konsultacji internistyczno endokrynologicznej podczas której
analizowano wyniki wykonanych badań 116 pacjentów otrzymało zalecenia do
dalszego leczenia w poradni endokrynologicznej lub poradni chirurgii
endokrynologicznej, obie są w naszym szpitalu także nie było z tym większego
problemu. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje Panie Doktorze, bardzo proszę o zabranie
głosu P. Przewodniczącego Andrzeja Jasińskiego następnie P. Stanisława
Majerczyka.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane Szanowni Państwo chciałem tutaj również ustosunkować się do prośby
P. Dyrektor i gorąco namawiam wszystkich tez do wsparcia tej placówki.
Powiem tak, że miałem przyjemność pracować tam ponad 18 temu, spotkałem
się tam z wielką życzliwością całego personelu. Usługi, standardy medyczne,
charyzma P. dr Zielińskiego, który całe życie poświęcił tej pracy w ratowaniu
ludzi, leczeniu skutkuje tym iż ten szpital stoi na najwyższym poziomie jeżeli
chodzi o techniki operacyjne. Sprzęt i dobór personelu medycznego, który w tak
trudnych sytuacjach jakie są to choroby onkologiczne bardzo przyjaźnie i z
życzliwością podchodzi i do pacjentów i do ich rodzin także z całym
szacunkiem dziękuje Państwu za tą olbrzymią prace, którą wykonujecie dla
naszego społeczeństwa.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący, P. Wiceprzewodniczący
Komisji Oświaty P. Stanisław Majerczyk zabierze głos.
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P. Stanisław Majerczyk - P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo przepraszam, że pozwolę sobie troszeczkę
z prywatnego podwórka nawiązać do tego o czym rozmawiamy w tej chwili. 16
lat temu stanąłem i moja rodzina stanęła w takim miejscu w którym po
diagnozie jednego z zakopiańskich lekarzy dawała tylko pół roku mojej żonie na
to, że będzie wśród nas. Powiem szczerze no więc trwoga do boga wszelkie
kontakty zostały uruchomione i suma summarum po wielu perypetiach nasze
drogi skierowały się do Kliniki Onkologii w Gliwicach do jednych z
najlepszych kliniki, jeśli nie najlepszej w Polsce, która generalnie rzecz biorąc
specjalizuje się min. w leczeniu raka tarczycy. Proszę Państwa jeżeli ktoś nie
oczekuje tutaj w żaden sposób tego to chciałbym po porostu powiedzieć jeżeli
ktoś tego nie przeżył na własnej skórze kiedy jeździłem. Kiedy wiem
codziennie generalnie potrafiłem jechać tam, żeby wieczorem wracać do rodziny
i znów na drugi dzień jeździłem tam i z powrotem natomiast co mnie
podtrzymywało przy tym. Przede wszystkim jakość świadczonych usług tam w
tej klinice w tym Centrum Onkologicznym sposób w jaki lekarze otoczyli mnie i
moją rodzinę, jakość wykonanych usług, które generalnie dziś zaprocentowały
tym, że 16 lat dalej generalnie żyje w szczęśliwym związku. Proszę Państwa
uważam, że swoim przykładem chciałbym zachęcić wszystkich jeżeli kto może
bardzo proszę wesprzyjmy, wesprzyjmy tą inicjatywę, wesprzyjmy tutaj
pozdrawiam mojego serdecznego przyjaciela P. dr Wygodę , który w
„Sokołowskim” właśnie min. wykonuje dziesiątki biopsji. I chciałbym po
prostu, żeby maksymalnie naprawdę w maksymalnym stopniu postarać się
wesprzeć tą inicjatywę, która ma służyć min. szczególnie tutaj na Podhalu gdzie
mieszkańcy Podhala są w szczególny sposób narażenia na występowanie
chorób tarczycy ze względów klimatycznych. Dlatego uważam za obowiązek
jak najbardziej, jeszcze raz powtarzam za obowiązek wsparcie tej inicjatywy,
przepraszam najmocniej, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Stanisławie, P. dr Jacek Herman i P. Józef
Figiel.
P. Jacek Herman – P. Burmistrzu, P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak
się akurat szczęśliwie złożyło, że w Zakopanem jest kilka ośrodków o wysokim
takim powiedziałbym europejskim poziomie. Jest szpital tutaj tak reklamowany
i w tej chwili nic dodać nic ująć na temat profilaktyki i całego programu
onkologicznego, mówię o szpitalu na Gładkim. Jeszcze mamy przecież klinikę
Urazowo Ortopedyczną na Balzera i mamy szpital miejskim, który przecież też
jest dobry także tutaj ten program i ta opieka jest bardzo dobra i jak z tego
wynika no najtaniej jest mimo wszystko prowadzić profilaktykę. Ja uważam
P. Burmistrzu, że jest prowadzona bardzo dobrze ma tendencję do rozwijania
się, jest w odczuciu sp0ołeczeństawa dobrze zrozumiana i myślę, że to jakoś
będzie procentować w następnych latach. Natomiast cieszę się bardzo tych
dobrych takich relacjach i wspomnieniach i odczuciu mieszkańców na temat
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atmosfery w tym szpitalu na Gładkim, że tam się ludzie spotykają z takim
prawdziwym zrozumieniem. Atmosfera jest bardzo miła i bardzo dobra, jestem
zwolennikiem, żeby lekarze, którzy pracują w Zakopanem, mieszkali w
Zakopanem dlatego, że wszyscy mieszkańcy, którzy to zauważą to jednak jest
inny odbiór. Bo my, mówię tutaj o lekarzach, my chodzimy po tym mieście, m
nie wyjeżdżamy po skończonej pracy do Katowic ani do Krakowa i wtedy inne
są relacje. Tutaj chodzi mi głównie o to, żebym był dobrze zrozumiany, nie
jestem zwolennikiem tworzenia w sposób bardzo dziwny wszelkiego typu
poradni, których jest bardzo dużo w szpitalu zakopiańskim. Ale ci lekarze oni
rano przyjeżdżają do roboty, pracują aż skończą przyjmować, biorą bety, biorą
pieniądze i wyjeżdżają z powrotem, powikłania zostają w Zakopanem. Także ja
bym tutaj przyblokował tutaj ten rozwój poradnictwa i tworzenia nowych metod
leczenia i diagnostyki i bym się skupił na tym na czym nas stać. Mam nadzieję,
że za 20 lat w szpitalu „Sokołowskim” będą wykonywane przeszczepy płuc to
by była rewelacja, czego Państwu życzę. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Józef Figiel następnie P. Burmistrz.
P. Józef Figiel – Szanowni Państwo pozwólcie, że podziękuje Państwu
Burmistrzom, P. Naczelnik Wydziału Ewidencji i Spraw Społecznych P. Zosi
Martyniak za trafnie przygotowany projekt programu zdrowotnego. Proszę
Państwa największą zaletą tych programów jest to, że państwo, którzy
wygrywacie przetarg na prowadzenie tych programów obejmujecie tych
pacjentów swoja opieką, nie tylko diagnozujecie tylko obejmujecie. Pani
Dyrektor, Panie Doktorze chylę czoła przed Wami za wszystko co robicie dla
naszych mieszkańców i dla innych osób, robicie dobrą robotę trzymajcie tak,
dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Burmistrz Leszek
Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państw, Szanowna Rado,
przedmówca już trochę można powiedzieć powiedział to co też chciałem
powiedzieć, że to Państwo wygrywają przetarg, my robimy program. I ten
program można powiedzieć nie ukrywamy, że patrzymy jakie są potrzeby a
nawet podpowiedzi są lekarzy jakie są potrzeby w tym mieście. W związku z
tym poszerzamy i w ten sposób nie tylko tworzymy mieszkańcom tutaj
możliwość się przebadania ale też i tworzymy, że tak powiem no możliwość aby
to wykonywała nasza jednostka czyli tutejszy szpital. Ale ja chcę powiedzieć
tak, że w pierwszym tym programie było przeznaczane ponad 100 tysięcy
bodajże nawet do 150, w tamtym roku przeznaczyliśmy 220 tysięcy a w tym
roku już 280 tysięcy. A więc to jest naprawdę kwoty, które już w tym momencie
idą w poważne kwoty i jestem świecie przekonany bo wiem, że bardzo szpital
sobie to tez ceni, że może to wykonywać ale tez i mieszkańcy sobie cenią.
Natomiast tutaj jeśli mamy a widzę, że dzisiaj jest taki nastrój podziękowania w
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związku z tym ja się tez przyłączę bo ten szpital mogę powiedzieć też, że w
ostatnich latach bez specjalnych nie wiadomo jakiej pomocy potrafił sam przez
te trudne czasy przejść podbudować się, pokazać, że jest na bardzo wysokim
poziomie, bardzo dobrym gospodarowaniu. I tutaj nie słyszałem żeby wpadał w
jakieś zawirowania kłopoty czy złą opinię na pewno gdyby nam możliwości
jakieś prawne pozwalały na to wsparcie ale też nie ukrywam, że też nie mamy
tej sytuacji budżetowej takiej komfortowej, że moglibyśmy swobodnie
dysponować każdą kwotą. Natomiast na pewno jesteśmy na tyle wrażliwi, że
właśnie pomagamy i zobaczymy co się da rade zrobić, natomiast tu nic nie
obiecujemy to wspólnie z Radą się tym zajmiemy czy my jesteśmy w stanie
poza takimi właśnie konkursami, takimi właśnie programami inaczej podziałać.
Wydaje mi się, że to jest też dobry kierunek, że zwiększamy te programy a więc
zwiększamy i tez tą kwotę wydawana dla ochrony zdrowia naszych
mieszkańców, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Burmistrzu,
P. Helena Brzozowska Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego - z sali –
czy mogę jeszcze dwa słowa?
P. Przewodniczący – bardzo proszę, bardzo proszę P. Dyrektor Helena
Brzozowska.
P. Helena Brzozowska Zastępca Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego - może
Państwo nie orientujecie sie jak wygląda w ogóle działalność naszego szpitala i
jakie wykonujemy procedury ale chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o
poradnie Panie Doktorze to w naszym szpitalu są poradnie, które jakby ściśle
współpracują z oddziałami czyli o są, jest torakochirurgiczna, pulmonologiczna
i endokrynologiczna oraz onkologiczna, podajemy również chemioterapię, że
tak powiem jak ambulatoryjną. Natomiast jeśli chodzi o lekarzy to chciałam
również powiedzieć, że w naszym szpitalu prawie wszyscy lekarze tu mieszkają,
oni tu przyjechali, tutaj sobie wynajęli mieszkania czy kupili i tu mieszkają i są
cały czas. Czego przykładem jest tutaj można powiedzieć jeden z najlepszych
patomorfologów w Polsce dr Pankowski, którego, że tak powiem przymusem
żeśmy ściągnęli ze Szczecina bo uwierzcie mi Państwo, że to jest doktor,
którego, że tak powiem każda klinika by kupiła. Tak mówię w cudzysłowie bo
wiecie jak jest mało lekarzy o tej wysokiej specjalizacji, jak jest mało
patomorfologów czy torakochirurgów w tym kraju a jeszcze tu nie powiem, że
dobrych bo sam tu doktor mi przyzna, ze nie wiem w tamtym roku to było koło
100 w Polsce patomorfologów i śmialiśmy się czy z nasza śp. Dr Harazdą oni to
liczyli, która pracowała prawie do 90 roku życia w naszym szpitalu, ponad
nawet właśnie. Więc jeszcze powiem Państwu bo na pewno nie wszyscy ci co
nie mieliście kontaktu z naszym szpitalem, nie macie tych informacji, szpital
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funkcjonuje rzeczywiście nie wiem jakim cudem, sama się tak czasem
zastanawiam, że nie mając z nikąd pomocy i wiecie jak jest ciężko z
Narodowym Funduszem Zdrowia o kontrakt. My co roku wykonujemy nad
wykonania, jak policzyłam odkąd jestem na tym stanowisku Zastępcy Dyrektora
to gdzieś w ciągu 4 lat jakby nam Narodowy Fundusz wypłaca te pieniądze, za
procedury, które wykonaliśmy dla pacjentów czyi za tzw. nad wykonania to my
byśmy sami wybudowali ta salę operacyjną wierzcie mi państwo. Więc to jest
tak trochę po części, że my olbrzymim wysiłkiem trochę, że tak powiem
sponsorujemy państwo polskie ponieważ zawsze jest tak, że jest koniec
listopada, olbrzymia strata bo nasze procedury są bardzo drogie my na, dam
taki przykład to jest sprzęt, który wykorzystywany jest w czasie zabiegów to
wydajemy ok. pół miliona rocznie. Już nie mówiąc o innych badaniach bo to są,
że tak powiem bardzo duże kwoty no ale ciągle są te nad wykonania, które
później Fundusz nigdy nie płaci chyba w jednym roku się zdarzyło, ze wypłacili
100% no ale nam płaca 30%,50% wiec my jakimś cudem tą stratę jakby
uzupełniamy no i czasem coś tam nam się uda, że mamy wynik powyżej zera.
Także ja bardzo dziękuje tutaj za miłe sowa, na pewno zdaje sobie sprawę, że
jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia również w naszym szpitalu ale mam
nadzieje, że wszystko przed nami i będziemy się starać. Dziękuje jeszcze raz za
uwagę, do widzenia.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - z sali – nie, nie, nie ja coś powiem ale to pani, żeby to nie
było
P. Przewodniczący – Panie Doktorze dobrze słowo.
P. Jacek Herman– P. Przewodniczący ja się bardzo cieszę, że lekarze z
Zakopanego mieszkają w Zakopanem, pracują, operują i maja kontakt idąc po
mieście do sklepu spotykać tych swoich właśnie pacjentów. Ten kierunek P.
Burmistrzu ja bym bardzo prosił, żeby był utrzymany no ja już nie będę drugi
raz mówił ale ja mówiłem o ściśle konkretnych poradniach. Nie może być tak,
że jest tak dużo pacjentów bo wszędzie jest tych pacjentów dużo natomiast nie
może być tak i nie można się tym chwalić, że o godzinie 2 w nocy pacjentka jest
operowana z powodu żylaków podudzia. To jest moim zdaniem jakieś
niezrozumienie, o 2 w nocy to się śpi ten kierunek chciałbym, żeby był
utrzymany spokojnie powolutku, tak krawiec kroi jak materiału starcza, dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – dobrze bardzo dziękuje, proszę zobaczyć bardzo treściwe
sprawozdanie ze strony Państwa a jak wzbudziło żywa dyskusję i
zainteresowanie ze strony radnych jak i oczywiście ze strony P. Burmistrza.
Także bardzo dziękuje Państwu za to sprawozdanie i do widzenia, do
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zobaczenia. Dobrze bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Oświaty P.
Marka Donatowicza o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowna
Rado, Zebrani Goście, ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się 18
lutego w posiedzeniu udział wzięli P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica, P.
Grzegorz Jóźkiewicz Przewodniczący Rady Miasta, P. Zofia Kiełpińska
Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, P. Agata Pacelt Koordynator
Młodzieżowej Rady Miasta. Tematem naszego spotkania było właśnie spotkanie
z Młodzieżowa Rada Miasta, której Przewodniczącym jest Kamil Nowak,
Zastępca Paweł Skupień i na spotkaniu była też obecna w zastępstwie
Sekretarza Rady Miasta jej zastępczyni Justyna Lasiak. Chce tu podkreślić, że
Młodzieżowa Rada Miasta skupia młodzież z gimnazjów i szkół średnich
Zakopanego, funkcjonuje od 2 miesięcy. To było bardzo ciekawe spotkanie,
młodzi ludzie przedstawili nam swoja wizje miasta, jak chcieliby, żeby miasto
funkcjonowało, bardzo ciekawie opowiadali o tym co chcieliby w mieście
zrobić, co powinno powstać. Ale mieliśmy takie wrażenie, że informacja o
różnych wydarzeniach sportowych, kulturalnych nie do końca dociera do
młodych ludzi i tutaj to był jeden z wniosków tego spotkania, żeby też i oni
zainteresowali się stroną internetowa miasta i wszystkim tym co miasto im
proponuje w zakresie kultury jak i sportu. Cieszyło nas to, że właśnie te dwa
obszary były dla nich bardzo istotne czyli wydarzenia kulturalne, wydarzenia
sportowe, wykazywali dużo ciekawych pomysłów, inicjatywy. Przedstawili nam
właśnie wizję funkcjonowania swojej Rady i tutaj pierwszym krokiem mam być
ankieta, która odbędzie się wśród młodzieży zakopiańskich szkół w której
zapytają właśnie o propozycje i pewne ich jak gdyby wizje miasta. Ta ankieta w
najbliższym czasie odbędzie się w zakopiańskich szkołach tu należy podkreślić,
że pierwszym przedsięwzięciem, które odbyło się tydzień temu w piątek był
koncert charytatywny, który odbył się w Zakopiańskim Centrum Edukacji. Tutaj
uczestniczyliśmy wraz z radną Solańską i P. Przewodniczącym w tym
koncercie, to był przypomnę koncert dla rodziny pogorzelców z Gliczarowa, jest
to jedna z uczennic zakopiańskiej szkoły. I tutaj mieliśmy fantastyczny przykład
jak wiele uzdolnionej młodzieży jest w Zakopanem. Odbył się koncert, który
trwał prawie 2 godziny, wokaliści, zespoły i już wiemy, że warto tą młodzież
prezentować, warto ja promować bo naprawdę jest bardzo uzdolniona. Był to
pierwszy tego typu koncert, oczywiście na Komisji rozmawialiśmy o tym, żeby
przy okazji różnych imprez zakopiańskich będziemy im proponować udział i
promowanie swojego talentu w różnych zakopiańskich imprezach. Dziękuje na
tym spotkanie zakończyliśmy, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuje P. Marku, bardzo proszę P. Krzysztofa
Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Sportu o przedstawienie
sprawozdania z pracy Komisji.
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P. Przewodniczący– P. Przewodniczący, Wysoka Rado, P. Burmistrzowie,
Szanowni Zebrani, Komisja Sportu odbyła swoje posiedzenie w dniu 15 lutego
br. obecni byli na posiedzeniu P. Burmistrz Leszek Dorula, P. Burmistrz
Agnieszka Nowak Gąsienica, P. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz
Jóźkiewicz, P. Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Zofia Kiełpińska,
P. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji Leszek Behounek oraz
zaproszeni na posiedzenie nauczyciele wychowania fizycznego. Na tym
posiedzeniu nauczyciele przedstawili , zapoznali członków Komisji z zajęciami
szczególnie sportowymi jakie prowadzone są w szkołach, podkreślili duże
wsparcie Urzędu Miasta w tych działaniach. Ja przypomnę, że realizowane są
dwa programy dla klasy IV „Już pływam” i dla klasy III „Jeżdżę z głową”, jeden
skierowany do młodzieży, uczący dzieci pływać a drugi uczący jeździć dzieci na
nartach i to jest współfinansowane przez zarówno Urząd Miasta jak również i
Marszałka. Ponadto Komisja Sportu dwa razy do roku dzieli środki finansowe
na zajęcia wychowania fizycznego, które odbywają się poza terenem szkoły i to
pozwala nauczycielom uatrakcyjniać lekcje tegoż popularnego w-f-u. Ponadto
nauczyciele jednoznacznie wskazali na potrzebę przebudowy, tak naprawdę
modernizacji, przebudowy stadionu przy ul. Orkana tak aby można było
realizować tam zajęcia z podstawy programowej. Szczególnie chodzi o zajęcia
lekkoatletyki chodzi o to aby ten stadion spełniał funkcje lekkoatletyczna, żeby
była bieżnia okólna, żeby można było skoczyć w dal, żeby można było pchnąć
kulą. Jest to niezbędne do tego, żeby program nauki wychowania fizycznego w
szkołach mógł być realizowany w sposób pełny, oczywiście jest możliwość
pogodzenia tego z murawą do gry w piłkę nożną. W sprawach bieżących
P. Burmistrz zapoznał nas, może wyjaśnił nam sprawę dotyczącą pisma, które
wpłynęło do P. Przewodniczącego a P. Przewodniczący skierował to do Komisji
Sportu a dotyczy to sprawy wymiany działki przy ul. Bogówka i Droga do
Białego. P. Burmistrz wyjaśnił nam na jakim etapie jest ta wymiana i pismo
również zostało skierowane do Komisji Ekonomiki a w marcu również na
naszym posiedzeniu jeszcze raz będziemy o nim dyskutować. I również
zapraszam na posiedzenie marcowe Komisji dlatego, że będzie ono poświęcone
sprawom inwestycji sportowych, które w naszym mieście odbywają się, trwają
ale te które również będą planowane. Spotkanie będzie Komisji Sportu z
Wydziałałem Inwestycji i mam nadzieje, że na tym spotkaniu dowiemy się na
jakim etapie są min. rzeczy związane z budową hali przy Gimnazjum nr1 jak i
modernizacji stadionu przy ul. Orkana a może również innej inwestycje, które
mamy nadzieje, że tutaj się będą w mieście odbywały. Na zakończenie pozwolę
sobie jeszcze zaprosić serdecznie wszystkich państwa na kolejną edycję Pucharu
Zakopanego, to III edycja odbędzie się 27 lutego na Kasprowym Wierchu a
dzień później w parku miejskim będzie Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych na
który również serdecznie Państwa zapraszam 1963 metry do przebiegnięcia,
myślę, że damy radę. Dziękuje bardzo.
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P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Panie Krzyśku, czy są pytania w sprawie
sprawozdania? nie widzę. Zatem przechodzimy do kolejnej Komisji, do Komisji
to może po, P. Maciej Wojak Przewodniczący Komisji Kultury.
P. Maciej Wojak – P. Burmistrzowie, Wysoka Rado, Państwo Przewodniczący
bardzo serdecznie dziękuje P. Przewodniczący Grzegorzu za życzenia niestety
troszkę się spóźniłem ale dziękuje serdecznie. Proszę Państwa Komisja Kultury
w dniu wczorajszym miała swoje posiedzenie, było to posiedzenie wyjazdowe
odbyło się w fili Muzeum Tatrzańskiego w Willi Oksza. Udział wzięli min.
P. Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego P. Joanna Staszak,
była obecna P. Dyrektor Biblioteki Publicznej P. Bożena Gąsienica jak również
był P. Dyrektor Biura Promocji P. Robert Puch a przedstawicielką mediów była
dziennikarka i malarka P. Jolanta Flach . Nasze posiedzenie, gospodyniami tego
spotkania była P. Dyrektor Muzeum Anna Wende – Surmiak oraz jej
Zastępczyni P. Katarzyna Zielińska. P. Wende – Surmiak przedstawiła
wszystkie informacje związane z ubiegłym rokiem, pamiętacie Państwo, że to
by Rok Witkiewiczów, rzeczywiście on w wydaniu Muzeum Tatrzańskiego
obfitował w wiele wspaniałych wydarzeń min. było kilkanaście, kilka wystaw w
tym bardzo głośna w Polsce wystawa pt. „Anioł i Syn”, która zorganizował i
przygotował P. Stefan Hołowicz oraz inne wydarzenia. I tu podkreśliła P.
Dyrektor, że wszystkie te wydarzenia mogły się odbyć dzięki doskonałej
współpracy z Urzędem Miasta Zakopanego jak również dzięki temu, że miasto
wyasygnowało 100 tysięcy złotych na przeprowadzenie tych wydarzeń. Proszę
Państwa przyszłe posiedzenie Komisji Kultury będzie poświęcone w całości
wydarzeniom związanym z Rokiem Witkiewiczów, będą tam na tym spotkaniu
wszystkie organizacje społeczne i kulturalne, które brały udział w tym
wydarzeniu. Proszę Państwa również przedstawiono nam program działania
Muzeum na najbliższy rok jak i prace związane z modernizacja i remontem
wszystkich obiektów Muzeum Tatrzańskiego, bardzo są to ciekawe zamierzenia,
wymagają wielu środków finansowych ale Muzeum jest dobrej myśli ponieważ
składa wnioski do programów europejskich i być może dostanie te środki.
Przypomnę Państwu, że budżet Muzeum Tatrzańskiego, które składa się z
dziewięciu oddziałów i dwóch galerii wynosi 2 miliony 100 tysięcy złotych a
Muzeum zatrudnia 50 pracowników. Bardzo jest zła sytuacja jeśli chodzi o
zakupy muzealne, praktycznie na zakupy muzealne brak jest środków,
przypomnę, że ostatnio Muzeum miało ofertę zakupu portretu Zofii
Krzeptowskiej namalowanego przez Witkacego bo jest taka idea ażeby portrety
Witkacego ludzi związanych z Zakopanem były w kolekcji Muzeum
Tatrzańskiego, no niestety tych środków Muzeum nie potrafiło czy nie mogło
znaleźć i parę dni temu obraz ten został sprzedany na aukcji w Warszawie.
Proszę Państwa to tyle odnośnie naszej wizyty w Muzeum Tatrzańskim, teraz
chciałem Państwa poinformować i serdecznie zaprosić od dnia dzisiejszego
odbywają się uroczystości związane z urodzinami Teatru Witkacego to już 31
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lat jak ten teatr działa w Zakopanem. Także w imieniu P. Dyrektora Andrzeja
Dziuka bardzo serdecznie Państwa Zapraszam do uczestnictwa w tych
urodzinach od dzisiaj czyli od czwartku do soboty włącznie. Dziękuje bardzo.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane –
dziękuje bardzo za przedstawienie sprawozdania z Komisji Kultury, bardzo
proszę czy są jakieś pytania? nie widzę. Bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie sprawozdania.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, P. Burmistrzowie Sesja się
rozkręca podziękowania od oczątku Proszę Państwa ja w tych podziękowaniach
związanych ze zdrowiem i wszystkim mogę tylko powiedzieć tyle, że Panie
doktorze próbował Pan rozkręcić radnych i Sesje też dwa razy nikt nie wszedł z
Panem w jakąś głębszą polemikę. Ja Panu powiem tak, że 1% inaczej tak, 1
złotówka przekazana na sport to jest 10 złotych zaoszczędzone w służbie
zdrowia, krótka. A teraz do sprawozdania Komisji Ekonomiki, która obradowała
dwa razy w tym miesiącu, raz 11 lutego, drugi raz 22 lutego. Pierwsze spotkanie
było zorganizowane wspólnie z P. Przewodniczącym Komisji Gospodarki
Komunalnej P. Wojciechem Tatarem i było poświecone Geotermii, planom
rozbudowy. Drugi temat gazownictwo i rozwój tej sieci został przełożony na
inny termin z uwagi na ogrom tematów związanych z Geotermią jest nowy
Prezes Wojciech Ignacok przyszedł ze swoim członkiem zarządu P. Pawłem
Kupczakiem z Krakowa i radni jak też biorący udział w spotkaniu mieszkańcy
Zakopanego, przedstawiciele organizacji. Była P. Agata Wójtowicz Prezes
Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, była P. Jolanta Sitarz-Wójcicka z
Podhalańskiego Alarmu Smogowego. Spotkanie było ciekawe uczestniczyli
burmistrzowie, naczelnicy wydziałów, P. Tomasz Filar, Proszę Państwa co
mogę powiedzieć krótko każdy będzie to widział różnie i inaczej. Trzeba być
obiektywnym i trzeba powiedzieć tak, że od 25 lat w nowej rzeczywistości w
Zakopanem co się pojawiło? No pojawiła się Geotermia Podhalańska, która
dzisiaj ogrzewa 35% wszystkich mieszkań w Zakopanem to jest jedna bardzo
ważna rzecz. Zostało zlikwidowanych wiele kotłowni, dokładnie 9 dużych, które
na terenie miasta działały a dzisiaj ich nie ma. Natomiast no problemy ze
smogiem są i nie da się tego ukryć i tu trzeba podziękować też wszystkim,
którzy są bardziej lub mniej życzliwi. No na pewno życzliwy jest Podhalański
Alarm Smogowy bo tak trzeba powiedzieć prawdę no poruszyli problem, który
jest w Zakopanem, który jest od lat i niezależnie czy Burmistrzem był Janusz
Majcher czy jest dzisiaj Leszek Dorula prawda ten temat przewija się i każdy go
widzi na swój sposób. Akcja demokracja ze swoją zaprzyjaźnioną prawda
fundacja powiesiła dwa bilbordy jeden w Białym Dunajcu, drugi w okolicach
Krupówek i w ten sposób nam przypomina, żeby w tym temacie podejmować
działania. Druga organizacja to jest Podhalański Alarm Smogowy, która no
mnie się podoba i działa prężnie, przychodzi na spotkania, wspiera Urząd
Miasta, wydaje broszury, edukuje w szkołach i po prostu no w ten sposób się w
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to włącza. No bo Proszę Państwa wszyscy wiemy, że oddychanie
zanieczyszczonym powietrzem jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, statystyki
mówią, że tam prawda 47 tysięcy rocznie umiera z tego powodu, jest to 1/10
wszystkich zgonów w Polsce, porównując 3 tysiące ludzi umiera w wypadkach
samochodowych. I teraz tez Proszę Państwa, żeby też być obiektywnym i
powiedzieć wszystko prawdę no działania z tym związane są na pewno
długofalowe, prawo krytyki w tej słusznej sprawie mają wszyscy ale
przejrzałem sobie tez inne zestawienie Dziennik Gazeta Prawna zrobił ranking i
zestawienie 90 najzdrowszych powiatów w Polsce i 35 miast na prawach
powiatu. Były tam trzy kryteria, jednym z nich było zdrowie mieszkańców
danego regionu powiatu w tym wypadku innym dostępność do świadczeń,
zaplecze medyczne. No i Proszę Państwa co się okazuje no zestawiając te
powyższe kryteria okazało się, ze najzdrowszym powiatem jest Powiat
Tatrzański z miastem Zakopane w Polsce. Jest to już II taka edycja w zeszłym
roku była I w tym roku jest II jesteśmy w tym rankingu na I miejscu, długość
życia w naszym powiecie 75 lat mężczyzna, 82 lata kobieta w innych regionach
Polski jest to o kilkanaście lat mniej. No tak się akurat składa, że to prawo
krytyki, które wszyscy mają kieruje sie najbardziej w stronę Zakopanego więc
no w tej krytyce zauważyłem też to co się pojawiło czyli to, że jednak jesteśmy
tym miastem tym powiatem gdzie żyje się zdrowo i długo. W przeciwieństwie
do tego jak na przykład też zachowują się niektórzy politycy z górnej półki,
którzy mówią, że jak chcesz żyć krócej to przyjedź do Krakowa. No w tym
rankingu Kraków w zeszłym roku wygrał tak, w tym roku jest na IV miejscu
wiec też ci politycy z górnej półki jak ktoś czyta te rankingi to wie o kogo
chodzi też kierują się wyjątkowym populizmem no bo warto sięgnąć po
wszystkie w tym temacie i dostępne źródła i informacje. Będzie kolejne
spotkanie dotyczące gazownictwa, okazało się, że jest to też tak szeroki program
do omówienia. P. Wiceburmistrz Łukaszczyk też w to się zaangażował, będzie
przygotowane w tym względzie takie spotkanie, zaproszone organizacje, będzie
ogólnodostępne i też dowiemy się jakim zasięgiem i co w ostatnich latach te
kilkadziesiąt kilometrów gazyfikacji w naszym mieście jest faktem bezspornym
to się pojawiło i to jest. Jaka szansa jest na kolejne to dowiemy się. Drugie
spotkanie naszej Komisji Ekonomiki miało miejsce 22 lutego i na tym spotkaniu
z ważniejszych tematów pojawił się temat uchwały, która przygotował
P. Burmistrz a dotyczącej naszego transportu miejskiego. Było burzliwe
spotkanie, radni w tej euforii też trochę się może i zapędzili bo chcieli, żeby
było wszystko za darmo prawa łącznie z tym transportem no może się nie
wszystko tak da. Na kolejnej Komisji Gospodarki Komunalnej Burmistrz
przedstawił swoje stanowisko, też trzeba mu przyznać rację i myślę, że dzisiaj
na Komisji podejmiemy ta uchwałę w sposób taki właściwy. Z innych tematów
na Komisji pojawił się temat pisma, to jest temat, który już dłuższy czas się
przewija Obrona Narodowa.pl, jest to stowarzyszenie, które powstało wobec
bylejakości polskiej armii, stowarzyszenie, które w swoich szeregach zrzesza
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byłych członków elitarnych jednostek takich jak GROM lub tych którzy musieli
opuścić armię wcześniej a całe życie poświecili temu zagadnieniu, na tym się
znają i taką organizację oddolnie stworzyli. Jak wiemy pobór do wojska został
zawieszony w 99 roku i w tej chwili takie działania są podejmowane na naszym
terenie. Jest dokładnie w tej chwili 30 osób, które za własne środki, własne
pieniądze zakupiły sprzęt, potrzebne umundurowanie i poświęcają swój własny
czas szkolą się i ich idea jest taka aby brać udział we wszystkich takich
tematach, które mają związek z naszym miastem z naszym regionem. Czyli
prawda przy jakichś akcjach takich, które by były jak akcje powodzie, akcje
prawda, które wymagają
jakichś nawet działań gdzie są zagrożone nasze
prawda strategiczne obiekty takie jak wodociągi, jak inne. Dzisiaj taka
organizacja jest nam potrzebna, młodzi ludzie do niej wstępują ale jest wielu
takich których nie stać a chcieliby w tym wziąć udział, pełne takie wyposażenie,
ekwipunek to jest ok. 3 tysięcy zł. Komisja podeszła do tego ze zrozumieniem i
P. Burmistrzu skierowany jest wniosek o przekazanie na cele statutowe tej
organizacji 30 tysięcy. Oczywiście ma to być wykorzystane dla naszych, z
naszego terenu z Zakopanego młodych ludzi, którzy chcą wstąpić do tej
organizacji, brać udział w szkoleniach i podnosić swoje kwalifikacje. Także ten
temat również był poruszony, pyzatym były tez pisma takie jak zwykle
standardowe ale było ich tak dużo, że nie będę ich teraz omawiał, dziękuje.

P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane - dziękuje
za sprawozdanie z Komisji, czy są jakieś pytania? nie widzę. Proszę P.
Przewodniczącego Wojciecha Tatara o sprawozdanie z Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska.
P. Wojciech Tatar P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, o pierwszym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej
już wiecie, odbyło się ono wspólnie z Komisją Ekonomiki i Kolega Jasiu Gluc
podczas dzisiejszej dyskusji poruszał trzy prawdy, Księdza Józefa Tischnera. Co
do apelu smogowego mówię i która to była prawda to wybierzmy sobie sami,
także a jak wiemy wszyscy dobrze jak jest, jak miasto działa i jak działamy tak
wszyscy dobrze wiemy tutaj cała Rada i tutaj mieszkańcy. Sianie jakiejś tam
zbędnej paniki większego medialnego przekonania, że jest tak bardzo źle, które
idzie w całą Polskę w całą Europę wydaje mi się, że mieszkańcom, którzy
zajmują się turystyką w tym mieście do końca nie tak służy jak powinno. No ale
zostawmy to dyskusji bo na pewno innej bo będziemy się jeszcze w tym temacie
spotykać. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska drugie
posiedzenie miała przedwczoraj w dniu 23 lutego podczas pracy Komisji, w
pracy Komisji uczestniczył P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki
Gruntami oraz P. Józefa Janina Naczelnik Wydziału Drogownictwa,
przepraszam
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Głosy z sali – Janina Puchała.
P. Wojciech Tatar - Janina Puchała, przepraszam a jak powiedziałem?
P. Marek Donatowicz z sali – Józefa Janina.
P. Wojciech Tatar – przepraszam Janina Puchała, Komisja pozytywnie
zaopiniowała następujące projekty uchwał: uprawnień do bezpłatnych i
ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w
publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zakopane. Ponadto
pozytywnie zaopiniowała dzierżawę miejskiej nieruchomości gruntowej
następnie następnej nieruchomości gruntowej, nie chcę wymieniać nazwy bo nie
jest to konieczne oraz pozytywnie zaopiniowała przejęcie od Powiatu
Tatrzańskiego zadań związanych z uregulowaniem własności nieruchomości
zajętych obecnie pod drogi publiczne kategorii gminnej. Komisja negatywnie
zaopiniowała jedno pismo P. Iwony W. Dziękuje jeżeli ktoś ma jakieś pytania
to bardzo proszę.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane - nie
widzę pytań, dziękuje za sprawozdanie z Komisji. Bardzo proszę P. Bartłomieja
Bryjaka Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju o przedstawienie
sprawozdania z działalności Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo Komisja nasza obradowała dnia 18
lutego, poznaliśmy pełniąca obowiązki nową Miejska Konserwator Zabytków.
Przy okazji zapoznaliśmy się ze stanem ochrony naszych zabytków a w zasadzie
jego braku ponieważ Program Ochrony Zabytków powinien funkcjonować w
gminie od 2003 roku. Do dzisiejszego dnia nie było czasu czy możliwości ażeby
go przygotować. W dalszej części posiedzenia P. Burmistrz łącznie z P. mecenas
Małgorzata Musiał Fecko przedstawili nam obecne procesy sądowe w sprawach
uchylenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz
P. Burmistrz poinformował nas, że powołał komisję. Zespół, który będzie miał
za zadanie znaleźć sposób ewentualnie zastanowić się czy by była możliwość
zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu
ograniczenia powstawania obiektów wielko kubaturowych. Nie od dziś
wiadomo, że te wskaźniki zabudowy w obecnie obowiązujących planach są
znacznie zawyżone w stosunku co do możliwości inwestycyjnych w danym
terenie. Choćby to, że czasem tereny oznaczone symbolami mieszkalnictwa
jednorodzinnego posiadają wskaźniki zabudowy ponad 40% no sytuuje je raczej
w innej kategorii terenów budowlanych a nie obiektów jednorodzinnych.
Komisja podjęła podczas posiedzenia dwa wnioski, pierwszy z nich to prośba do
P. Burmistrza ażeby sporządził analizę zasadności, aktualności oraz skutków
uchylenia uchwały o Parku Kulturowym Kotliny Zakopiańskiej. Drugi wniosek
dotyczył sprawdzenia możliwości prawnych aby pozwać wykonawcę czy
podjąć jakieś kroki prawne w celu odzyskania miliona złotych za straty z
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powodu nie umieszczenia odpowiednich stawek opłaty planistycznej dla
wybranych terenów w planie „Jagiellońska – Antałówka”. Dziękuje bardzo jeśli
są pytania to proszę.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane - proszę
bardzo P. Jan Gluc.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny P. Burmistrzu
Kolega Bartek Bryjak Przewodniczący Komisji Urbanistyki muszę tak
powiedzieć, że bardzo energicznie i angażuje się w prace tej Komisji. Natomiast
pewne tematy związane są z tym, że jest młody prawda pełen energii, chciałby
wiele zrobić, dużo zmienić ale tez potrzebni są starsi radni, którzy będą brać
udział w tej dyskusji. Ale Proszę Państwa ja Państwu powiem tak co jest
najbardziej skuteczną formą budowy no okazuje się, że najbardziej skuteczną
formą budowy jest W-Z-ka czyli brak planu. Każdy może na ten temat
powiedzieć co chce no ale wiecie kto wie ale Białka nie ma planów, tam w
Białce idzie z W-Z-ki wyciągi, obiekty duże kubaturowe, które są piękne
prawda i to wszystko idzie z W-Z-ki. W-z- ka jest naprawdę dynamiczna tylko
musi być dobry Burmistrz , Rada z głową i każde obiekty są do tego, żeby je
sytuować. Mnie na przykład brakuje takich dyskusji no na Radzie Miasta czy
nawet na komisjach czy na MKU- le to też nie jest tak, że jest styl
Witkiewiczowski ma być taki jak jest i ma być do końca świata i jeszcze dzień
dłużej. Mamy tylko się zachwycać nad nim i piać z zachwytu, on tak samo
powinien ewoluować wraz z rozwojem Zakapanego bo to co dzisiaj jest
największym problemem, że to, że niektórzy próbują dotrzymać stylu
Witkiewiczowskiego. Powstają później takie domy gdzie jest pięć pięter w
dachu, niefunkcjonalne, architekt sobie z tym nie może poradzić a kto inny
walczy o to, żeby zmienić kont nachylenia dachu o parę stopni dwa, trzy lata.
No i to jest ta nieskuteczność i tez no nie możemy ciągle i zasłaniać się MKUA
tak zdecydowała to my radni taka decyzję podejmiemy, no jest w Zakopanem
przedwojennych wiele domów, obiektów, które są bardzo fajne no na przykład
jednego podawałem Tuberoza. No proszę zobaczyć wyjść, piękny obiekt
przedwojenny zaprojektowany a Styl Witkiewiczowski powinien ewoluować i
być dostosowany do tego prawda jakie są wymogi w naszym mieście i które się
rozwija przez ostatnie lata bardzo dynamicznie. No i my tak nie nadążamy z tym
prawda Studium no jest już półtora roku, wiele nie popchnęliśmy i tak do końca
nie wiemy czy chcemy zostać prawda na tych W-Z- kach czy chcemy zrobić
dobre Studium. Tyle w tym temacie.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane dziękuje bardzo P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata - P. Burmistrzowie, Wysoka Rado, Jasiu ta dyskusja już była i
powiem ci otwarcie, że po prostu w tym mieście się bardzo dużo dziwnych
rzeczy przez lata działo. Z Twoich dyskusji wynika na to, że mieliśmy złych
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burmistrzów i mieliśmy złą Radę i tutaj się zgodzę z Tobą. Było to złe z tego
powodu, że było przez lata wydane masę W-Z-ek masę W-Z-ek na jakieś
„Titanici” na budynki, które po prostu wskaźniki były kilkakrotnie przekroczone
ponieważ teraz się słyszy na MKUA, że przecież zawsze było wiadomo, że 40%
współczynnik zabudowy z 40% do powierzchni nieruchomości to powinno być
przy działce 1000 m, łącznej powierzchni użytkowej 400m i przy zachowaniu
tych standardów nie mielibyśmy tego problemu. Ale przez lata mieliśmy tutaj
czarodziei w tym urzędzie, którzy po prostu tak rzeczy interpretowali. Oni
wzięli to 40% jako obrys budynku plus czy razy sześć kondygnacji no i okazuje
się, że taki budynek kilkakrotnie przerósł powierzchnię działki. To jest temat
Zakopanego i dlatego zakopane po prostu straciło swój charakter. Co do Parku
Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej, następny przekręt, który był wymierzony
w górali we właścicieli gruntów na obrzeżach. Powiedzmy jaka była
rzeczywistość, dlaczego w Parku Kulturowym Kotliny Zakopiańskiej nie zostało
ujęte centrum? ponieważ można było bezmyślnie wydawać warunki zabudowy.
Tych warunków nie dostali mieszkańcy, właściciele gruntów na obrzeżach i
nawet nigdy nie było intencji, żeby im dać jakąkolwiek możliwość po prostu
rozwoju, ponieważ zapisano się w tej uchwale, że podstawą do rozwoju jest
plan ochrony lub miejscowy plan. Harenda 6 lat była bez planu ochrony i beza
miejscowego planu to jest właśnie nierówne traktowanie tutaj mieszkańców w
tym mieście, to co było tutaj praktykowane. Dlatego jeszcze raz powiem bez
względu na to jaki długo będziemy czekali po prostu na opinię teraz podjąłem
decyzje, że skieruje czy przygotuję projekt uchwały o uchyleniu uchwały o
Parku Kulturowym Kotliny Zakopiańskiej ponieważ nigdy nawet nie było tutaj
podjętej uchwały intencyjnej w sprawie tego, żeby przystąpić do planu ochrony.
A więc od początku było wiadomo, że ten plan ochrony nigdy nie będzie po
prostu przygotowany, dziękuje bardzo.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane dziękuje bardzo czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania? Proszę pana a P.
Burmistrz, proszę bardzo.
P. Burmistrz Leszek Dorula – tylko tak bez emocji chciałem się odnieść do
paru stwierdzeń, jedno to jest to Studium i w jakim kierunku idzie, no bo jest
sytuacja taka, że w tym momencie pracownia P. Modzelewskiej ma dość dużo
pracy nad tym, że nastąpiły zmiany ustawowe. Pierwsze to trzeba było
wprowadzić tzw. SOPO czyli usuwiska, które musiały być naniesione na
wszystkie te przygotowane częściowo propozycje w Studium. Drugie to nie
pamiętam, nie wiem czy dobrze to określę ale związane z demografią bodajże.
Nie wiem czy może P. Naczelnik jest Wydziału? bardzo bym prosił P. Staszku,
którym teraz też w tym momencie o P. Modzelewska bardzo ciężko nad tym
pracuje łącznie z tym, że uważa, ze po prostu przetarg, który wygrała
pasowałoby skorygować ponieważ tej pracy tak ustawodawca w ostatnim czasie
mocno zmienił i po prostu musi to być w tym Studium nowym ujęte. Także
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nawet to, że my byśmy chcieli nad tym dyskutować musimy czekać aż zostanie
to przez pracownie P. Modzelewskiej przygotowane.
P. Stanisław Pawlikowski Inspektor Biura Planowania Przestrzennego – w
październiku ubiegłego roku weszły nowe przepisy według których muszą być
bardzo wykonane szczegółowe analizy, musi być w nich demografia a więc czy
przybywa mieszkańców czy ubywa. Dokonana szczegółowa analiza
istniejących zasobów mieszkalnych powierzchni użytkowej, analiza jakie mamy
rezerwy niewykorzystane jeszcze terenów, które są niezabudowane i jeszcze na
końcu trzeba przeprowadzić analizę finansowa po prostu czy miasto jeżeli daje
nowe tereny to je na to stać. Czyli no jest bardzo dużo dodatkowych analiz,
które w tej chwili trwają w związku z tą nowa ustawa.
P. Burmistrz Leszek Dorula – jednym słowem czy miasto jest przygotowane
finansowo na to, że jak poszerzenie terenów to będziemy musieli doprowadzić
kanalizację, wodę, drogi itd. Tak ustawodawca też w tym momencie
zabezpiecza to wszystko w związku z tym te obliczenia dokładne musza być
przygotowane a później my przystąpimy dopiero do przygotowywania
ostatecznej wersji Studium. I to jest tak gwoli informacji tylko w tej dyskusji i
jeszcze jedna taka, takie może nie sprostowanie ale też doinformowanie, tak
Harenda była 6 albo 7 lat bez planu ale przez te 6,7 lat nie powstał tam ani jeden
budynek dewelopersko jakby można powiedzieć czy mieszkanie na sprzedaż.
Bardzo skutecznie i tu chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy
wspólnie działaliśmy wspólnie po prostu przestrzegaliśmy sobie przed nie tylko
sprzedażą gruntów ale też i jakakolwiek próbę wprowadzenia takich właśnie
zabudów deweloperskich w tym osiedlu, w tej parafii. I tutaj jestem z tego
powodu i z tych mieszkańców dumny, dziękuje.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane - dziękuje
bardzo, bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej P. Jacka Kalatę o
sprawozdanie z działalności Komisji.
P. Jacek Kalata - posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się dnia 22 lutego,
Komisja nie trwała za długo z tego powodu, że de facto były tylko dwa tematy.
To było przygotowanie projektu uchwały, zaopiniowanie na dzisiejsza po prostu
Sesję oraz był wyznaczony termin kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji, dziękuje bardzo.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane - dziękuje
czy są jakieś pytania? Nie widzę. Zatem wyczerpaliśmy pkt. 4 Sprawozdanie z
Komisji.
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Ad. 5
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 5 – Interpelacje i wnioski
radnych. Bardzo proszę P. Bartłomiej Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – obserwując nowości w sieci zauważyłem ostatnio modę
na powstawanie rejestrów umów, które są prowadzone przez urzędy gmin w
całej Polsce, taki rejestr jawny, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
mają takie miasta jak Słupsk, Kraków, Wrocław. Taki rejestr ma nawet
okoliczna gmina Poronin. W związku z tym wychodzę z propozycją i bardzo
proszę o to, ażeby również Urząd Miasta Zakopane zajął się sprawą i utworzył
ogólnodostępny, jawny rejestr wszystkich umów zawieranych z podmiotami
zewnętrznymi. Na pewno jest to dalszy krok w celu poprawy transparentności i
przejrzystości pracy urzędu i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, które
wie co się dzieje w gminie, ma łatwy do tego dostęp. Jest to praktykowane w
innych gminach i dlatego proszę o odpowiedź na pi śmie kiedy to mogło by być
wprowadzone, w jakiej formie. Osobiście polecam taką formę jak jest w mieście
Słupsku, bo wydawała mi się najbardziej przejrzysta. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący , kolejną interpelację
chce przedstawić P. Łukasz Filipowicz.
P. Łukasz Filipowicz – Szanowni Państwo powiem w nawiązaniu do tego co
było juz mówione dzisiaj odnośnie smogu, bo ostatnio kiedy umieściłem na
facebooku pewien post, który pokazywał a raczej miał na celu zwrócenie uwagi,
że nie zawsze jest tak źle w naszym mieście z tym powietrzem, jak się to w
mediach przedstawia. Tutaj Panowie radni z tego co widzę mają różne zdania, sa
podzielone na ten temat. Jedni mówią, że organizacje działają na korzyść miasta,
inni mówią że nieco na niekorzyść wizerunku naszej gminy. Obraz jest taki, że
smog jest ciągle w Zakopanem, to powietrze można ciąć niemal nożem, bo
czytając w mediach ten obraz naszego miasta jest straszny. Jak najbardziej akcje
społeczne są potrzebne i bardzo się cieszę, że takie akcje są i sam się nieco
zaangażowałem w te akcje. Natomiast dużo się mówi, że gmina nic nie robi i
jako radny spotykam się z tym, że ciągle nas się obwinia o to, że my nic z tym
smogiem nie robimy. Z tego co wiem, no wiele działań tez jest prowadzonych.
Wiadomo, że to nie jest problem łatwy do rozwiązania i nie jest to problem,
który można rozwiązać w ciągu tygodnia czy dwóch, tylko jest to po prostu
niemal długoletnie działanie, żeby ten smog wyeliminować. Moja prośba jest
taka, żeby zorganizować spotkanie z mieszkańcami, z organizacjami, z
przedstawicielami Urzędu Miasta, Starostwa, Rady Miasta i z każdym kto
będzie zainteresowany spotkaniem odnośnie smogu, odnośnie jakości powietrza,
żeby każdy zainteresowany mógł przyjść i dowiedzieć się co robi gmina, co
robimy, jaki jest dalszy plan, zaproponować jakieś sugestie, bo w sieci
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pomysłów jest milion, a jeżeli przychodzi do realizacji to tak naprawdę jest
cisza, więc ja bym bardzo prosił o zorganizowanie takiego spotkania, na którym
będziemy mogli wszyscy porozmawiać i ci co nie wiedzą dowiedzieć się co się
dzieje, ci co chcą coś zaproponować to by mogli coś zaproponować. Oczywiście
oferuje się też, że mogę pomóc zaprosić te wszystkie , może nie wszystkie, ale
znane mi organizacje i również zaangażować się w organizację takiego
spotkania. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - za głosem Pana Filipowicza rozumiem, że to spotkanie
zorganizowane będzie przez organ wykonawczy przez Pana Burmistrza, tak?
P. Łukasz Filipowicz – no jeżeli jest taka możliwość to żeby Pan Burmistrz
znalazł jakiś termin, wiadomo że muszą się wydziały zorganizować w
odpowiednim czasie, na pewno potrzebujemy też przedstawiciela Starostwa,
żeby Pan Burmistrz po prostu ustalił termin, a resztę zobaczymy i ustalimy kto
kogo zaprosi. Ale organizatorem jest Pan Burmistrz.
P. Przewodniczący - właśnie, o to prosimy. Dziękuję bardzo Panie Łukaszu,
bardzo proszę P. Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowni Państwo wczoraj Telewizja Kraków wywiad z
Panem Burmistrzem Leszkiem Dorulą, w którym Pan Burmistrz bardzo
obiecująco wypowiadał się na temat bliskiego remontu czy organizowania
remontu dworców i to o Pan Burmistrz przedstawił jest konkretem, więc cieszę
się, że te nasze straszące turystów dworce w końcu w najbliższej perspektywie
będą remontowane. Jest to duży plus. Chciałbym również poinformować
Państwa, że Pan Wiceburmistrz Łukaszczyk na moją interwencję i prośbę dosyć
skutecznie nawiązał kontakt Wydział Ochrony środowiska i Pan Burmistrz z
kierownictwem działu Regionalnego Zarządem Gospodarki Wodnej, no i
wygląda na to, że oczekujemy decyzji w sprawie remontu tego potoku, który
straszy nas mieszkańców i przyjezdnych od wielu lat. Również bardzo
pozytywnie odniesiono się do mojego pytania o sieć wodociągową i kanalizację
na Gubałówkę. Tu jest konkret, że spółka właściciel PKL – u zawarł ze spółką
Sewik porozumienie, które umożliwia przeprowadzenie i doprowadzenie tej
instalacji wodociągowej po działkach należących do PKL – u. Rozumiem, że w
perspektywie czasowej łącznie z kanalizacją mieszkańcy nareszcie otrzymają
godziwe warunki do bytu. Za co bardzo dziękuję oczywiście będę pilnował,
żeby to doprowadzić skutecznie do końca. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie profesorze, kolejna interpelację
złożył P. Stanisław Majerczyk.
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P. Stanisław Majerczyk – Szanowni Państwo, w nawiązaniu do była już
rozmowa na temat smogu i chce powiedzieć, że trzeba jasno wyartykułować to,
że miasto nie trwa w biernym oczekiwaniu na to, że jakoś to będzie. Natomiast
powołanie i uruchomienie komunikacji miejskiej powoduje to, że część
mieszkańców przynajmniej do tej pory zobowiązanej do posiadania własnego
samochodu czyli generalnie ile osób, ile mieszkańców to tyle samochodów te
samochody będzie mogło sprzedać i skorzystać z komunikacji miejskiej,
przynajmniej w tym pierwszym zakresie tutaj, jeżeli mówię o tej pierwszej linii,
a następnie w oczekiwaniu cierpliwie czekamy na uruchomienie tej komunikacji
w kierunku Cyrhli i myślę tak samo w kierunku Krzeptówek i co w jawny
sposób i zauważalny przyniesie określone korzyści, jeżeli chodzi o jakość
powietrza w mieście. Proszę Państwa chciałem zwrócić uwagę na fakt, że
miasto w porozumieniu z Powiatową Komendą Policji przekazuje środki na
dodatkowe kontrole jakości i bezpieczeństwa przewozu osób. Natomiast jakby
zapomniało w tym naszym powierzeniu i zapomnieliśmy o tym, że
bezpieczeństwo na drodze to nie jest tylko jakość pracy kierowcy, ale też jest to
w jaki sposób zachowują się inni użytkownicy, m.in. piesi. Uważam, że tu
szanse naszego działania kierowcy i pieszego w 50% co najmniej stanowią o
powodzeniu tego, że nie dojdzie do jakieś tragedii. Chodzi mi o co? Zwróciłem
uwagę na to, że nie wyartykułowaliśmy faktu, że Policja powinna kontrolować i
zwracać uwagę, ja nie mówię o tym, żeby karać, ale zwracać uwagę na to, że
pomimo obowiązujących przepisów gro pieszych w szczególnie jeszcze grup
które wędrują w rejonach np. Cyrhli, jeżeli idą drogą nie dość że wąską, nie
posiadają w żaden sposób emblematów ostrzegających, te które są generalnie po
zmroku szczególnie widoczne. To powinno być tak samo zawarte w tym, że
Policja jakby nie było powinna po prostu zająć się tym problemem. Myślę, że
tutaj rozmawiałem już z Panem rzecznikiem Policji i powiedział, że jak
najbardziej. Natomiast nie wiem, czy w tym momencie musiałby to mieć
dodatkowo skierowane jakąś prośbą, żeby w tej kwestii działania Policyjne
zostały przeprowadzane. Proszę Państwa jeżeli chodzi, chciałbym zapytać Pana
Burmistrza Łukaszczyka jak posuwana się prace w kierunku porozumienia z
powiatem tatrzańskim jeżeli chodzi o ul. Balzera. Powiem szczerze, że mam
przy sobie telefon komórkowy i mógłbym pokazać, że nie jest to sprawa blacha
przynajmniej dla mieszkańców tamtych rejonów, Jaszczurówka czy Cyrhla. I
piszą do mnie i dzwonią pytając mnie czy miasto dąży do tego, żeby spróbować
w lepszym stopniu drogę utrzymywać. Były takie zapewnienia, przynajmniej
takie rozmowy były, że być może miasto w tym letnim i zimowym utrzymaniu
ładu i porządku na tej ulicy będzie brało udział i wesprze i po prostu czy firma
Tesko mogła by to przejąć czy nie. Natomiast powiem szczerze, wiem o tym, że
media to jest cudowna sprawa i wielu mieszkańców przynajmniej z mojego
rejonu ogląda tą Sesję, chciałbym żeby wiedzieli, ze o to się tak samo
upominam i liczę na to, że w niedługiej perspektywie to się po prostu jakoś
rozwiąże i miasto albo przejmie albo w jakiś sposób wspomoże, w ty roku nie
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było zimy, ale łatwo było zobaczyć że wystarczył jeden dzień, a później dwa dni
po tym te góry śniegu nie wywiezione, nie uprzątnięte, parkingi które były, ja
wiem że na drodze powiatowej, ale siłą rzeczy to nie stanowi w żaden sposób
przyjaznego wizerunku jeżeli chodzi o miasto, bo generalnie rzecz biorąc
powiedzą, że w Zakopanem jest ulica niezadbana jest nie utrzymana
odpowiednio i nikt nie będzie się zastanawiał kto jest zarządcą tej drogi. Proszę
Państwa u nas w mieście jest stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków,
rozmawiałem ostatnio z Panią w kwestii zakopiańskiej perełki to jest o kapliczce
na Jaszczurówce. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że tam jest w tej chwili
prowadzone uzgodnienia jeżeli chodzi o oświetlenie, natomiast chciałbym
zwrócić uwagę na to, że ta kapliczka jest generalnie odizolowana samosiejkami i
drzewami, które generalnie zasłaniają tą perspektywę którą po prostu można z
ulicy nawet chociażby dostrzec. Tam jest wąskie gardło dojścia, natomiast po
lewej stronie tej kapliczki przy samej drodze są zarośnięte nie dużymi w tym
momencie jeszcze drzewami, a które skutecznie zasłaniają to, co mogło by
pięknie cieszyć oko już stojąc na przykład na parkingu a wiemy o tym, że jest to
miejsce szczególnie powiem, ze niebezpieczne jeżeli chodzi o ruch pieszych,
dlatego że nie ma tam przejścia dla pieszych, dookoła to jest teren droga wije się
bardzo ostrym zakrętem i powiem szczerze, że gro ludzi a przecież przyjeżdżają
tam tłumy każdego dnia, nie ma dnia żeby do kaplicy nie przyjeżdżają chętni,
żeby ją zobaczyć, żeby zwiedzić, po prostu a nie ma możliwości usytuowania
tam przejścia dla pieszych ponieważ nie zezwalają nawet na to przepisy, żeby
po prostu jakoś wspomóc, że odsłonić to, być może dla niektórych wystarczyło
by możliwość nawet z parkingu podziwiania czy zrobienia zdjęcia. Natomiast
po prostu to zasłanianie tych drzew jeżeli jest możliwość żeby Pani Konserwator
się tym zajęła, bardzo proszę. Proszę Państwa chciałbym jeszcze zapytać bo
byłem na dole w Wydziale Inwestycji i chciałbym, żeby to było ogłoszone, i za
pośrednictwem mediów ten przekaz dojdzie, że mieszkańcy ulic czy osiedli
gdzie do tej pory nie było wykonane oświetlenie ulic gdzie jest ciemno a przez
to bardzo niebezpiecznie, mają możliwość ewentualnie czy do radnych i tak
samo mówię do moich kolegów radnych ponieważ umówiłem się z Panią
Magdą, że o tym poinformuję, że ten miesiąc marzec byłby takim czasem kiedy
zrobimy inwentaryzację tych miejsc ewentualnie nie doświetlonych
wymagających inwestycji polegających na budowie oświetlenia w przyszłym
trzecim etapie czy w tej najbliższej perspektywie możliwej do tego, żeby po
prostu tamte wnioski i te nasze postulaty zgłosili, gdzie jest niebezpiecznie,
gdzie jest niedoświetlone, gdzie chcielibyśmy jeszcze. Proszę Państwa i
chciałbym jeszcze Panie Burmistrzu powiem szczerze, że akurat z mojej
dzielnicy jeżeli jest to możliwe zwracam się z prośbą o postawienie w miejscu
ogólno dostępnym w najlepszej lokalizacji tablicy informacyjnej, gdzie miasto
będzie mogło poinformować mieszkańców o chociażby o wydarzeniach
kulturalnych, a już nie mówiąc o tym, że zniknie chociażby a mieszkańcy będą
mogli nawet nekrolog powiesić, bo to generalnie zostaje tak, że nie ma tego po
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prostu gdzie powiesić zostaje wieszane po drzewach, a to nawet i trochę
niezgodne z ochroną środowiska, to oprócz tego nie wygląda to najlepiej. Myślę,
że przynajmniej na Cyrhli, myślę że w wielu miejscach można by było po prostu
takie tablice, wiem że są w niektórych miejscach, ale na przykład u nas nie ma i
one by spełniały określoną rolę. Bardzo dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, przed interpelacją którą wygłosi Pan Jan
Gluc, w odpowiedzi na jedno z pytań do Pana Burmistrza ja pozwolę
odpowiedzieć, że przekazaliśmy ponad 40 tyś. na rzecz działań Policji, więc
Panie Stanisławie nie widzę problemu jeżeli zadzwonię do Pana Komendanta i
poproszę żeby jeszcze zwrócił uwagę na tych pieszych, którzy się poruszają w
tych ciemnych , nieoświetlonych miejscach na terenie ul. Balzera, aby zwracali
uwagę na bezpieczeństwo tych pieszych. Wiemy, że te odblaskowe,
ostrzegawcze emblematy no to obowiązek mają nosić osoby poza terenem
zabudowy.
P. Stanisław Majerczyk z sali – ul. Balzera jest takim rejonem, gdzie
generalnie pojawia się generalnie rzecz biorąc, że jedziemy terenem
niezabudowanym, dlatego mówię o tym chociażby nawet
P. Przewodniczący - świetnie, a że Pan Komendant jest zawsze obecny,
zawsze jest otwarty na prośby, więc na pewno te prośbę ja mu osobiście
przekażę. Dziękuję bardzo, P. Jan Gluc.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , koledzy radni, Panie Burmistrzu, moja
interpelacja będzie krótka,, ale powstała przypadkowo jadąc z TTA pewnego
dnia zatrzymałem się zobaczyłem Pana Kitkowskiego, który potrzebował
koniecznie kogoś, kto by uczestniczył w turnieju szachowym, który się odbywał
u Pani Dyrektor Małgorzaty Bachledy Szeligi Dyrektorki turniej szachowy, no
skorzystałem z zaproszenia i proszę Państwa stąd moja interpelacja. Turniej
szachowy, brało w nich udział sporo osób, też z całej Polski i naszego terenu i
po tym turnieju rozmawiam z Państwem co ich skłoniło, żeby wziąć w tym
udział, no mówią w ten sposób, szachy uczą myślenia abstrakcyjnego,
budowania pewnej strategii, jest jakiś realny przeciwnik, ruchy trzeba
przewidywać, a przede wszystkim no trzeba rozróżnić co jest białe a co jest
czarne. Ja się pytam do jakiej szkoły syn chodzi. No nie chodzi do szkoły,
chłopak jest w czwartej klasie, korzysta z tzw. edukacji domowej i ta edukacja
domowa zainspirowała mnie do takiej rozmowy i co się okazało, że to jest teraz
bardzo popularne w Polsce od 5 czy 6 lat, polega to na tym że dzieci uczą się w
domu samodzielnie raz do roku zdają egzaminy. Nie będę wdawał się w
szczegóły po co to się robi, wiadomo akie są możliwości jeżeli rodzic się na to
decyduje, robi to dla własnego dziecka, taka możliwość jest. Dziecko jest przy
ojcu i matce, są w domu, natomiast mnie zainteresowało jedno jak to wyglądało
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od strony technicznej. Okazuje się, że raz w roku zdają egzaminy, no
rozmawiałem z tym dzieckiem, rodzicami którzy na te egzaminy jeżdżą. Mnie
poinformowali, że raz w roku są egzaminy, które są najczęściej w czerwcu
organizowane i są miejsca w Polsce, które prawda to organizują. Proszę Państwa
i teraz tak, mając jeszcze teraz tak na uwadze to, że takim pierwszym edukantem
domowym to był Witkacy, który też do szkoły nie chodził bo uczył go własny
ojciec czy też jego znajomi profesorowie. W każdym razie jeżeli by w naszym
mieście któraś ze szkół zdecydowała się na taki krok subwencja w tej chwili
wynosi podobno 60%. Te egzaminy można zorganizować w takim okresie też,
najczęściej jest to robione w czerwcu. Ja zdaje relacje rodziców, którzy tam byli,
Pani Burmistrz nie wchodzę z nikim w polemikę, ja po prostu mówię to co
słyszałem, mam nadzieję że ze źródeł też wiarygodnych, ale to nie jest istotne
czy zdaje raz czy dwa razy. Istotą tego zagadnienia jest to, że prawda
organizując to na terenie naszego miasta jesteśmy w stanie ściągnąć takie dzieci,
co najmniej z tysiąc razy rodzice, którzy przyjadą czy jeszcze ktoś z rodziny,
jest to razy cztery, jest to te kilka tysięcy osób, które przyjadą do Zakopanego i
prawda przez te kilka dni będą w Zakopanem, będą mieszkać w naszych
pensjonatach, a wiem od tych ludzi, że na przykład, nie będę ani reklamował ani
dezawuował miejsc gdzie to jest robione, no ale są takie miejsca gdzie po
prostu nie ma tam co robić, a mówią to ci rodzice którzy jeżdżą na te egzaminy i
Zakopane byłoby takim naprawdę atrakcyjnym miejscem, jeżeli by któraś ze
szkół zdecydowała się na taką edukację w swojej szkole, no to z jednej strony
jest ta subwencja, która wynosi 60%, z drugiej strony nie są to duże koszty a
zyskujemy na tym to, że prawda przez jakiś czas nasze pensjonaty też się
zapełnią i będą zadowoleni ci, którzy w naszym mieście się pojawią. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący ,
P. Jacek Herman – Panie radny, czy ja Pana dobrze zrozumiałem? Że
preferuje Pan naukę własną? Tak? rodzice uczą dzieci i nie chodzą do szkoły i w
ogóle. Ja tak zrozumiałem i uważam, że to jest jakieś nieporozumienie.
P. Jan Gluc z sali – no bo Pan nie słuchał.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, to nie o to chodzi.
P. Jan Gluc – Panie doktorze, bo Panu sypnę z tej mównicy
P. Jacek Herman – ale to może potem
P. Przewodniczący - P. Jacek Kalata
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P. Jan Gluc – Panie doktorze ja stwierdziłem fakt, że w Polsce kilka tysięcy
dzieci wybiera edukację domową i Zakopane jest świetnym miejscem, gdzie ta
młodzież mogłaby się pojawić korzystając z zaplecza naszych szkół razy ich
opiekunowie i rodzice, którzy przyjeżdżają, jest to kilka tysięcy osób na
egzaminy. Panie doktorze, a czy ktoś to preferuje czy nie to absolutnie na tej
sesji nie zamierzam ani ja dyskutować ani z Panem polemizował, bo to nie jest
ten temat. Ten temat dotyczy tego, że można te osoby zaprosić do Zakopanego i
żeby tutaj w którejś ze szkół było zaplecze dla również takiej edukacji. Niech
Pan nie kręci głową, bo ja znam te osoby i powiem Panu, że zdają z wynikiem
celującym, 5 i 6 i są takie osoby i my nie możemy tego negować, bo
Konstytucja na to pozwoliła, ustawy odpowiednie są i to działanie funkcjonuje.
Panie doktorze nie o tym mówimy.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący .
P. Jacek Kalata – Panie Burmistrzu tu ma Pan rację, że na Harendzie nie
powstał żaden budynek deweloperski, ale tak się stało że w innych rejonach
Zakopanego gdzie park kulturowy kotliny zakopiańskiej po prostu
deweloperski, tak się zdaje że po prostu w innych rejonach Zakopanego, że był
park uchwalony i nie miało tyle szczęścia, ale do tego ja wrócę i dojdziemy. To
taka dygresja. Panie Burmistrzu bardzo prosiłbym o wykaz wszystkich kontroli
prowadzonych w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach podległych od roku 2010
ponieważ tak co chwile trafiamy na jakiś audyt, co chwilę wpadamy na jakąś
kontrolę NIK – u, a sądzę że była to by bardzo dobra informacja dla wszystkich
radnych jakie kontrole były przeprowadzone i żeby po prostu każdy mógł po
nie sięgnąć. To jest tak na bieżąco i tak w imieniu Komisji Rewizyjnej też
prosiłbym po prostu na bieżąco nas informować, jakie kroki są podjęte w
sprawie renty planistycznej, która była opisana dosyć szeroko w Gazecie
Krakowskiej i Panie Burmistrzu jeszcze chciałbym, żeby radni mieli dostęp do
wykazu wszystkich wydanych warunków zabudowy od roku 2006 ponieważ z
tego co wiadomo takie opracowanie było przygotowywane w związku z
przystąpieniem do studium i nie wiem czy jest tam jakiś załącznik graficzny,
żeby po prostu było wykazane na których nieruchomościach, w których
rejonach warunków zabudowy było najwięcej po prostu wydanych, bo sądzę że
te rzeczy raczej przy studium były po prostu opracowane. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący , kolejną interpelację
złożył P. Andrzej Jasiński.
P. Przewodniczący Andrzej Jasiński - P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pozwolę sobie złożyć interpelację w sprawie
polityki przestrzennej naszego miasta. Polityka przestrzenna władz miasta jest
głównym warunkiem rozwoju, jest to jeden z podstawowych zadań własnych
36

gminy. W związku z tym wnoszę o przeprowadzenie analizy spraw związanych
z zagospodarowaniem przestrzennym miasta a w szczególności:
przeprowadzenie
szczegółowej
oceny
obowiązujących
dokumentów
planistycznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w
zakresie: ich zgodności z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopanego uchwalonego w 1999
roku, ich wzajemnej spójności oraz zgodności z podstawowymi założeniami i
programami rozwojowymi miasta, w tym m.in. urbanizacji i zabudowy terenu
oraz mieszkalnictwa, ochrony zabytków i lokalnych wartości kulturowych,
ochrony przyrody, ochrony krajobrazu, organizacji komunikacji lokalnej,
pieszej, rowerowej, samochodowej, zaopatrzenia w media, ciepło, energia
elektryczna, woda, kanalizacja, gaz i telekomunikacja, głównych gałęzi rekreacji
i wypoczynku, głównych gałęzi gospodarczych, np. narciarstwo, hotelarstwo,
usługi lokalne i ponad lokalne, przygotowanie analizy w zakresie: polityki
przestrzennej miasta wynikających z wyżej wymienionych planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego, jej przedstawienie i uzasadnienie w
odniesieniu do wymienionych w pkt. 2 założeń rozwojowych, demografii
bieżącej i perspektywicznej miasta, w szczególności w zakresie planowanej
intensyfikacji zabudowy i wzrostu terenów budowlanych, porównania w formie
opisowej i graficznej zmian dokumentów planistycznych przygotowanych i
uchwalonych w latach 1994 – 2016, miejscowych planów ogólnych miasta
Zakopanego uchwalonych w 1994 roku on już nie obowiązuje, studium
uchwalone w 1999 roku i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
od 2006 roku. Uważam, że taki przegląd, uzasadnienie i analiza obowiązujących
dokumentów planistycznych jest jedną skuteczną metodą poznania i oceny stanu
zagospodarowania przestrzennego miasta. Taka całościowa kwerenda
dotychczasowej polityki przestrzennej miasta i ocena ich bieżących skutków
pozwoli poprzez poznanie ich narzędzi ustalić stan urbanizacji miasta i jego
perspektywę rozwoju. Ocena to także waloryzacja i zdefiniowanie co jest w
tym dobre lub co złe. Zakopane jest miejscem szczególnym i wymaga
wyjątkowej troski. Nie można sobie pozwolić na przypadkowe lub niejasne
kierunki jego rozwoju. Zawsze należy pamiętać, że brak programu to także jest
program tylko nie zawsze korzystny i nie w tym kierunku w którym my
oczekujemy. Podstawą to takich zadań i działań jest przede wszystkim ustawa o
samorządzie gminnym, w której art. 7 omawia przedstawione przeze mnie
główne zadania samorządu. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący. Interpelację
otrzymałem w formie pisemnej tak przygotowaną. I to tyle w pkt. 5.
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Ad. 6
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 6 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zakopane oraz planów
pracy stałych komisji Rady Miasta Zakopane na rok 2016. Czy ktoś z
Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 7
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIX/292/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zakopane oraz planów
pracy stałych komisji Rady Miasta Zakopane na rok 2016.
Uchwała stanowi zał. Nr 8
Ad. 7
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 7 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przyjęcia programów polityki zdrowotnej na lata 2016 – 2020.
Bardzo proszę P. Zofię Martyniak Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i
Ewidencji o przedstawienie projektu uchwały.
P. Zofia Martyniak Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 9
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Pana Józefa Figla
Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie
opinii Komisji.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały 7 głosów za, 1 przeciwny. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 9
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIX/293/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: przyjęcia programów polityki zdrowotnej na lata 2016 – 2020.
Uchwała stanowi zał. Nr10
Ad. 8
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 8 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przejęcia od Powiatu Tatrzańskiego zadań związanych z
uregulowaniem własności nieruchomości zajętych obecnie pod drogi
publiczne kategorii gminnej, które najpóźniej w dniu 31 grudnia 1998 r.
zajęte były w całości lub w części pod pasy drogowe dróg publicznych o
kategorii wojewódzkiej a od 1 stycznia 1999r. dróg o kategorii powiatowej.
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 11
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Pana Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska
jednogłośnie 6 głosami przegłosowała 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 11
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIX/294/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
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w sprawie: przejęcia od Powiatu Tatrzańskiego zadań związanych z
uregulowaniem własności nieruchomości zajętych obecnie pod drogi
publiczne kategorii gminnej, które najpóźniej w dniu 31 grudnia 1998 r.
zajęte były w całości lub w części pod pasy drogowe dróg publicznych o
kategorii wojewódzkiej a od 1 stycznia 1999r. dróg o kategorii powiatowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 12
Ad. 9
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 9 – Podjęcie uchwały w
sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad
systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym
na terenie miasta Zakopane. Bardzo proszę P. Janinę Puchałę Naczelnika
Wydziału Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 13
Chciałam wnieść autopoprawkę do załącznika Nr 3, §3, w pkt. 7, ppkt. 2
bilety miesięczne, lit. d) imienny, który jest niekompletny (brak dokumentu
potwierdzającego tożsamość). To jest takie uszczegółowienie, żeby wiadomo
było jak można kontrolować nieważność takiego biletu.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Pana Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący , Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska
jednogłośnie 6 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały jak i
autopoprawki. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuję, bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – Komisja Ekonomiki stosunkiem głosów 3 do 2 przegłosowała
uchwałę, 2 głosy wstrzymujące, 3 za.
P. Zbigniew Szczerba z sali – ale był wniosek jeszcze.
P. Przewodniczący - P. Wiceprzewodniczący Zbigniew Szczerba
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P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, na Komisji
Ekonomiki jeszcze został zaproponowany wniosek, który tez uzyskał większość
o tym, aby przejazdy komunikacją miejską dla mieszkańców Zakopanego były
darmowe. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję, proszę P. Burmistrz Leszek Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, ja się
bardzo cieszę i chciałem podziękować tym radnym, którzy złożyli taki wniosek
ponieważ nie ukrywam, że myśmy się na samym początku przy planowaniu
zakupu tych samochodów nad takim wnioskiem zastanawiali, rozważali go.
Cieszę się też, że odczuwam w tej propozycji że przez ten rok urzędowania jest
też tak dobrze w mieście, że na to byłoby nas stać, czyli gospodaruje całkiem
nieźle i za to wam dziękuję. Natomiast nie jest tak dobrze jakby się chciało,
żeby było dobrze i są trzy przyczyny, które na tyle chce na dzień dzisiejszy
pozwolić nie możemy. Pierwsza przyczyna to jest oczywiście stan finansowy
naszego miasta a więc po prostu najzwyczajniej na to nas nie stać. Myśmy
przystąpili do tego bardzo rozważnie, co nie świadczy że ta propozycja
dzisiejsza jest jednoznaczna i ostateczna. W przyszłości być może będzie inna.
Tak jak mówię, pierwszy czynnik który uważam, ze jest to niemożliwe to po
prostu najzwyczajniej nas nie stać. Drugi czynnik, który powoduje, ze również
to nie wprowadziliśmy to jest tzw. poszanowanie drobnych przedsiębiorców
Zakopanego czy drobnych przewoźników. Mianowicie Szanowni Państwo wielu
z tych przewoźników po prostu z tego żyje. Mają rodziny i na dzień dzisiejszy
mogło by się stać, ze wiele tych rodzin mogłoby stracić prace i nie mogli by
utrzymać swoje rodziny. W związku z tym być może zupełnie niepotrzebnie
doprowadziliśmy do tego, aby ktoś został na garnuszku miasta czyli bez pracy
do Urzędu Pracy musiał by się skierować, a być może do naszego MOPS – u.
To trzeba po prostu zrównoważyć, dobrze ocenić i dobrze na przyszłość
przeanalizować. I trzeci czynnik, który również uważałem że na dzień dzisiejszy
nie powinniśmy tego zrobić to jest tzw. czynnik społeczny. Nie może być tak, że
ci którzy mieszkają na Harendzie czy na Cyrhli, czy na Krzeptówkach mieli by
za darmo, a ci których linii nie ma na przykład w Strążyskiej, pod Skocznią czy
do Białego musieli by skorzystać z tych linii, które dotychczas jeżdżą i by
musieli po prostu płacić. To jest można powiedzieć taka równość społeczna,
powinna być że każdy powinien korzystać z tego co miasto zaoferuje i
umożliwia. Ja to rozumiem, to jest szlachetna myśl, tak jak mówię, myśmy też
na samym początku to rozważali, być może kiedyś przy innych okolicznościach
zobaczymy na ile transport miejski będzie współpracował również z tym
transportem prywatnym. Sądzimy, że powinno to współpracować a nie
konkurować i mamy nadzieję, że do takiej właśnie współpracy a nie konkurencji
dojdzie, że będziemy się uzupełniać i zarówno mieszkańcy będą zadowoleni z
transportu miejskiego, jaki z tego można powiedzieć które uprawiają
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przewoźnicy prywatni. Tutaj chciałbym tylko tyle powiedzieć, że w tej
propozycji naszej jest naprawdę bardzo dużo korzyści dla naszych
mieszkańców. Wszyscy, którzy ukończyli 65 lat, a więc którzy w zasadzie nie
pracują a są na emeryturze mogą jeździć za darmo. Wszyscy, którzy okażą
dowód rejestracyjny swojego samochodu, ale nie muszą koniecznie mieszkać w
Zakopanem, może to być również turysta, również może jeździć za darmo.
Dzieci bodaj że do lat 4 mogą jeździć za darmo. Dzieci szkolne i młodzież mogą
korzystać z ulgi, a więc zamiast 3 zł to 2 zł. Natomiast uważam też, że przede
wszystkim co czynimy tym transportem to możliwość skorzystania w tych
można powiedzieć mało opłacalnych godzinach, a więc w godzinach porannych
i godzinach wieczornych i tu wyszliśmy na przeciw tym mieszkańcom, którym
jest ciężko zarówno do pracy, jak i po pracy, tej młodzieży która też wraca
późno do domu, by mieli tą możliwość skorzystania z tej komunikacji i
dojechania do swojego domu i tak był cel naszego działania. Mam nadzieję, że
po prostu kiedyś również będziemy mieli taką satysfakcję, że tu wspólnie znowu
siądziemy i będziemy rozważać kolejne propozycje przy kolejnych ewentualnie
zakupach autobusów, ale mam tez taką nadzieję, że całość transportu łącznie
prywatnego jak i naszego będzie po prostu systematycznie poprawiana i usługi
będą coraz lepsze, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, czy są jakieś pytania?
P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba - Panie Burmistrzu przedtem było uzupełnienie jakby
opinii Komisji, natomiast teraz już moje osobiste zdanie i pytanie przy okazji.
Nie do końca się z Panem zgadzam, jeżeli chodzi o przejazdy darmowe
ponieważ jak sam Pan powiedział przed sekundą dzieci, seniorzy, i tak dalej tak
będą mieli za darmo, więc już wyróżniamy część mieszkańców Harendy, Olczy,
ponieważ tam seniorzy mają za darmo a mieszkańcy pozostałych dzielnic i tak
muszą za to płacić, więc już tu mamy wyszczególnienie w jakikolwiek sposób,
że jedni są traktowani ulgowo, drudzy nie . chciałem zapytać jaki jest
przewidywany koszt, bo tego tuta w tej uchwale nie ma, jaki jest przewidywany
koszt utrzymania takiego transportu miejskiego i Panie Burmistrzu nie
złośliwość taka można powiedzieć sugestia z mojej strony, to nie jest też tak do
końca że żeśmy wspólnie usiedli, wspólnie nad tym pracowali ponieważ to jest
Pana wizja tak naprawdę transportu miejskiego. Równie dobrze można to było
zorganizować w sposób nie naruszający tych dzisiejszych przedsiębiorców
prywatnych, którzy jeżdżą jako transport busowy ogłaszając przetarg na te
godziny kiedy rzeczywiście te przewozy są nierealizowane i zrobić dopłatę z
gminy, dopłatę z Urzędu Miasta. Myślę, że by to było tańsze rozwiązanie, efekt
byłby podobny. Natomiast to jest jak gdyby tylko i wyłącznie moje zdanie. Więc
pytanie generalnie o koszt roczny utrzymania linii.
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P. Przewodniczący - dziękuję Panie Zbyszku, odpowie Pan Burmistrz.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo może podzielę się w ten
sposób. Dość długo nie miałem możliwości spotkania się z moim
poprzednikiem, ale umożliwił nam to P. Jacek Kalata i spotkaliśmy się, z resztą
Pan redaktor również nas widział, mieliśmy prawie godzinę czasu żeby z Panem
Januszem Majchrem spotkaliśmy się na korytarzu w sądzie i mieliśmy czas, aż
godzinę sobie podyskutować między sobą. Niektórzy myśleli, że się już w
sądzie spotkaliśmy. Natomiast spotkaliśmy się jako świadkowie i mieliśmy taką
możliwość porozmawiać, natomiast absolutnie nie toczy się miedzy nami
jakakolwiek sprawa, ale powiem tak. Byłem bardzo mile zaskoczony, że Pan
Burmistrz Janusz Majcher nas bardzo pozytywnie ocenił. Byłem bardzo
zaskoczony, że powiedział tak, że udało ci się zrobić to czego nam się nie udało
i czego żeśmy się bali. Po prostu baliśmy się przewoźników i nie wdrażaliśmy
nawet takiego pomysłu. Ja się nie bałem, rozmawiałem z nim i rozmawiałem
również na ten temat, o którym ty Zbyszku tutaj mówisz, proponując im
zwiększenia godzin, zwiększenia że tak powiem ilości przejazdów. Malo tego
dałem im półroczny termin do tego, żeby się zgłosili i uzupełnili te rozkłady. Na
tym spotkaniu był Wydział Drogownictwa, nasi przedstawiciele władz i byli
prawie każdego ci którzy po prostu przyszli przewoźników tych, którzy są
zrzeszeni w jakiś grupach. Udało się nam bez większych problemów przenieść,
co też nie było przecież dobrze widziane, dobrze oczekiwane transport spod FIS
– u na nowy plac. To tez zostało podkreślone przez mojego poprzednika, za co
mu dziękuję że to ocenił, bo to rzeczywiście wymagało odwagi, ale też i
potrafienia współpracować z innymi. Skoro przewoźnicy nie zgodzili się na to a
moja wizja rzeczywiście taka była, żeby w mieście była alternatywna miejska
komunikacja, ogłaszałem ją przed wyborami jako kandydat to mam prawo
realizować tą wizję, bo mieszkańcy tak widzieli i będę ją realizował, będę się
starał jak najwięcej z tych moich propozycji zrobić na tyle ile sił starczy i na tyle
ile moja wizja będzie przez Państwa uznawana jako wizja słuszna, bo to nie jest
moja sama praca, to jest nasza wspólna praca. Będę też cenił Państwa wizje,
natomiast na dzień dzisiejszy ja innej propozycji nie mam, w związku z tym
realizujemy tą, którą ja przedstawiam. Jeśli chodzi o koszt. Właśnie dlatego nie
chciałbym żeby w tym momencie bezpłatnie wszystko wrzucać z tych kilku
powodów, ale też i ten jeden jeszcze dodatkowy powód. My nie potrafimy
jednoznacznie określić jaka to będzie ostateczna kwota. Musimy przepracować
przynajmniej rok, abyśmy wiedzieli jakie będziemy mieli wpływy z biletów do
kasy miejskiej. Musze Państwa poinformować, że my Tesko w tym momencie
mamy tzw. płatności za wozokilometry czyli nie jest to płatność taka, która by w
tym momencie była jakby można powiedzieć, tu jest akurat tak, że ona jest stała
za wozokilometry. Na ten rok przeznaczamy 800 000 zł, ale nie potrafię
powiedzieć ile do końca roku jesteśmy w stanie na tych biletach zyskać do
miasta czyli zmniejszyć tą kwotę. Absolutnie nie jest naszym obciążeniem
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żadne wypłaty dla pracowników, kierowców, obsługę samochodów,
ubezpieczenia, naprawę samochodu, i tak dalej. To wszystko będzie należało do
firmy Tesko. Mało tego, również kontrole które będą w tych samochodach jest
podpisana umowa i bodajże 6,6% z tego co wiem za dystrybucję biletów
odpowiada również ta firma, jest 6,6% od sprzedaży tych biletów. Chciałem
Państwa poinformować jeszcze dodatkowo, ze chcieliśmy w tym mieście
wprowadzić i tu już Pan Burmistrz wszedł w porozumienie przygotowywana
jest, może za chwile uzupełni to w taki małopolski system sprzedaży biletów, ja
nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa. Na dzień dzisiejszy to będzie tylko
w Krakowie, Tarnowie i w Zakopane, które to będzie można sprzedać bilet albo
kupić bilet np. w Krakowie i od razu skorzystać z tego biletu z komunikacji
naszej miejskiej czyli tam przyjedzie autobusem, przejedzie pociągiem, wysiada
tutaj u nas, siada do komunikacji miejskiej i na tym samym bilecie będzie mógł
skorzystać z komunikacji miejskiej. Chciałem Państwa również poinformować,
że również w tym momencie było spotkanie i idziemy w kierunku tzw. aplikacji
która będzie umożliwiała każdemu kto ma telefon komórkowy, aby np. na
przystanku i to nie mówię, że to będzie od razu, tylko mówię o kierunkach
którymi idziemy. Na przystanku popatrzy gdzie jest przykładowo ten autobus
miejski, na który on oczekuje. W związku z tym wie, czy ma czekać, ile mniej
więcej ma czekać. Będzie go widział na ekranie łącznie z tym, że jak kliknie
nawet będzie wiedział który to jest, jaki numer rejestracyjny itd. Będę zachęcał
prywatnych przewoźników, aby zastosowali taką samą aplikację u swoich
kierowców, także każda firma mogła by być np. w różnych kolorach
przedstawiana na tej aplikacji i w jakich kursach się i gdzie się te samochody
znajdują, co znacznie poprawiło by również możliwość skorzystania z tej
komunikacji i ułatwiło tym mieszkańcom to, że nawet w domu popatrzy ze
może za 5 minut wyjść bo pojedzie autobus. A więc idziemy w kierunku można
powiedzieć dość takiego sprawnego wizerunkowo bardzo nowoczesnego
systemu i ja, zawsze mi jest ciężko powiedzieć tak, że będzie to tak. Ja bym
oczekiwał, żeby to tak było i będę robił wszystko, żeby tak było, żebyśmy w
najbliższej przyszłości po prostu byli nowoczesnym miastem z nowoczesną
również komunikacją. Dziękuję bardzo.
P. Zbigniew Szczerba z Sali – Panie Burmistrzu te 800 000 zł to jest całość?
P. Burmistrz Leszek Dorula – tak, to 800 000 zł to jest całość, ale będziemy z
tych 800 000 zł będziemy na koniec roku wiedzieć ile mamy ze sprzedaży
biletów. W innych miastach jest różnie, jest 30, 40, niektóre mają nawet 50%
zwrotu z biletów, ale ja nie potrafię określić jak to będzie w Zakopanem.
Będziemy to wiedzieć po jakimś okresie po prostu, a najlepiej to po całym roku,
bo wiecie Państwo jak jest u nas z sezonowym ruchem, w związku z tym
oczekiwalibyśmy żeby również wakacje włączone były razem z zimą itd. Po
jednym roku będziemy wiedzieć ile będziemy mieć wpływów do budżetu z
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biletów i wtedy będę potrafił określić całoroczny koszt i wspólnie tu będziemy
decydować. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - Panie Burmistrzu dziękuję. Mam takie jeszcze pytanie, do
której i od której godziny będą kursować te nasze autobusy. To jest pytanie,
które często mi ludzie zadają.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu – rano
6.05 się zaczyna a kończy ostatni autobus 22.20.
P. Przewodniczący - dobrze, jesteśmy usatysfakcjonowani, wierzymy że linia
Cyrhla – Krzeptówki jeśli będzie od września również będzie ten szeroki zasięg.
Bardzo proszę jeszcze tutaj Pan doktor.
P. Jacek Herman – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mimo wszystko jestem
zwolennikiem Pana koncepcji, nie może być tak żeby wszystko było za darmo,
to się inaczej szanuje, inaczej wydaje, inaczej się do tego podchodzi, to są
ciężkie pieniądze, które trzeba będzie w jakiś sposób zarobić, skombinować,
Panie Burmistrzu chciałbym żeby również radni byli do tego przekonani, że nie
może być za darmo. Ale te pieniądze jeszcze są takie elementy, które trudno
nam w tej chwili przewidzieć, życie pokaże, ze trzeba będzie dać coś więcej,
więc nie idźmy aż tak na świętego Mikołaja, że wszystko jest za darmo. Z racji
swojego zawodu, ja wiem jak wygląda służba zdrowia, ile by nie było pieniędzy
i tak będzie część zmarnowana, część jest przejedzone i zmarnotrawione. Jeżeli
będzie wprowadzona odpłatność za recepty symboliczna, nawet 2 zł, tych ludzi
będzie mniej. Dziękuję bardzo. Popieram i myślę, że radnych przekonamy.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Stanisław Majerczyk
P. Stanisław Majerczyk - Szanowni Państwo powiem szczerze, że akurat ja w
tym miejscu jestem najbardziej zainteresowany komunikacją miejską. Chcę
podkreślić, że działania Burmistrza od samego początku były skierowane w
kierunku polepszenia warunków dojazdu ,mieszkańców i tak to było. W tym
momencie konsultacje z przewoźnikami były prowadzone, sam osobiście takie
spotkania prowadziłem i też potwierdzam, że woli ze strony przewoźników w
kierunku sprawowania nawet za opłatą kursów nierentownych nie było. W tym
momencie uważam za podjęcie decyzji o komunikacji miejskiej jest jak
najbardziej słuszne, już nawet nie w 100% ale więcej, bo wiem o tym że trudno
jest, nigdy syty nie zrozumie głodnego i ten, który generalnie rzecz biorąc
mieszka w centrum nie zrozumie jak się żyje kiedy ostatnia możliwość powrotu
z pracy czy wczesnego kursu kończy się np. o 18.20. większość z Państwa o tej
porze zaczynają może dobrą jeszcze ćwiartkę normalnego dnia, natomiast na
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Cyrhli musimy iść spać wcześniej dlatego, bo co innego zrobić jak nie będzie
powrotu.
P. Przewodniczący - Panie Stanisławie dziękuję bardzo, Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Mamy do
przegłosowania autopoprawkę załącznik Nr 3, §3, w pkt. 7, ppkt. 2 bilety
miesięczne, lit. d) imienny, który jest niekompletny (brak dokumentu
potwierdzającego tożsamość).
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 21 radnych.
Odczytał projekt uchwały wraz z przyjętą autopoprawką – zał. Nr 13
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 21 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIX/295/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad
systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym
na terenie miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 14
Ad. 10
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 10 Podjęcie uchwał w sprawie:
dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej. Mamy dwa projekty uchwał,
bardzo proszę Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami P. Tomasza Filara o
przedstawienie pierwszego projektu uchwały, dot. P. Beaty Bombińskiej.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 15
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, 6 głosów za, przy 1 wstrzymującym się.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 15
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (18 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 19 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIX/296/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 16
P. Przewodniczący - bardzo proszę Naczelnika Wydziału Gospodarki
Gruntami P. Tomasza Filara o przedstawienie drugiego projektu uchwały, dot.
P. Jędrzeja Lachowicza.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 17
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący 7 głosów za, przy 1 wstrzymującym
się.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 17
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIX/297/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 18
Ad. 11
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 11 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Zakopane. Bardzo proszę Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami P.
Tomasza Filara o przedstawienie projektu uchwały.
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P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr19
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Przewodniczącego Komisji
Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja pozytywnie w brzmieniu
przedstawionym przez Pana Naczelnika zaopiniowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę P. Zbigniew Figlarz.
P. Zbigniew Figlarz – bardzo przepraszam, ale Komisja wniosła poprawkę o
udzielenie bonifikaty w wysokości 50%.
P. Przewodniczący - to bardzo proszę Pan Jan Gluc
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , w takim brzmieniu jakim Pan Naczelnik
przed chwilą przedstawił projekt uchwały Komisja pozytywnie zaopiniowała.
Natomiast rzeczywiście wniosek o bonifikatę przedstawioną w takiej wysokości
jak tutaj kolega radny Figlarz przedstawił również była. W takim układzie trzeba
by chyba przegłosować te dwa wnioski.
P. Przewodniczący - proszę bardzo Pan Naczelnik.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – P.
Przewodniczący , Wysoka Rado, tu jest tak, były dwa wnioski na Komisji, jeden
wniosek który wraz z uchwałą został przegłosowany to było podtrzymanie
stanowiska Komisji Ekonomiki z dnia 14, 18 grudnia 2015 r., w którym
Komisja Ekonomiki wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty 30%. Drugi
wniosek przegłosowany w wolnych wnioskach z tego co wiem, czyli już jakby
po opiniowaniu uchwały to był wniosek o 50%, więc tutaj chyba miarodajne jest
30% ponieważ przy projekcie uchwały była taka propozycja. W wolnych
wnioskach już nie było projektu uchwały, w związku z tym myślę że trzeba
przegłosować projekt w wysokości bonifikaty 30%.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – Szanowni Państwo ja bym chciała
zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz. Państwo na posiedzeniu macie za
zadanie zrobić jeśli chodzi o projekty uchwał skierować wniosek o przyjęcie
projektu uchwały bez poprawek, ja Państwu cytuję §51 statutu, przyjęcie
projektu uchwały bez poprawek, przyjęcie projektu uchwały z określonymi
poprawkami, odrzucenie projektu uchwały. Jeśli ja dobrze rozumiem treść
protokołu Komisji nie było przygotowanego przyjęcia projektu uchwały z
określonymi poprawkami, albowiem wynika z treści §53 statutu do zadań
komisji stałych należy w szczególności, pkt. 8 składanie wniosków do
Burmistrza. Skoro Państwo nie przygotowujecie projektów uchwał wraz z
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poprawkami tylko tworzycie wnioski formalne to ja rozumiem, że to są wnioski
do Burmistrza. Musicie Państwo wziąć pod uwagę, że jest pewna różnica z
przygotowaniem projektu uchwały z poprawką i formalnie zgłoszenie tej
poprawki, albo wnioskowanie do Burmistrza, żeby uwzględnił to jako
autopoprawkę albo do kolejnego projektu uchwały. W związku z powyższym
moim zdaniem stanowisko Pana Naczelnika jest słuszne i opiera się o zapisy
Statutu.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, Szanowni Państwo ja jednak ogłoszę
przerwę 30 minut. Zbierzmy się punkt o godz. 12.00. dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - po przerwie, quorum mamy, bardzo proszę Pana
Naczelnika o przedstawienie projektu
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedmiotem
uchwały jest zbycie udziału w nieruchomości gruntowej na rzecz Pani Beaty
Skrobot i Blanki Skrobot, powierzchnia 0.1325ha, nieruchomość położona jest
na działce przy ul. Polnej 5, działka ewidencyjna nr 113 obr. 7. Wartość udziału
½ tj. Według wyceny rzeczoznawcy 500 000,00 zł. Po wyjaśnieniu tutaj
wszystkich zagadnień zgodnie autopoprawka tutaj to złożyła Komisja
Ekonomiki, były dwie autopoprawki czyli cały §2 zmienił w postaci takiej:
P. Przewodniczący - przepraszam Panie Naczelniku to ja już nie będę
odczytywał autopoprawki, bardzo proszę nam zaprezentować treść
autopoprawki, którą od razu przegłosujemy.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – czyli pierwsza
autopoprawka:
1. Wartość udziału ½ części w prawie własności nieruchomości opisanej w §1
ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego wynosi 500 000,00
zł /słownie pięćset tysięcy złotych/.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Zakopane do udzielenia bonifikaty w
wysokości 30% tj. 150 000,00 zł /słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/ z
przeznaczeniem na cel mieszkaniowy.
3. Cena sprzedaży nieruchomości po udzielonej bonifikacie wynosi kwotę
350 000,00 zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo,
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 15 radnych.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, mamy drugą autopoprawkę
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P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – i druga
autopoprawka, automatycznie że w związku z tym, że przegłosowaliście
Państwo tą autopoprawkę w podstawie prawnej po w związku z art. 34 ust.
1 pkt. 3 dodajemy oraz art. 68 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 17 radnych.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, odczytał projekt uchwały wraz z
przyjętymi autopoprawkami – zał. Nr 19
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIX/298/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 20
Ad. 12
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 12 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Bardzo proszę Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami P. Tomasza Filara o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 21
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Przewodniczącego Komisji
Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Wysoka Rado, Komisja głosami 3 za, 0
przeciw, 3 wstrzymujące pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 21
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (18 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 19 radnych podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XIX/299/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 22
Ad. 13
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 13 – Podjęcie uchwały w
sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miasto Zakopane. Bardzo proszę Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami P. Tomasza Filara o przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 23
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Przewodniczącego Komisji
Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 23
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIX/300/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zamiany nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 24
Ad. 14
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 14 – Podjęcie uchwały w
sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zakopanem. Bardzo proszę Pana Jacka Kalatę
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały.
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P. Jacek Kalata Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 25
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr25
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (18 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 19 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIX/301/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 26
Ad. 15
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 15 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane
spółce TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
realizacji zadania polegającego na wykonywaniu remontów bieżących
nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg
publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest
Burmistrz Gminy Miasta Zakopane. Bardzo proszę P. Janinę Puchałę
Naczelnika Wydziału Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 27
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Pana Jana
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.

Gluca

P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt
tej uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 27
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XIX/302/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane
spółce TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
realizacji zadania polegającego na wykonywaniu remontów bieżących
nawierzchni jezdni, chodników oraz elementów pasa drogowego dróg
publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest
Burmistrz Gminy Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 28
Ad. 16
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 16 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016. Bardzo proszę P.
Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta Zakopane o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 29 P. Przewodniczący , Wysoka Rado,
przedłożony Państwu projekt uchwały dot. zmian w budżecie miasta Zakopane
to zmiany w wydatkach i przychodach budżetu. I tak w wydatkach są dwa
rodzaje zmian, to znaczy zwiększenia wydatków oraz przesunięcia. Zwiększa
się plan wydatków o kwotę 3.507.500 zł w następujący sposób: w dziale 600
rozdział 60016 kwota 2 mln zł przeznaczona zostanie na bieżące remonty dróg,
a kwota 90.000 zł na 3 zadania inwestycyjne, budowa chodnika przy ul.
Krzeptówki, budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę i modernizacja ul.
Szpitalnej. W dziale 700 rozdział 70005 kwota 20 tys. zł przeznaczona zostanie
na wydatki majątkowe tj. budowa toalet w mieście, w dziale 750 rozdział 75023
kwota 200 tyś. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące w tym modernizację
holu wejściowego i pomieszczeń archiwum Urzędu Miasta. W dziale 750
rozdział 75095 kwota 30 tyś. zł przeznaczona zostanie dla Biura ds. kontaktów z
mediami na wydatki związane z ogłoszeniami i komunikatami i promocją w
lokalnych mediach. W dziale 754 rozdział 75405 kwota 22.500 zł przeznaczona
zostanie na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. W dziale 754
rozdział 75411 kwota 25 tyś. zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne
dla Państwowe Straży Pożarnej. W dziale 851 rozdział 85154 kwota 615.000 zł
przeznaczona zostanie na odtworzenie niewykonanych wydatków z roku 2015
chodzi o środki z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które należy przeznaczyć na
przeciwdziałanie alkoholizmowi lub zwalczanie narkomani, w dziale 900
rozdział 90015 kwota 100.000 zł przeznaczona zostanie na zwiększenie planu
wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci oświetlenia dróg
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gminnych – pakiet III” chodzi tutaj o zakup lamp fotowoltaicznych, w dziale
926 rozdział 92695 kwota 400.000 zł przeznaczona zostanie na zadania
inwestycyjne, to jest park ćwiczeń gimnastycznych. Następny rodzaj zmian to są
przesunięcia na kwotę 356.800 zł, z działu 600 do działu 926 kwota 250.000 zł
na to samo zadanie tylko wcześniej zaklasyfikowane było w drogach, obecnie
będzie w działaniach sportowych, chodzi o zadanie które nosi nazwę
„dostosowanie nieruchomości przy ul. Guty na cele publiczne, rekreacyjne”. Z
działu 700 do działu 750 kwota 30.000 zł i chodzi o zadania bieżące, chodzi o
realizację projektów na aplikacje o środki unijne i są to wydatki na programy
finansowane z udziałem środków unijnych. Z działu 926 z rozdziału 92695 do
rozdziału 92601 przenosi się kwotę 35.000 zł i są to wydatki związane z budową
stadionu sportowego przy ul. Orkana. Z działu 921 do działu 852 przenosi się
kwotę 17.200 również na aplikowanie o środki unijne na działania związane z
aplikowaniem. Z działu 900 do działu 750 przenosi się kwotę 24.600 zł także na
tego typu działania. Chodzi o zabezpieczenie środków własnych na możliwość
pozyskiwania środków unijnych. Wszystkich przesunięć jest na kwotę 356.800
zł, ponadto w budżecie wprowadza się zmiany w przychodach, to jest również ta
kwota którą zwiększyło się wydatki mianowicie 3.507.500 zł z tytułu wolnych
środków wynikających z rozliczenia 2015 r. bardzo Państwa proszę o przyjęcie
uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Pana Jana
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.

Gluca

P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt
tej uchwały, wszystkie zmiany jakie są zaproponowane w tej uchwale. Pytań
było wiele, ale Pani Skarbnik wszystko wyjaśniła także wątpliwości nie było
żadnych.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 29
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIX/303/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016.
Uchwała stanowi zał. Nr 30
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Ad. 17
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 17 – Wolne wnioski
mieszkańców. Nikt się nie zgłosił.
Ad. 18
P. Przewodniczący - pkt. 18 – Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i
wnioski radnych. Bardzo proszę P. Burmistrz Leszek Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo, Szanowna Rado, najpierw
pozwolę sobie odpowiedzieć Panu radnemu Bartkowi Bryjakowi, który prosił o
rejestr umów w Internecie, w przerwie rozmawiałem z Panią Skarbnik i mówi,
że to jest dość dużo pracy nad tym, ale na pewno przygotujemy na ile będzie to
możliwość szybko zrobienia natomiast proszę nam dać dość dużo czasu, dlatego
w tym momencie wydział został osłabiony przez raz, że zmarła Pani Bogusia
Sopiarz, a drugi raz w tym momencie będzie odchodziła też jedna z Pań na
emeryturę. W związku z tym bardzo chętnie, dobry pomysł, przychylam się,
wymaga dużo na pewno pracy, więcej pracy od wydziału, ale będziemy to
powoli realizować. Panu radnemu Łukaszowi Filipowiczowi, oczywiście
zorganizujemy to spotkanie dotyczące problemu, który wszyscy wiemy, że w
tym mieście w tych okresach zimowych mamy, zdajemy sobie z tego sprawę.
Mało tego, sami Państwo wiecie, ze jakieś kroki przecież podejmujemy,
podejmowaliśmy w poprzednich latach jako Rada, jako moi poprzednicy. Z tych
wniosków, które tu i doceniam jakby można powiedzieć tych, którzy się
troszczą o nasze powietrze w Zakopanem, zapraszałbym ich tylko bardziej do
współpracy niż jakby można powiedzieć pokazywania tego w mediach. Samo
pokazywanie nam nie pomoże tego rozwiązać. To jest olbrzymi wysiłek nas
wszystkich wspólny, przekonywania, apelowania do mieszkańców, tworzenia
również nam odpowiednich przepisów, ale sami Państwo wiecie, ze takie
przepisy i wysiłek podejmowaliśmy. I podejmujemy. W zasadzie to co jest
jakby we wnioskach Podhalańskiego Alarmu Smogowego na samym końcu to w
zasadzie każdy z tych wniosków realizujemy, a więc dopłatę do pieców
realizujemy, a więc dopłatę do innych źródeł realizujemy. Popatrzcie sobie tylko
tam w miarę, jeżeli będziecie przeglądać to dość szczegółowo, że my
największym problemem mamy rzeczywiście z piecami, ale drugim czynnikiem
jaki również wpływa na nasze powietrze, to jest tak zwany napływ powietrza z
różnych innych sąsiednich stron i w tej kotlinie się utrzymuje. I to pewnie
będzie naszą największą bolączką, bo z biegiem czasu pewnie zmienimy te
źródła również w domach, mieszkańcy sami się przekonują. Tu najwięcej by
nam pomogła odpowiednia ustawa Państwa czyli Sejmu, gdyby umożliwiła po
prostu nie tylko dopłaty, ale również, że tak powiem obniżkę akcyzy na paliwa
takie jak olej opałowy. Gdyby te ceny były porównywalne, zarówno gazu, oleju
opałowego, geotermii i były one na niskim poziomie, na pewno znaczna
większość gospodarstw przeszła by na takie źródła ogrzewania swoich domów.
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Państwo też oczekuje dużych zysków, w związku z tym narzuca pewne dość
duże podatki na te najbardziej dochodowe dla Państwa nośniki energii i w
związku z tym oczywiste jest, przekłada się to na problemy tutaj nas, ale takie
spotkanie zrobimy, bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkich zapraszam do
współpracy w tym temacie. Panu radnemu Jerzemu Jędrysiakowi dziękuję za
podziękowanie w sprawie dworca, w sprawie tym, że idziemy w dobrym
kierunku również w rozmowach i uzgodnieniach z PKP, one powoli, powoli ale
jakby można powiedzieć są coraz bliżej do pewnego rozwiązania, to są trudne
rozmowy, bardzo trudne, ale rezultat tych rozmów jest na dzień dzisiejszy dość
pozytywny a powiedziałbym nawet, że bardzo korzystny dla nas i dla naszego
miasta. Co do umowy w sprawie wody na Gubałówce oczywiście ona została z
PKL – em podpisana przez Sewik. W tym momencie ma być jeszcze podpisana
przez jednego z właścicieli prywatnych na Gubałówce i od tej umowy jest
zależne, żeby po prostu tam w dobrym kierunku poszło i w najbliższym roku
taką inwestycję tam przeprowadzimy, mam nadzieję że to się pozytywnie
wszystko skończy. Panu Stanisławowi Majerczykowi o bezpieczeństwo na
drodze, w zasadzie piesi żeby nosili emblematy odblaskowe. To jest bardzo
słuszne tylko uważam, ze my nie musimy z Policją zawierać umowy specjalnie
do tego. Wydaje mi się, że są odpowiednie przepisy, które mówią na dzień
dzisiejszy, że te odblaski się powinno nosić i egzekwowanie tych przepisów
pewnie należy do Policji i pewnie tak robią, może poproszę tylko, przypomnę że
od nas jest taka potrzeba, zarówno w szkołach przeprowadzanie takiej
świadomości edukacji, jak i może parę kontroli też, ale wydaje mi się że to jest
oczywiste, że każdy powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo i jak się porusza
w nocy to odblaski nosić. Kapliczka na Jaszczurówce, tak zgłosimy do
Tatrzańskiego Parku Narodowego ponieważ my nie jesteśmy właścicielami o
możliwe podcięcie czy wycięcie tych które są możliwe tych drzewek, krzaków,
także żeby ona była wyeksponowana. To na pewno jest bardzo potrzebna, w
związku z tym w najbliższym czasie zareagujemy do Tatrzańskiego Parku.
Zakup tablicy informacyjnej. Ja przypomnę, że ja w tamtym roku mieliśmy
zakup tych okrągłych słupów, zwracałem się do radnych kto potrzebuje, tu
akurat Pan radny zrezygnował wtedy pewnie z tego,
P. Stanisław Majerczyk z Sali – nie było możliwości lokalizacji.
P. Burmistrz Leszek Dorula – tak, pójdziemy teraz w kierunku tablicy,
zobaczymy ile ich trzeba by było, ale tak jak mówię. W tamtym roku kiedy
zakup tych okrągłych można powiedzieć słupów informacyjnych żem
proponował, no to ci którzy zgłosili taką potrzebę to dostali. Natomiast parę
było też rezygnacji, że nie mają takiego miejsca. ale na taką tablicę również
musimy mieć miejsce, prosiłbym żeby przygotować odpowiedź, żebyśmy
wiedzieli nawet w którym to miejscu później przygotować i umiejscowić. Panu
radnemu Janowi Glucowi o egzaminy dla dzieci, które chcą się w domu uczą,
powiedziałbym tak no ja też jestem zwolennikiem, żeby dzieci chodziły do
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szkoły nie tylko przez to, że zdobywają może wiedzę, bo można zdobyć ją
rzeczywiście w domu, ale może takie współżycie, szkoła również uczy współżyć
i innym człowiekiem, z przyjaciółmi, wydaje mi się, że to jest potrzebne
każdemu dziecku, żeby taki kontakt z innymi dziećmi miało, ale tutaj pani
Burmistrz jeszcze ma wiele wątków. Zapraszam do rozmowy z Panią Burmistrz,
która jakby porozmawia i nie wiem czy wytłumaczy czy raczej porozmawia na
temat, że niekoniecznie w ten sposób będziemy tutaj zapraszać turystów
ponieważ bylibyśmy miastem też, że patrzy poprzez pieniądze tutaj, że turyści
zostają, ale wspierające jak gdyby taki sposób nauki. No to jest dość trudny
temat i myślę, że i Komisja Oświaty mogła by na ten temat porozmawiać czy to
jest widziane, Komisja Ekonomiki również, ale to jest dość trudny temat i każdy
pewnie będzie miał odrębne swoje zdanie na ten temat. Pan Jacek Kalata, wykaz
wszystkich kontroli od 2010 roku, wydawane wszystkie wz od 2006 roku, renty
planistyczne, które były uchwalone dla kilku nieruchomości no w sposób
zaskakujący nas wszystkich pewnie, no ale tak się zdarzyło. Postaramy się tak to
przygotować, bardzo proszę tylko Pana radnego również o cierpliwość Wydział
Planowania Przestrzennego już dostał polecenie, żeby to też przygotować.
Natomiast nie wiem czy mam odpowiadać jako Panu radnemu czy do Komisji
skierować.
P. Jacek Kalata z sali – do komisji skierować
P. Burmistrz Leszek Dorula – do komisji skierować, dziękuję i tak skieruję w
odpowiednim czasie. Również interpelacja Pana radnego Andrzeja Jasińskiego,
która jest dość obszerna i bardzo wymaga dużego przygotowania i pracy. W
związku z tym proszę o wyrozumiałość, że to tez nie będzie jak to się mówi na
następną Sesję tylko przynajmniej ze dwa czy trzy miesiące dać możliwość, to
również jest do Wydziału Planowania Przestrzennego. No będą mieć na pewno
dużo pracy z tymi tematami. Jeśli taką wyrozumiałość od Państwa tutaj dostanę
to na pewno Państwo nie tylko odpowiedź ale i informacje na to dostaną.
Dziękuję. Szachy to rozumiem, że to był punkt taki który przy okazji tych
rozgrywek szachowych Pan się dowiedział, że szkoły domowe są, stąd
potraktowałem to jako informację. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu.
Ad. 19
P. Przewodniczący
- Szanowni Państwo pkt. 19 – Oświadczenia i
komunikaty. Bardzo proszę P. Przewodniczący P. Andrzej Jasiński
P. Andrzej Jasiński – chciałem Państwu przypomnieć, że jak co roku 01 marca
przypada narodowy dzień Żołnierzy Wyklętych, Burmistrz Miasta Zakopane i
Starosta Tatrzański organizują z tego tytułu wydarzenia patriotyczne, odbędzie
się o 11 godzinie msza św. W kościele św. Rodziny, następnie przemarsz pod
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pomnik „Ognia” na ul. Kościuszki. Zapraszamy wszystkie poczty sztandarowe,
przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji, będzie możliwość składania kwiatów.
Bardzo serdecznie zapraszam.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś
oświadczenia i komunikaty? Pan Robert Puch
P. Robert Puch Dyrektor Biura Promocji Zakopanego – P. Przewodniczący ,
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, chciałem uprzejmie poinformować i zaprosić
również w imieniu Pana Burmistrza, w najbliższą sobotę będzie to ostatnia
edycja III Pucharu Zakopanego w narciarstwie alpejskim na Kasprowym
Wierchu, zapraszam wszystkich aktywnych narciarzy, jest to ostatnia możliwość
pokazania się jeśli chodzi o swoje umiejętności w zawodach, które wpisują się
już w kalendarz wydarzeń zimowych miasta Zakopane. Wszystkich bardzo
serdecznie zapraszam to aktywnego uczestnictwa, o godz. 18.00 podsumowanie
zawodów, największa wygrana którą będziemy losowali komisyjnie w
restauracji La Skandale w Hotelu Aries. Zapraszam wszystkich Państwa bardzo
serdecznie. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Dyrektorze, to ja jeszcze sobie
pozwolę odczytać zaproszenie, o które poprosił mnie Pan Adam Kitkowski, dziś
o godz. 17.00 w Zakopiańskim Centrum Edukacji odbędzie się druga część
sympozjum zatytułowane „Historia to pamięć i groby”. W tradycji
chrześcijańskiej wyrazem wspomnienia i pamięci o tych, którzy odeszli jest
miejsce pochówku – cmentarz. Zimowy, wieczorny czas bywa przepełniony
nostalgią, często skłania nas do wspominania przeszłości w wymiarze
rodzinnym, regionalnym i narodowym. Sympozjum poświęcone jest
cmentarzom lwowskim i zakopiańskim jako miejscom pamięci regionalnej i
narodowej. Te polskie nekropolie są jednocześnie wyrazem wspaniałej
architektury, sztuki nagrobnej a nawet architektury parkowej. Warto zapoznać
się z ich historią i pogłębić wiedzę o wielu wspaniałych Polakach, którzy
spoczęli na tych cmentarzach. Tym razem wstępem do głównego tematu
sympozjum będzie prelekcja ks. Marcina Borowica, który omówi temat
obrzędów pogrzebowych. Szczególnie cenne będą wystąpienia naukowców z
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którzy w formie prezentacji
multimedialnej przedstawią swoje badania na temat Cmentarza Łyczakowskiego
i jego związków z Zakopanem. Na sympozjum wstęp jest wolny. Program
sympozjum: ks. Marcin Borowicz – Obrzędy pogrzebowe w różnych religiach,
Adam Kitkowski – Nowy Cmentarz w Zakopanem miejscem pamięci
regionalnej i narodowej, dr Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy – Elita
inteligencka Lwowa na Cmentarzu Łyczakowskim. Aspekt zakopiański.
Zaprasza dyrekcja ZCE im. H. Modrzejewskiej. Dziękuję bardzo.
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P. Andrzej Jasiński – ja bym chciał jeszcze uzupełnić, że pod pomnikiem
Ognia przygotowała młodzież liceum im. Oswalda Balzera takie upamiętnienie
patriotyczne, bardzo fajnie to wygląda także gorąco zachęcam i gratuluje zapału
do takich inicjatyw.
P. Przewodniczący - proszę, kolejny raz podopieczni Pana Dyrektora Marka
Donatowicza.
Ad.20
P. Przewodniczący – Proszę Państwa pkt. 20 – Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XIX Sesję Rady Miasta
Zakopane.
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