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------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.10 i trwała do 11:27
W Sesji udział wzięło 20 radnych na ogólną liczbę 21 radnych - wg listy
obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – otworzył XXIX Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Witam przybyłych gości: Pana Burmistrza Leszka Dorulę, jego zastępców
P. Agnieszkę Nowak Gąsienicę, P. Wiktora Łukaszczyka, witam Pana
Grzegorza Cisło Sekretarza Miasta Zakopane, P. Helenę Mamcarz Skarbnika
Miasta Zakopane, P. Janusza Gawlasa Komendanta Komendy Powiatowej
Policji, witam serdecznie prezesów spółek miejskich P. Andrzeja Ustupskiego
Prezesa ZTBS, P. Piotra Włosińskiego Prezesa Spółki Polskie Tatry, P. Monikę
Jaźwiec Prezes Spółki „Tesko”, witam serdecznie Panią Beatę Majcher
Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Kultury, P. Lidię Rosińską Podleśny
Zastępcę Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Kultury, P. Bożenę Gąsienicę
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, P. Małgorzatę Bachledę Szeligę
Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji, P. Zofię Kułach Maślany
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, P. Leszka Behounka
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, serdecznie witam
Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta, dyrektorów
instytucji kulturalnych, media oraz wszystkich mieszkańców Zakopanego,
bardzo serdecznie witam Szanowną 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? Nie widzę. Droga Rado jest wniosek Komisji Urbanistyki i
Rozwoju z dnia 22 grudnia o zdjęcie z porządku obrad pkt.14 dot. Podjęcia
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uchwały w sprawie: uchylenia uchwał dotyczących utworzenia parku
kulturowego.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek o zdjęcie z porządku obrad
został przyjęty jednogłośnie w obecności 17 radnych.
P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta.
3. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego i dyplomowanego.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustanowienia
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem poprzez likwidację
oddziału przedszkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: zawarcia Porozumienia Intencyjnego
dotyczącego przystąpienia Gminy Miasta Zakopane do realizacji inwestycji
w postaci budowy węzłów przesiadkowych i parkingów typu Parkuj i Jedź w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w
powiązaniu z projektem „Małopolska Karta Aglomeracyjna – system
zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim – cz.
II”.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Zakopane.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powierzenia przez
Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem obowiązkowego zadania własnego
gminy polegającego na utrzymaniu czystości i koszeniu terenów zieleni
miejskiej na terytorium gminy Miasto Zakopane.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto
Zakopane w użytkowaniu wieczystym Zakopiańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Zakopanem przez przyjęcie terminu uśrednionego.
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14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2016.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia
wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków.
16.Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2017.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zakopane na lata 2017-2025.
18.Wolne wnioski mieszkańców.
19.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
20.Oświadczenia i komunikaty.
21.Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
przyjęła porządek obrad.
Ad. 2
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 2 – Przyjęcie protokołu z
XXVIII Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XXVIII Sesji odbytej w dniu 16
grudnia br. mieli zapoznać się Państwo radni: P. Bartłomiej Bryjak i P. Marek
Donatowicz. Bardzo proszę o zabranie głosu P. Bartłomieja Bryjaka.
P. Bartłomiej Bryjak - zapoznałem się i nie wnoszę uwag.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, P. Marka Donatowicza nie ma, ja
zapoznałem się z protokołem również nie wnoszę żadnych uwag. Czy ktoś z
Państwa radnych ma uwagi do protokołu z XXVIII 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 XXVIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad.3
P. Przewodniczący - pkt. 3 porządku obrad - Wręczenie aktów nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.
Bardzo proszę P. Zofię Kiełpińską Naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i
Sportu o zabranie głosu.
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P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
przypadł mi w udziale zaszczyt poinformowania Państwa, że w sesji zimowej
nauczyciele naszych publicznych oświatowych szkół złożyli, ukończyli
postępowanie kwalifikacyjne. Czterech nauczycieli ukończyło postępowanie
kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego i są to:
1. P. Teresa Korczak nauczycielka Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 w Zakopanem im. Heleny Marusarzówny.
2. P. Bożena Sojka nauczycielka Szkoły Podstawowe nr 7 im. Kornela
Makuszyńskiego.
3. P. Małgorzata Zawadzka nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 im. Gen.
Mariusza Zaruskiego.
4. P. Sebastian Kłosok nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Gen. Mariusza
Zaruskiego.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu - z
uwagi na fakt, że tym razem grypa panuje w Zakopanem a nie w Naprawie
obecna jest tylko P. Małgorzata Zawadzka, bardzo serdecznie zapraszam P.
Małgorzatę nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 3.
P. Burmistrz Leszek Dorula i P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica
złożyli gratulację oraz wręczyli akt nadania stopnia nauczyciela
dyplomowanego P. Małgorzacie Zawadzkiej nauczycielce Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego.
Oklaski.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu nauczyciel dyplomowany zgodnie z Kartą Nauczyciela mistrz mistrzów także
życzymy P. Małgorzacie, żeby swoim mistrzostwem dzieliła się ze swoimi
młodszymi kolegami a zwłaszcza z nauczycielami kontraktowymi, stażystami,
żeby wskazywała im drogę. A my powinniśmy się cieszyć, że takim
nauczycielom powierzamy nasze dzieci i młodzież, dziękuje bardzo serdecznie,
dziękujmy Pani bardzo i życzmy wszystkiego dobrego.
Oklaski.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu Szanowni Państwo stopień nauczyciela mianowanego jest to postępowanie,
które kończy się egzaminem. Przewodniczącym Komisji jest Burmistrz Miasta
Zakopane, w imieniu P. Burmistrza ja pełniłam tą funkcję i informuję Państwa,
że czterech nauczycieli zakończyło postępowanie i ukończyło je oceną
pozytywną z egzaminu i są to nauczyciele:
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1. Anna Porembska – Halaczek Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
2. P. Krystyna Łabuz nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza
Korczaka.
3.P. Aleksandra Nikitin nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bronisława
Czecha.
4. P. Marcin Szczerba nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Gen. Mariusza
Zaruskiego.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
serdecznie zapraszam wyczytanych nauczycieli z których obecna jest
Pani Halaczek, Pani Nikitin i P. Marcin Szczerba niestety P. Krystyna Łabuz
też jest chora, nieobecna. Serdecznie zapraszam, Proszę Państwa zanim
przystąpimy do wręczenia nauczyciele mianowani muszą złożyć ślubowanie.
Bardzo proszę Państwa o powstanie. Akt ślubowania będzie odbywał się w
następujący sposób, ja odczytam treść ślubowania, ślubowanie może być
złożone przez nauczycieli z dodaniem słów „tak mi dopomóż Bóg”. Kiedy
skończę czytać ślubowanie każdy z nauczycieli osobno odpowie ślubuję. Proszę
Państwa czytam treść ślubowania: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność
nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju
osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w
duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej”.
Anna Porembska – Halaczek Nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego – Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
P. Aleksandra Nikitin nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Bronisława Czecha – Ślubuję.
P. Marcin Szczerba nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Gen. Mariusza
Zaruskiego – Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu serdecznie dziękuje, serdecznie dziękuję P. Burmistrza i Panią Burmistrz i
P. Przewodniczącego proszę o wręczenie aktów nauczyciela mianowanego.
P. Burmistrz Leszek Dorula, P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica oraz
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz złożyli gratulację oraz wręczyli
akty nauczyciela mianowanego.
Oklaski.
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P. Przewodniczący – bardzo dziękuje Pani Naczelnik za jak zwykle piękne i
profesjonalne prowadzenie tego typu wydarzeń, bardzo dziękuje.
Ad.4
P. Przewodniczący - pkt. 4 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
Zakopane, Państwo radni otrzymali sprawozdanie za okres od 17 listopada br.
do 23 grudnia br.– zał. Nr 5. Bardzo proszę P. Burmistrza o ewentualne
uzupełnienie sprawozdania.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado Szanowni Państwo uzupełniam
swoje sprawozdanie za okres od 25 listopada do 23 grudnia. 30 listopada na
Harendzie miało miejsce spotkanie z mieszkańcami a dotyczyło ono spraw
ekologii i wymiany pieców. Dnia 3 grudnia w trakcie programu „Pytanie na
śniadanie” w telewizyjnej 2 podpisaliśmy wraz z Prezesem Jackiem Kurskim,
Prezesem Telewizji Polskiej umowę na organizacje Sylwestra w Zakopanem.
Popołudniu uczestniczyłem w zakończeniu rozgrywek Zakopiańskiej Ligi
Badmintona i tu chciałem serdecznie podziękować nie tylko za zaproszenie ale
za pracę nad młodzieżą, za organizację turnieju. Dziękuje radnym, P. Zbyszkowi
Szczerbie i P. Krzysztofowi Wiśniowskiemu, serdecznie dziękuje było to bardzo
miłe dla mnie spotkanie a nawet zachęcające bo nie ukrywam, że przydałoby mi
się trochę ruchu. I jak znajdę czas to będę próbował z państwem wspomnieć
sobie młode lata można powiedzieć wakacyjne, gdzie badmintona nie
traktowało się jako sport a bardziej jako rozrywkę, coś przyjemnego. Coś w co
myśmy się można powiedzieć z turystami najczęściej bo to właśnie oni mieli
wtedy albo przywozili ze sobą sprzęt bym powiedział i pozwalali się nam
dzieciom pobawić bo rodzice zwykle takich rzeczy nam nie kupowali. Dnia 4
grudnia na Placu Niepodległości bawiliśmy się podczas „Zakopiańskich
Mikołajek”, jak już kiedyś wszystkim dziękowałem. „Mikołajki” cieszą się
olbrzymim takim powodzeniem, bardzo są szczęśliwe nie tylko dzieci ale i
rodzice z tego dnia i z tego święta i z tej organizacji. Jeszcze raz wszystkim
serdecznie dziękuje. Dniu 7 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja
prasowa promująca Sylwestra z Dwójką, zresztą sami Państwo widzą, że ta
promocja zarówno Sylwestra ale i Zakopanego jest w telewizji w tym momencie
ogromna. W zasadzie każdy turysta, który do nas dzwoni, takie mam jakby
głosy od mieszkańców, przedsiębiorców to każdy wie, że w Zakopanem po
prostu jest organizowany Sylwester. Chciałbym ponieważ składają mnie
gratulacje, chciałbym złożyć Państwu, również Radzie, wszystkim pracownikom
i mieszkańcom gratulację, że udało się nam jakby można powiedzieć
zorganizować w naszym mieście dużą imprezę. Daj Boże, żeby się ona
szczęśliwie i można powiedzieć w sposób dobry, w sposób dobrze
zorganizowany ale przede wszystkim bezpieczny zakończyła. W dniu 9 grudnia
odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat planu ochrony parku kulturowego
obszaru ulicy Krupówki, w dniu 10 grudnia w „Czerwonym Dworze” zostały
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otwarte „Targi Sztuki Ludowej”. W dniu 13 grudnia miała miejsce konferencja
prasowa podsumowująca dwuletni okres naszego urzędowania, przedstawiliśmy
ponadto stan inwestycji drogowych w Zakopanem no i oczywiście
zapraszaliśmy poprzez media na nasze wydarzenia zakopiańskie. Tego samego
dnia Wiceburmistrz Łukaszczyk oraz P. Sekretarz Cisło uczestniczyli w
uroczystościach upamiętniających ofiary stanu wojennego. Dnia 14 grudnia
byliśmy z wizytą w domu Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach gdzie
zawieźliśmy zakopiańską choinkę. To już tak jak Państwu wspomniałem
powracamy do takiej tradycji kiedy to woziliśmy choinkę do Watykanu, teraz
zarówno miasto jak i Starostwo ale dołączają się do tego Wójtowie Czarny
Dunajec, Wspólnota Leśna, bardzo ładna uroczystość i powiedziałbym coraz
większe ma zainteresowanie nie tylko medialne ale też i samorządowe
mieszkańców tych dwóch miejscowości jakim jest Zakopane i Wadowice. W
dniu 16 grudnia wspólnie delegacją z Sopotu dokonaliśmy tradycyjnie otwarcia
sezonu zimowego i rozświetlenia choinki przy ul. Krupówki. W dniu 17 grudnia
odbył się wernisaż P. Dyrektor Rosińskiej w Miejskiej Galerii Sztuki,
uczestniczyliśmy wraz z Panią Wiceburmistrz z niektórym radnymi, serdecznie
Pani Dyrektor gratulujemy. W dniu 18 grudnia Sekretarz Grzegorz Cisło
uczestniczy w opłatku strażackim w Sanktuarium na Krzeptówkach, tego dnia
wraz z zespołem „Harni” otworzyliśmy również szopkę bożonarodzeniową przy
urzędzie. W dniu 19 grudnia odbyło się spotkanie w sprawie możliwości
powstania Muzeum Sportu, rozmawialiśmy na ten temat również z PKL-em
dotyczących ich terenów i ewentualnie wspólne jakby można powiedzieć
działanie w tym temacie. Szanowni Państwo ja tak na zakończenie swojego
sprawozdania chciałem podziękować Radzie Miasta, podziękować urzędnikom,
chciałem podziękować mieszkańcom Zakopanego ponieważ kończy się rok
2016 a był to dobry rok, jeśli nie bardzo dobry rok dla Zakopanego. Uważam, że
to był jeden z lepszych można powiedzieć okresów, które wykorzystaliśmy
wspólnie i to zaangażowanie państwa, ta praca nasza wspólna jest zauważalna
przez mieszkańców, przez turystów, za to chcę serdecznie, serdecznie
pogratulować. Ja nie będę tu w tym momencie wymieniał wszystkich tych
rzeczy, które się w 2016 roku dokonały, jest to można powiedzieć w
podsumowaniu też tego okresu. Ale chciałbym poinformować Państwa o takiej
można powiedzieć jeszcze jednej dodatkowej rzeczy która w tym momencie
dowiedzieliście się z prasy, że otrzymaliśmy dofinansowanie można powiedzieć
ze środków unijnych poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. To są można powiedzieć takie pierwsze większe pieniądze
5 milionów bodajże 360 tysięcy złotych na przebudowę zieleni miejskiej w
Zakopanem. W związku z tym no jest to uważam też bardzo znaczący sukces
Wydziału Inwestycyjnego, chciałem wydziałowi pogratulować, podziękować.
Mam nadzieję, że będziemy mieć coraz częściej takie wiadomości w związku z
tym oczekujemy bo nie ukrywam, że przecież zostali Państwo powołani ale też i
olbrzymie było oczekiwanie, że właśnie w tym kierunku Państwo pójdą, żeby
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wspomóc nasz budżet i nasze można powiedzieć potrzeby w mieście. Jeszcze
raz serdecznie wszystkim i gratuluję i dziękuje. Szanowni Państwo na koniec
roku w naszym urzędzie dochodzi również do pewnych zmian, wymiany można
powiedzieć kadry naczelników. Tu chciałem serdecznie podziękować,
pogratulować tym osobom, które postanowiły przejść na emeryturę a niektóre
zmienić pracę. Chciałem przede wszystkim podziękować Pani Marii Ringer,
która jak to sama powiedziała jest tutaj jednym z dinozaurów Urzędu Miasta
ponieważ pracuje od 1972 roku z tego co pamiętam. W związku z tym, że
postanowiła przejść na emeryturę serdecznie jej chciałem za ten okres, który
mieliśmy możliwość wspólnie pracować ale przede wszystkim za wszystkie te
lata bo to jest szmat czasu. Na pewno wychowała część można powiedzieć tutaj
pracowników, na pewno starała się przez ten okres wspierać ich w swoim
działaniu. Jej praca nie była łatwa dlatego, że musiała nie dość, że organizować
prace urzędu to też i czasami znaleźć się w trudnych sytuacjach, które
oczekiwaniu zarówno burmistrzowie jak i można powiedzieć czasami sytuacje,
które tutaj dochodziły. Pewnie nie zawsze miała ochotę zrobić to co do niej
należało ale taka jest praca, pewnie Szanowni Państwo każdy z Państwa takie
sytuacje życiowe ma. Ja również też nie zawsze jakby można powiedzieć jestem
z tego co muszę zrobić szczęśliwy natomiast wymaga tego sytuacja a czasami
dobro a przede wszystkim bym powiedział dobro Zakopanego. W związku z
tym proszę też i rozumieć takie różne trudne sytuacje, chciałem powiedzieć, że
na to miejsce został ogłoszony konkurs, ten konkurs wygrał P. Paweł Włoch za
chwilę się Państwu przedstawi. Drugim z wymiany naczelników jest P. Andrzej
Fryźlewicz również wieloletni Naczelnik tutejszego urzędu, chciałem mu
podziękować za wszystko co starał się na pewno zrobić dla naszego miasta.
Czasami rzeczywiście było przez mieszkańców, przez część też Rady inne
oczekiwanie działania przez ten wydział, jestem świecie przekonany, ze każdy
chciał dobrze natomiast czasami jest tak też, że nie zawsze to wychodzi. Panu
Andrzejowi serdecznie dziękuje i życzę mu powodzenia tam gdzie postanowił
ewentualnie się przenieść. Na jego miejsce również został ogłoszony konkurs,
tutaj nie ma dzisiaj z nami przyszłej pani naczelnik wygrała ten konkurs P.
Agnieszka Bartocha na następnej Sesji poprosimy aby się bliżej Państwu
przedstawiła. Ja tyle co do prezentowanych można powiedzieć w tym momencie
na koniec roku zmian. Chciałem prosić jeszcze P. Pawła Włocha o krótkie
przedstawienie się Państwu jeśli Państwo pozwolą, serdecznie dziękuje za
współpracę jeszcze raz i za wszystko co Państwo starają sie dla naszego miasta
robić. Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Burmistrzu pytania w temacie
sprawozdania jeśli takie się pojawią to za chwileczkę możecie Państwo składać
a w ten czas bardzo proszę nowego P. Naczelnika o zapranie głosu.
P. Paweł Woch Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta
Zakopane – witam Państwa bardzo serdecznie, mam 43 lata jestem
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zakopiańczykiem. Jestem absolwentem studiów MBA w Instytucie Nauk
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Akademii Psychologii i
Przywództwa na Politechnice Warszawskiej jak również rocznego studium
Harvard Business Review skierowanego do menagerów. Posiadam szereg
certyfikatów z dziedziny zarządzania procesowego jak również zarządzania
projektami. Ostatnie 25 lat poświęciłem pracy w Poczcie Polskiej, 6,5 roku
ostatnie byłem Członkiem Zarządu Poczty Polskiej wcześniej kierowałem przez
4 lata zakopiańskim Urzędem Pocztowym.
Oklaski.
P. Przewodniczący – dziękujemy bardzo, bardzo zwięzłe przedstawienie swojej
osoby, w imieniu swoim i całej Rady życzę pomyślności, sukcesów w tutejszym
Urzędzie Miasta na rzecz mieszkańców, dziękuje bardzo. Czy są pytania w
sprawie sprawozdania? Panie Zbigniewie bardzo proszę o zabranie głosu,
P. Zbigniew Figlarz.
P. Zbigniew Figlarz - P. Przewodniczący, Wysoka Rado najważniejsze pytanie
co z komunalizacją „Polskich Tatr”?
P. Burmistrz Leszek Dorula – właśnie jak Państwo zauważyli jesteśmy
umówieni na telefon z ministrami w tym momencie, wyszedł P. Burmistrz
Wiktor Łukaszczyk, żeby się umówić. Mamy nadzieję, że się umówimy na
jutro, myślę, że powiem trochę więcej o szczegółach po zakończeniu a daj Boże,
żeby się to szczęśliwie zakończyło, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, Panie Zbyszku są jakieś przecieki? Czy
są jakieś jeszcze pytania, bardzo proszę P. Bartłomiej Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – ja mam jeszcze pytanie do P. Burmistrza bo widzę, że
został zatrudniony Doradca P. Burmistrza Miasta, jakby to wyjaśnić bo to jest,
bo tu w sprawozdaniu pisze, że zatrudniono Ekodoradce, to jedno. Został
zatrudniony Doradca Burmistrza Miasta i ogłoszono jeszcze konkurs na
stanowisko, na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska. Nie
wiem czy ten Doradca Burmistrza Miasta to chodzi o Ekodoradce czy ktoś inny?
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo ponieważ przyszły naczelnik
wydziału organizacyjnego to jest, że tak powiem no rzecz trudna, w związku z
tym postanowiłem na ten krótki okres tego miesiąca niecałego zatrudnić P.
Pawła Włocha na doradcę w sensie takim żeby przejmował powoli funkcję
naczelnika. Nie mogłem go powołać na naczelnika od 1 w związku z tym, że 1
odchodzi również P. Ringerowa, trudno w jeden dzień tą wiedze jakby można
powiedzieć przekazać wszystkie te można powiedzieć dokumenty różnego
rodzaju. W związku z tym, żeby w pełni i dobrze funkcjonowało to
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postanowiłem na ten okres zrobić po prostu P. Pawła moim doradcą w kwestii
organizacyjnej. Ale tylko przez to, żeby mieć tą możliwość na przekazanie
płynne urzędu i wydziału, który jest bardzo, bardzo ważny, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, pytania zostały wyczerpane.
Ad.5
P. Przewodniczący - zatem przechodzimy do pkt.5 - Sprawozdanie z
działalności stałych Komisji Rady Miasta. Bardzo proszę kolejno
przewodniczących a jako pierwszego P. Jana Gluca Przewodniczącego Komisji
Ekonomiki po przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Koledzy i
Koleżanki radne, Komisja Ekonomiki obradowała w grudniu dwa razy 14
grudnia oraz 21. Tematy naszych posiedzeń to głównie komunalizacja „Polskich
Tatr” któremu na poprzedniej Sesji poświęciliśmy większy fragment, dzisiaj
czekamy na dalsze informacje. Ostatnie posiedzenie Komisji 21 przede
wszystkim to było opiniowanie projektu budżetu nad którym pewnie pochylimy
się w większej części przy tej uchwale. Poza tym no prawda takich jakichś
istotniejszych spraw, które wymagały by tutaj nie było, jeśli ktoś ma pytania to
bardzo proszę, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje P. Przewodniczący, czy są pytania? Bardzo
proszę P. Macieja Wojaka Przewodniczącego Komisji Kultury o przedstawienie
sprawozdania z pracy Komisji.
P. Maciej Wojak - P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Komisja Kultury obradowała 22 grudnia i głównym
tematem naszego spotkania było opiniowanie budżetu miasta na rok 2017,
dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, pytania w sprawie
Komisji Kultury? brak. Bardzo proszę P. Marka Donatowicza
Przewodniczącego Komisji Oświaty.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, przede
wszystkim przepraszam za spóźnienie ale za karę czytam trzeci, więc Komisja
Oświaty odbyła się 15 grudnia podsumowaliśmy plan pracy Komisji za rok
2016. Wykonaliśmy wszystkie zamierzone działania, opiniowaliśmy dwa
projekty uchwał na dzisiejszą Sesję i na tym Komisję zakończyliśmy.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący to nie za karę było
tylko, żeby Pan ochłonął.
P. Marek Donatowicz – to był żart ale nie ma gdzie parkować.
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P. Przewodniczący - dobrze to bardzo proszę P. Krzysztofa Wiśniowskiego
Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki o przedstawienie sprawozdania z
pracy Komisji.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Goście, Komisja Sportu odbyła swoje posiedzenie w dniu 15 grudnia br. można
powiedzieć, że była to taka szczególna Komisja bo licznie w takim dosyć
licznym gronie. W posiedzeniu udział wzięli P. Burmistrz Agnieszka Nowak
Gąsienica, P. Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu, Zbigniew
Duzinkiewicz radny z Sopotu, Jacek Podgórski Wydział Kultury i Sportu, P.
Marcin Stępień Naczelnik Wydziału Obywatelskiego, P. Dawid Wałęka
Wydział Obywatelski, P. Dariusz Kuciński Wydział Administracyjno
Gospodarczy, P. Michał Banacki Kierownik Referatu Projektów Finansowych z
Funduszy Europejskich i Krajowych, P. Jarosław Kempa radny miasta Sopotu,
P. Piotr Bagiński radny Miasta Sopotu, P. Bartłomiej Perzanowski nauczyciel
wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 7 w Sopocie, P. Piotr Płocki
Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopot, P. Leszek Behounek
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem, P. Bogusława
Stępowska – Gąsienica Inspektor Wydziału Finansowo – Budżetowego, P. Zofia
Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu i P. Robert Wicher
Inspektor Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu. Tematem naszej Komisji było
opiniowanie budżetu na rok 201, budżet został zaopiniowany pozytywnie, po
Komisji udałem się z przedstawicielami miasta Sopotu z P. Prezydentem
Jackiem Karnowskim z P. Dyrektorem MOSiR na obiekty Centralnego Ośrodka
Sportu oraz do naszego obiektu, który mam nadzieje w styczniu zostanie
otwarty czyli do sali gimnastycznej, hali sportowej przy szkole Gimnazjum nr 1.
Naprawdę robi to pozytywne wrażenie i mam nadzieję, że już w styczniu
zostanie ta sala oddana do użytku i będziemy mogli tak jak P. Burmistrz obiecał
spotkać się na badmintonie także liczymy na to, że sala ruszy jak najszybciej.
Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Jacka Kalatę
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
P. Jacek Kalata – P. Burmistrzowie, Wysoka Rado ostatnie posiedzenie
Komisji Rewizyjnej odbyło się 21 grudnia jak mało kiedy się zdarza trwało
ponad 4 godziny ale po prostu z Komisji Rewizyjnej płynnie przeszliśmy do
Komisji Ekonomiki i głównym tematem było omawianie budżetu na rok 201.
Dziękuje.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Przewodniczący, czy są pytania? nie
widzę. Proszę P. Bartłomieja Bryjaka Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i
Rozwoju o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
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P. Bartłomiej Bryjak – Komisja odbyła się 22 grudnia poruszyła bardzo wiele
tematów byliśmy na wizji lokalnej trwało to praktycznie 4 godziny ponad.
Gościliśmy wielu urzędników, gościliśmy P. Burmistrza Leszka Dorulę,
Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej, P.
Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu. Poruszyliśmy bardzo wiele
tematów, zapoznaliśmy się z kilkunastoma pismami jak i wnioskowaliśmy o
ściągniecie jednej z uchwał. Jeśli ktoś ma jakieś pytania to bardzo proszę.
P. Przewodniczący - w sprawie wizji lokalnej? Dziękuje bardzo P.
Przewodniczący tak więc został nam jeszcze P. Wojciech Tatar Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, bardzo proszę P.
Przewodniczący.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
odbyła swoje posiedzenie w dniu 20 grudnia 2016r. W posiedzeniu Komisji
udział wzięli P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i
Transportu, P. Andrzej Skupień Prezes Związku Podhalan Odział Zakopane,
przedstawiciele fiakrów zrzeszonych w Związku Podhalan Odział Zakopane,
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, P. Ewa Stasik
Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, P. Jan Shwenk Inspektor Wydziału
Ochrony Środowiska, P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane oraz
P. Burmistrz Miasta Zakopane P. Leszek Dorula. Komisja Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała dwa projekty
uchwał na dzisiejszą Sesje, złożyła dwa wnioski do P. Burmistrza oraz
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta Zakopane na rok 2017.
Dziękuje, jeżeli są pytania to bardzo proszę.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący czy są pytania? pytanie w
temacie Komisji ma P. Przewodniczący Andrzej Jasiński, bardzo proszę.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane –
P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Koleżanki, Koledzy, Wysoka Rado,
P. Przewodniczący – bardzo proszę o uwagę dobrze.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane –
chciałem się odnieść do ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej i wniosku z
Komisji skierowanego do P. Burmistrza odnośnie wytyczenia szlaków
komunikacyjnych dla fiakrów. Natomiast zanim przejdę do, chciałbym
powiedzieć bardziej o genezie całej można powiedzieć tej sytuacji. Myślę, że
każdy z nas jako radny w poczuciu obowiązku dbałości o interes mieszkańców,
których jest reprezentantem podejmuje i inicjuje takie działania, które mają
polepszyć usprawnić jakość życia okolicznych mieszkańców. Pytam się czy jest
to coś złego, czy radni często inicjując tego rodzaju działania występują w
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interesie swoich mieszkańców? I nie inaczej było jeżeli chodzi o pewne
działania, które zainicjowałem dotyczące zimowego utrzymania dróg ul. Małe
Żywczańskie i Andrzeja Struga. Mieszkańcy tego obszaru tak samo jak inni
mieszkańcy naszej gminy płacą podatki, dojeżdżają do pracy, prowadzą
działalność gospodarczą i oczekują od miasta, że nie będą traktowani gorzej jak
w innych dzielnicach i stąd wywodzi się, że tak powiem moja inicjatywa
odnośnie poprawienia stanu utrzymania tych dróg. W 2015 roku w październiku,
wtedy kiedy jeszcze była złota polska jesień zwróciłem się do Urzędu Miasta
Zakopanego do Wydziału Drogownictwa z prośba o podniesienie standardu
utrzymania zimowego drogi ul. Małe Żywczańskie i Andrzeja Struga. Jak
wiemy ul. Małe Żywczańskie nie posiada chodnika, pobocza, jest to strefa
zamieszkania gdzie pieszy ma pierwszeństwo a dzieci mogą pozostawać Bed
nadzoru dorosłych w pasie drogowym. Otrzymałem odpowiedź dwa tygodnie
później jak najbardziej, że został zmieniony standard zimowego utrzymania tych
dróg poprawionych, jednej z tych dróg z 5 na 3 a drugiej drogi z 4 na 3.
Natomiast bardzo wielkie zaskoczenie było dla mnie i dla mieszkańców, że
pomimo zmiany standardu utrzymania tych dróg jakość utrzymania tej drogi
ubiegłej zimy była gorsza niż w latach poprzednich. W związku z tym również
w tym roku w lutym zwróciłem się do Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie, nie
otrzymałem odpowiedzi na to pismo z 15 lutego 2016r. Po wystąpieniu obfitych
opadów śniegu w tym roku, tych pierwszych wtedy kiedy wystąpiły utrudnienia,
na drodze pojawiły się koleiny. Publiczna droga Andrzeja Struga była kiepsko
przejezdna, nie mogły się swobodnie wymijać tam dwa samochody zwróciłem
się do Burmistrza, przyszedłem z prośbą o interwencję. W rozmowie tej również
uczestniczyła P. Naczelnik Wydziału Drogownictwa i podczas tej rozmowy
zostałem poinformowany, iż ul. Małe Żywczańskie, Andrzeja Struga została
przez P. Burmistrza zakwalifikowana do szlaku fiakierskiego, co wcześniej nie
miało miejsca bo ten szlak prowadził przez ul. Strążyska, Pod Reglami. Podczas
tej rozmowy ustaliliśmy z P. Burmistrzem bo trudno było znaleźć rozwiązanie
tak można powiedzieć tak od razu, że wystąpi z wnioskiem do
P. Przewodniczącego Rady Miasta Zakopanego z prośbą o zwołanie całej Rady
a żeby wszyscy radni zaznajomili się z tym tematem w celu opracowania takich
szlaków komunikacyjnych. Oraz P. Burmistrz obiecał, że zorganizuje takie
spotkanie z przedstawicielami Związku Podhalan, chodziło o Zarząd, żeby ta
rozmowa i dyskusja była prowadzona w sposób merytoryczny. Niestety nie
doszło ani z tego co wiem P. Przewodniczący nie dostał takiej prośby od
Burmistrza o zwołanie Rady ani do tego spotkania nie doszło. Natomiast na
Komisji Gospodarki Komunalnej poza można powiedzieć wcześniejszym
uzgodnieniem doszło do takich rozmów i być może koledzy radni, którzy nie
znają załóżmy problemu, specyfiki tego miejsca i terenu podjęli takie a nie inne
działania i skierowali wniosek do P. Burmistrza odnośnie wytyczenia tego
szlaku przez ulice załóżmy według życzeń Związku Podhalan. Ja mam takie
pytanie czy decyzja o tym, że powstaje jakiś szlak obojętnie dla kogo prawda ale
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w tym przypadku załóżmy dla fiakrów wymaga jakiejś decyzji administracyjnej
bo jeżeli jest decyzja, że w taki a nie inny sposób utrzymujemy pewne obszary
naszego miasta czy ulice to również zgadzamy się na konsekwencje i
odpowiedzialność z takiego staniu rzeczy. Dlatego bardzo by prosił
P. Burmistrza, żeby odpowiedział czy wymaga to decyzji jakiejś
administracyjnej, żeby była jasność i co P. Burmistrz ewentualnie zamierza w
tym temacie jeszcze zrobić?
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, P. Burmistrz.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo to jest odwieczny można
powiedzieć problem, który ciągnie się jak ja już radnym byłem od 2002 roku, to
przewija się w każda kadencje. Czyli co zrobić, żeby fiakrzy, którzy w naszym
mieście są od x lat, powiedziałbym wcześniej jeszcze niż niektóre inne zawody i
jest tez i atrakcją można powiedzieć Zakopanego. I co zrobić, żeby zgodnie
można powiedzieć z tym co Wiceprzewodniczący powiedział też nie byli
traktowani inaczej jak mieszkańcy naszego miasta bo też płacą podatki i tu
mieszkają i też tu uprawiają swoją działalność gospodarczą, zwał jak zwał. Co
zrobić, żeby to wszystko pogodzić? Otóż temat jest na pewno bardzo trudny
ponieważ fiakrzy jakby można powiedzieć sami opracowali sobie możliwość
dostania się do terenów tzw. mniej ruchliwych to szukali wyjścia którędy by
można było się w te tereny dostać. A chodziło o ścieżkę Pod Reglami gdzie
mogą przejeżdżać jakby można powiedzieć czy uprawiać tam kulig w Dolinie
Białego. W związku z tym jak to się mówi nieoficjalnie przejeżdżali różnymi
można powiedzieć drogami, które sobie sami wytypowali i tak też wytypowali
sobie również drogę Małe Żywczańskie i Andrzeja Struga, żeby dostać się
najkrótszym odcinkiem. Bo sami Państwo wiecie, że przejeżdżając stąd ul.
Ogrodową dostają się na ul. Orkana a później właśnie tamtędy najmniej
ruchliwymi drogami ponieważ te najbardziej ruchliwe drogi no były
oczekiwania, żeby nie korkowało, nie blokowało ale tez i ciężej jest przejechać.
Oni tak przejeżdżali, zwrócili się można powiedzieć na samym początku
kadencji bo przypomnieliśmy sobie jakby można powiedzieć w rozmowach o to,
żeby mogli po prostu Andrzeja Struga i tamtym odcinkiem porostu przejeżdżać i
czy nie można by było zachować tam takich jakby można powiedzieć
standardów drogi, która by niekoniecznie doprowadzała do gołego asfaltu.
Prawda czyli mieli możliwość no jakoś tamtędy lepiej przejechać, no oczywiście
wydawało mi się po konsultacji z P. Naczelnik i z Wydziałem Drogownictwa, że
jest taka możliwość to dlaczego nie tworzyć jakby można powiedzieć
możliwości dla również tego przecież zawodu, który jest olbrzymią atrakcją w
naszym mieście. Sami wiemy, ja również wiem bo mieszkam w okolicy w której
przejeżdżają fiakrzy, że jeśli nie mogą jechać drogą to czasami jadą nawet
chodnikiem itd. co wolałbym, żeby przejeżdżali drogą. Natomiast zgadzam się
w tym momencie, że jest to pewne jakby utrudnienie tym, którzy na stałe w tej
okolicy mieszkają, doskonale ich rozumiem. I rzeczywiście tak się zdarzyło, że
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Pan radny Jasiński przyszedł do mnie, że jakby można powiedzieć nie oczekuje
albo mieszkańcy sobie nie życzą, żeby ta droga była utrzymywana w ten sposób,
że pozostają tam resztki śniegu bo tworzą się również i koleiny i tak dalej i tak
dalej. Ja rozumiejąc również pana radnego stwierdziłem tak, że dobrze możemy
jakby można powiedzieć i zdecydowaliśmy, że przywrócimy to do białego
tylko, żebyśmy wytyczyli wspólnie szlak którym mogliby fiakrzy przedostać się
pod Drogę Pod Reglami bo tak jak mówiłem. W związku z tym również
zaznaczyłem, że gdyby się udało jakby znaleźć miejsca nawet po terenach
prywatnych tzw. no niezamieszkałych, gdzieś to my wydzierżawimy te tereny
jako miasto, żeby po prostu tam powstała dodatkowa jakby można powiedzieć
atrakcja w postaci kuligu itd. ale też nie niszczone były by bo czasami ktoś miał
zarzutu, można powiedzieć ścieżki narciarskie albo i trasy narciarskie no żeby
taka możliwość stworzyć również nam. No i doszliśmy do wniosku, że musimy
znaleźć jakieś miejsce w którym by się po prostu przemieszczali, w związku z
tym moim jakby zadaniem również było poinformowanie Związku Podhalan, że
w tym momencie no ul. Strążyska i Małe Żywczańskie zmienia możliwość
poprzez jakby można powiedzieć działanie pana radnego no przecież
anonimowo nie będziemy Panie Andrzeju działać, działanie, że mieszkańcy tego
nie oczekują. Stwierdziłem tak, że muszę ich poinformować, że teraz jak tam
pojadą to, żeby po prostu mieli wiedzę, że takie zmiany po prostu idą. W
związku z tym nie wiem P. Przewodniczący Komisji Komunalnej stwierdził bo
ja nie wiem czy oni się umówili, zapowiedzieli to jeśli jak zareagowali. W
związku z tym pewnie mieli możliwość skorzystania z Komisji tak jak każdy
jeden mieszkaniec, uważam nic złego, że przyszli zapytali się którędy tutaj
mogą jakby albo którą ulicę wyznaczamy dla nich jakby szlak. To jak
wyznaczyła Komisja, ja nie wchodzę w tym momencie jakby można powiedzieć
w dyskusję, pogląd tutaj radnych, niektórzy uważają, że całe miasto powinno
być przykładowo na biało. Każdy ma prawo wyrazić swoją opinie, pan radny
pozwoli, że również ta część Rady w postaci Komisji Komunalnej ma prawo
myśleć troszkę inaczej i to co zawnioskowała to zawnioskowała. Ja na tą druga
część, którą pan radny mówi czekam, że spotkamy się rzeczywiście z całą Radą
ale to był zwykły wniosek z Komisji i nie jest on ani z zarządzenia, że jest w
tym momencie utrzymywana połowa miasta na biało a połowa na inny ani nie
poszły w żadnym kierunku. Właśnie oczekuje Państwa doradztwa i pomocy
tutaj, z tego co wiem to P. Przewodniczący również też wyraził jeszcze jakby
można powiedzieć inne zdanie na Komisji prawda niż tutaj radni.
P. Przewodniczący – nie na Komisji bo mnie nie było ale poza Komisją nawet
dalej idący.
P. Burmistrz Leszek Dorula - nawet dalej idący właśnie mówiący o
utrzymaniu całego miasta na biało, w związku z tym ma każdy prawo mieć
swoją wizję a mieszkańcy też swoje oczekiwania. I właśnie w ten sposób
postąpiłem, żeby po prostu doprowadzić do tego spotkania ogólnego i
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zdecydowania. Jeśli nie, to pozwolicie Państwo, że ja jako Burmistrz mając
możliwość zarządzenia drogami, jeśli Państwo takiej decyzji nie podejmą to
muszą Państwo uszanować moją decyzję niezależnie jakie Państwa jest zdanie.
Ja jestem po to Burmistrzem, że muszę podejmować decyzję nawet trudne z
punktu widzenia również jakiejś części mieszkańców i nie każdego możliwość
mieć zadowolenia. Jeśli nie będzie to podejmę taka decyzje, która będzie w jakiś
sposób umożliwiała funkcjonowanie zarówno mieszkańcom jak i fiakrom jak i
wszystkim innym działalnością w tym mieście. I będę brał ten ciężar zarówno
swojej odpowiedzialności tak jak zresztą pan radny powiedział jak i pewnych
niezadowoleń, które rozumiem, że będą i tak postąpię. Podejmę decyzję taką jak
uważam za najsłuszniejszą, w tym momencie pozwoliłem jakby można
powiedzieć zarówno mieszkańcom jak i Państwu, żebyśmy wspólnie mogli
wypracować bo jak to się mówi nie traktuje się, że jestem najmądrzejszy i
najlepiej wiem która częścią albo którą drogą mają przejeżdżać. No jest pomysł
lepszy, zgadzamy się wspólnie i analizujemy i tak by to wyglądało, jeśli nie
będzie to podejmę taką decyzję którędy ewentualnie ci fiakrzy będą mogli się
poruszać. I z całym szacunkiem będę brał to jako moją odpowiedzialność,
dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Burmistrzu, to może ad vocem tak bo
został w wypowiedzi poruszony, osoba P. Przewodniczącego, bardzo proszę.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Szanowni Państwo przeczytam wniosek z Komisji, żebyśmy
wiedzieli dokładnie o co chodzi i dopiero wyjaśnię: „Komisja wnioskuje o
rozważenie możliwości utrzymania na terenie miasta Zakopane część dróg
znajdujących się w rejonie od ul. Zamoyskiego na zachód do ul. Kasprusie (wlot
ul. Ks. Stolarczyka) „na biało” Komisja wnioskuje o rozważenie możliwości.
Komisja wnioskuje o przebudowę mostków leżących na terenie miasta
Zakopane wspólnie w porozumieniu ze Związkiem Podhalan, Oddział Zakopane
i Tatrzańskim Parkiem Narodowym na Drodze Pod Reglami”. Szanowni
Państwo chciałem potwierdzić to co powiedział Burmistrz Dorula bo na Komisji
były powiedziane słowa również, że jeżeli będzie miało dojść do jakichkolwiek
mian to będą to zmiany po konsultacji z mieszkańcami i po konsultacji ze
Związkiem Podhalan i przedstawicielami fiakrów. Ja w tym momencie
chciałbym tylko jeżeli jest taka możliwość poprosić mieszkańców ul. Małe
Żywczańskie o wyrozumiałość i nie chciałbym się tutaj przepychać, że tyle jest
działalności gospodarczych czy tyle bo żyjemy w jednym mieście a fiakrzy od
istnienia tego miasta tutaj w tym mieście tez już byli. Burmistrz Dorula
powiedział, że jest w stanie nawet wydzierżawić prywatne tereny po to aby ci
fiakrzy mogli poruszać się też po terenie naszego miasta. Żeby nie było tak jak
do mnie powiedział jeden fiakier, zróbcie nam szklana gablotę, postawcie nam
przy „oczku wodnym” i będziemy robić sobie co dwie godziny zmiany tak jak
stoi BM-ka pod Nosalem. Szanowni Państwo ul. Małe Żywczańskie jest
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uregulowana znakami drogowymi, strefa zamieszkania tak jak powiedział
Kolega Jasiński, jest to już olbrzymia regulacja z uwagi na fakt, iż pieszy ma
pierwszeństwo. Prośba do mieszkańców Zakopanego i ul. Małe Żywczańskie na
pewno po konsultacji a jeżeli na dwa miesiące tylko w roku by ta droga była
utrzymywana na biało i zamiast dwa razy by nią miał przejechać pług,
przejechałby pług cztery razy i posypał piaskiem czy stało by się coś? Szanowni
Państwo na ul. Małe Żywczańskie jest 101 budynków w 41 jest prowadzona
działalność gospodarcza polegającą na wynajmie pokoi, też ci właściciele i ci
mieszkańcy korzystają z usług fiakrów, których mamy 60 dzisiaj zgłoszonych,
którzy mają wszyscy zgłoszoną działalność gospodarczą jak przejął to Związek
Podhalan i Burmistrz oraz Rada Miasta wyznaczyli im parkingi i miejsca
postojowe. Szanowni Państwo naprawdę wygląda to estetycznie i ładnie,
zobaczcie dzisiaj jak ten fiakier wygląda, przejedzcie po mieście i zobaczcie czy
ten koń, który jedzie załatwił się gdzieś na drodze gminnej i zostało to
nieposprzątane. Szanowni Państwo w ostatnim roku ciężko to było zauważyć,
żyjemy w pięknym mieście ale chciałbym ty Koledze Jasińskiemu powiedzieć
tak, też bym go chciał prosić o wyrozumiałość bo ul. Małe Żywczańskie
doczeka się swojego remontu bo w przyszłorocznym budżecie i na następne dwa
lata jest wpisana suma 3 milionów złotych. Także nie mówmy, że tu ma ten
działalność czy ten ma bo wszyscy Szanowni Państwo żyjemy w tym mieście i
większość z nas ma działalność gospodarczą bo 90% mieszkańców tego miasta
żyje z turystyki. Poza Komisja nawet padły Szanowni Państwo wnioski o to aby
całe miasto było i utrzymywane na biało, nie był to mój pomysł ale wiem czyj to
był pomysł ale też bym był za tym bo jesteśmy stolicą zimowa Polski i co nam z
tego zostało? Czarne drogi, dziękuje.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni
zebrani, kwestia ta o której teraz mówimy wymaga szczegółowych analiz to jest
pierwsze, ścieżka Pod Reglami a duży jej fragment przebiega w dzielnicy gdzie
jestem radnym i często tam bywam. No proszę Państwa to hasło, że będą tam
kuligi i będą tam furmanki jest fajnym pomysłem ale panowie no musimy
wiedzieć, że ta ścieżka jest wąska, ta ścieżka jest wykorzystywana dzisiaj przede
wszystkim przez rzeszę turystów zarówno zimą jak i latem. Zima jest to
mnóstwo tez ludzi jeżdżących na nartach i teraz ta droga jest zbyt wąska i tu
jest też właśnie to pytanie do odpowiednich wydziałów, żeby to przeanalizować.
No ja Państwu powiem tak, ja pomysł na to mam, pomysł jest może i łatwy i
prosty bo jeśli na początku XVIII wieku zrobiono tą ścieżkę Pod Reglami zwaną
wtedy drogą żelazną. I posiadaliśmy w tamtym czasie, górale do dyspozycji
łopatę, kilof, furmankę i dwie ręce i taką drogę zrobiono 300 lat temu no to dziś
nie stoi na przeszkodzie nic aby tą drogę poszerzyć o jakieś trzy metry. I nie
będzie żadnych kolizji, powstanie wspaniała droga dla fiakrów, dla turystów,
będzie wtedy można wjechać ratrakiem bo dzisiaj naprawdę no Proszę Państwa
kto na tej ścieżce bywa wie, że ta ścieżka no wymaga tego aby tam zarówno
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korzystali fiakrzy i turyści tak jak do tej pory, no wymaga większego
zainteresowania. W tej chwili tam no praktycznie nie wjeżdża żaden ratrak, jak
spadnie większy śnieg to jest duże oblodzenie, ktoś to będzie musiał
utrzymywać więc tak moim zdaniem to wygląda. No P. Burmistrzu Pan ma rację
no my jesteśmy od wnioskowania jako radni, Komisje, Pan jest tym organem,
który ma do dyspozycji wydziały, urzędników, specjalistów i Pan te wnioski
radnych no powinien poddać tej analizie. I Pan je poddaje no tylko, żeby te
wnioski były w miarę jak najszybciej tak przekazywane też, co więcej no tą
droga Małe Żywczańskie, ja tam wjeżdżam praktycznie dość często wożąc
swoją wnuczkę do przedszkola wiec ten fragment pokonuje. Powiem tak, jest
problem taki w Zakopanem, P. Prezes świetnie wywiązuje się i robi odśnieżanie
natomiast Burmistrz wspomniał, że jak trzeba będzie środki to one się znajdą.
O co mi chodzi, takie drogi wąskie bez poboczy, bez chodników jak Małe
Żywczańskie no powinny być utrzymywane nie w ten sposób jak do tej pory, że
przejedzie pług, rozgarnie ten śnieg na boki i tą drogę jeszcze bardziej zawęzi.
Ten sam problem istnieje na wszystkich chodnikach między którymi nie ma
pasa zieleni, bezpośrednio przylegają do drogi głównej. Dzisiaj to odbywa się
tak, że sfrustrowani mieszkańcy ul. Kościeliskiej, Krzeptówek i innych tak
odśnieżają ten chodnik tak jak im nakazujemy, pług jedzie zasypuje i odbywa
się przerzucanie tego śniegu. No rozmawiam z ludźmi jedni mówią niech jadą
do Madonna di Campiglio to zobaczą jak to się utrzymuje a ja mówię tak
wystarczy pojechać wiecie gdzie Państwo na Białoruś do Mińska a nawet do
Brzeszcza, byłem świadkiem tego. Tam chodnik odśnieża się raz, rzuca się śnieg
na ulicę jedzie jak oni to mówią i wszyscy radni pewnie wiedzą gruzami, który
ma wysokie burty z przodu pług wirnikowy, zabiera ten śnieg raz na to auto,
wywozi i temat już więcej nie wraca. I to powinno być naprawdę wzięte pod
uwagę, powinny być przeprowadzone analizy jakie w związku z tym będą
większe koszty i powinniśmy to do przyszłego roku się przygotować tak jak tu
radny Jasiński świetnie robił to przez dwa sezony. Nie wszystko mu się udało
tak no ale mam nadzieję, że ten temat poruszymy poważnie, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, P. Andrzej Jasiński.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – ja
jeszcze chciałem ad vocem P. Burmistrz mi nie odpowiedział na pytanie czy
będzie wydana decyzja administracyjna odnośnie wytyczenia jakiegokolwiek
szlaku dla kogokolwiek, to jest pierwsze pytanie. Pytanie drugie, czy zgłaszając
konkretne ulice do szlaku fiakierskiego kierował się P. Burmistrz min. diagnoza
komunikacyjną no bo opracowania mamy i z tej diagnozy komunikacyjnej,
mamy pewne dane, które obrazują nam sposób poruszania się min. natężenia
ruchu komunikacyjnego, potrzeb mieszkańców i turystów. I chciałem
P. Tatarowi odpowiedzieć, ja bardzo się cieszę, że koledzy radni będą głosować
nad budżetem w którym będą zagwarantowane środki na remont tej ulicy gdyż
ponad 30 lat temu tak na dobrą sprawę cokolwiek na tej ulicy było zrobione
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jeżeli chodzi o asfalt itd. Jest to 1 strefa zamieszkania a ludzie płaca tam
najwyższe podatki i również oczekują od gminy pewnych nakładów tak a ta
dzielnica wydaje się trochę być taka zapomnianą dzielnicą odnośnie
wyposażenia jej w odpowiednią infrastrukturę. Natomiast chciałem uspokoić
fiakrów, ja nie walczę z fiakrami, nie jestem przeciwny tradycji i kulturze
góralskiej. Mamy tutaj przecież szczegółową specyfikację utrzymania dróg w
naszym mieście i jeżeli chodzi o powstanie kolein, zawężenia pasa drogowego
jest to 5 standard utrzymania tych dróg. Natomiast jeżeli chodzi o ul. Małe
Żywczańskie, Andrzeja Struga jest to 3 czyli tam takie rzeczy nie powinny mieć
miejsca, kwestia utrzymania miasta czy to ma być na biało czy na czarno tylko
w 1 kategorii. W standardzie utrzymania dróg jest mowa o tym, że ma być to
asfalt na czarno utrzymany tak, pozostałe wszystkie standardy jest 2,3 do 5
mówi się o standardzie utrzymania na biało. Kwestia jest tylko intensywności
przejazdów, użycia materiałów (…)itd. i niczego innego ja nie wymagam.
Wymagam tego, żeby zgodnie ze specyfikacja i standardem utrzymania dróg,
droga Małe Żywczańskie, Do Białego i Andrzeja Struga były utrzymywane,
dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Maciej Wojak.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – Szanowni
Państwo to jest bardzo ważny temat, który powraca właściwie za każdej
kadencji, ja chciałem zwrócić tylko uwagę, że a propos tego zimowego
utrzymania przeczytałem gdzieś komentarz przedstawicieli policji, że jeśli
będzie takie białe utrzymanie to trzeba będzie jeździć w łańcuchach. Także jeśli
to rzeczywiście jest zgodne z prawdą to jest to bardzo duża komplikacja,
natomiast na dzisiaj bo tu ktoś poruszył sprawę drogi Pod Reglami, chciałby
zaapelować już kilkakrotnie zwracałem na to uwagę, że wymaga pilnego
remontu, reparacja mostka przy rejonie Spadowca i to szczególnie jest
niebezpieczne dla piechurów, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Burmistrz ad vocem P.
Przewodniczącemu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja może nie ad vocem tylko odpowiem, mnie
się wydawało, że odpowiedziałem na to pytanie zaznaczając w ten sposób, że
podejmę decyzję jeśli ją trzeba będzie. Natomiast chciałem się z Państwem
skonsultować bo tak samo jak w tym momencie jest wniosek Komisji no to
może Pan Jasiński również zaproponować, ma możliwość którędy ewentualnie
by proponował, czekam na głos którędy by ewentualnie proponował. Skoro Pan
twierdzi, że również przykładowo leży Panu na sercu dobro fiakrów no to niech
Pan podpowie jeśli uważa, jeśli nie to tak jak powiedziałem ja zdecyduję. Ja
zdecyduję zgodnie z moją jakby można powiedzieć, jest w moim obowiązku i
ja zdecyduję natomiast daję możliwość wybrania jak najlepszego rozwiązania
dlatego w tym momencie jakby można powiedzieć tutaj ta dyskusja się toczy.
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Jeśli chodzi o poszerzenie też Drogi Pod Reglami, ja akurat pytałem w tym
momencie Pana Naczelnika jaka szerokość drogi tam jest od 2,60 do 3 metrów,
poszerzenie o dodatkowe 3 metry no to wymaga się w która stronę czy w stronę
własności ludzkiej czy w stronę parku? Sami sobie Państwo odpowiecie w tym
momencie na ile to jest możliwe i w jaki sposób to zrobić, oczywiście, że on jest
niezły natomiast w tym momencie czy do zrealizowania od tak sobie od razu?
No pewnie można podjąć próbę, w związku z tym poszliśmy w kierunku takim,
że rzeczywiście Związek Podhalan bardzo mocno tak jak tu zresztą
P. Przewodniczący Komisji Komunalnej stwierdził bardzo mocno się
zaangażował w te sprawy uregulowania pewnych standardów takich bym
powiedział, funkcjonowania również fiakrów w tym mieście. I również są
prowadzone przez Związek Podhalan rozmowy z Tatrzańskim Parkiem
Narodowym jest uzgodnienie, że Związek Podhalan do niektórych rzeczy się
chce dołożyć jakby z własnych można powiedzieć środków do przebudowy
również tego mostka o którym wspomniał P. Wiceprzewodniczący Maciej
Wojak. Mając w tym momencie jakby można powiedzieć wstępne no zgody co
do ewentualnych przeprowadzek ten to pewnie formalnie trzeba będzie jakąś
tam dokumentacje zrobić, jakieś zgłoszenia czy nie wiem pozwolenia uzyskać
natomiast te rzeczy właśnie są w trakcie. Ja się cieszę, że tak dyskusja jest bo
właśnie z takich dyskusji wynikają pomysły, które może nie bierzemy pod
uwagę jako można powiedzieć zarządzający drogą natomiast o to chodzi
żebyśmy właśnie przy takich dyskusjach stworzyli możliwość jak najlepszą z
tych z których się da wykonać. I tak jak już wspomniałem uważam, że po prostu
czasami ktoś ma dużo lepszy pomysł niż osoba, która w tym momencie zarządza
droga czy jakby można powiedzieć no proponuje jakieś rozwiązanie. Jeśli takich
pomysłów nie będzie tak jak powiedziałem ja po prostu swoją decyzję wydam i
doprowadzę do tego, że będzie normalnie można, również fiakrzy funkcjonować
jak i tam gdzie się no mieszkańcy troszkę jakby można powiedzieć nie zgadzają,
będą też musieli w jakiś sposób zaakceptować. No bo trudno w tym momencie,
każdy by ktoś zgłosił z części mieszkańców, ze na każdej dzielnicy mu się cos
tam nie podoba i jest to trudne. Ja rozumiem trudne dla mnie jest tym bardziej
trudne podjąć taka decyzję no ale jakoś Szanowni Państwo w tym mieście
musimy funkcjonować między sobą współpracować, drugą stronę rozumieć,
niektóre rzeczy nawet tolerować no to w rodzinie również tak jest. W rodzinie
również tak jest, że czasami nie wszystko się każdemu podoba i jakoś to
musimy zaakceptować i tolerować, żeby w miarę dobrze funkcjonować i w
zgodzie żyć, dziękuje.
P. Przewodniczący – P. Burmistrzu proszę pozostać, ja zadam pytanie czyli na
ten moment ul. Małe Żywczańskie posiada kategorię 3 tak?
P. Burmistrz Leszek Dorula – na ten moment uzgodniliśmy z
P. Przewodniczącym, że zawiesiliśmy jakby można powiedzieć utrzymanie na
biało ale z możliwością wskazania terenu. Jeśli te tereny będą w miarę szybko
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wskazane którędy byśmy mogli wskazać Pani Prezes „Tesko” którędy by się
przejechało to wskażemy jeśli nie to ja podejmę decyzję, która aktualnie ulica
zostanie, że tak powiem z możliwością funkcjonowania zarówno mieszkańców
jak i fiakrów.
P. Przewodniczący – bardzo proszę już kończąc P. Przewodniczący następnie
P. Wojciech Tatar.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane –
Szanowni Państwo bardzo się cieszę, że taka dyskusja ma miejsce natomiast
nie spodziewałem sie, że o tak poważnym temacie będziemy rozmawiać czy
poprzez media czy poprzez osoby trzecie. Ja w dalszym ciągu oczekuje, że P.
Burmistrz tak jak obiecał na spotkaniu zwróci się do Przewodniczącego o
zwołanie całej Rady Miasta Zakopanego, żeby wszyscy radni może mają
stosowne pomysły i rozwiązania tego problemu, pochylą się nad tym tematem i
taka dyskusja wtedy wydaje mi się, ze będzie miała cel. Natomiast dziwi mnie
to, że tak poważna organizacja jak Związek Podhalan nie był przygotowany do
działania wcześniej i dopiero w momencie kiedy zachodzi taka potrzeba
dyskutuje się no to jak to ma być i którędy prawda? Takie rzeczy uważam
należy załatwiać dużo wcześniej i nie byłoby można powiedzieć eskalacji
napięć, nieporozumień, byłaby spokojna rzeczowa dyskusja. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – P. Burmistrzu, Szanowni Państwo, Wysoka Rado,
P. Przewodniczący, chciałbym wyjaśnić jedną rzecz bo padło tutaj
sformułowanie, że będzie nakaz jazdy na łańcuchach. W trakcie Komisji
Gospodarki Komunalnej rozmawialiśmy na ten temat, Szanowni Państwo znak
C18 nakaz jazdy on mówi wyraźnie nakaz jazdy. Ja dzwoniłem podczas
posiedzenia Komisji na policję potwierdzając czy to jest nakaz jazdy czy
obowiązek dostosowania się do nakazu jazdy ma każdy czy nie każdy czy
można byłoby zwolnić mieszkańców czy nie zwalniać nikogo. Ustawienie
znaków drogowych należy do zarządcy drogi i nikt nie powiedział, że to musi
być nakaz jazdy czy zakaz wjazdu czy zakaz zatrzymywania się. Jest strefa
zamieszkania na ul. Małe Żywczańskie i na dzień dzisiejszy z tego co wiemy to
wystarcza. Chciałem właśnie to powiedzieć bo była w mediach właśnie posłana
wiadomość, że będzie nakaz jazdy w całym mieście na łańcuchach, Szanowni
Państwo nie jest to prawdą. Ustawienie znaków drogowych, powtórzę jeszcze
raz należy do zarządcy drogi ale nikt tego znaku nie chciał stawiać, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo proszę jeszcze(…), Szanowni Państwo
miałem tylko jedną interpelację więc pozwoliłem sobie jednak poświęcić więcej
czasu temu tematowi gdyż dobrze byłoby teraz rozwiązać ten spór między,

22

P. Zbigniew Szczerba – P. Burmistrzu, P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, powiem tak pierwsza rzeczą chyba najważniejszą jaką ma
realizować władza jako taka czyli i my i P. Burmistrz i władza państwowa to
jest bezpieczeństwo. My tutaj rozważamy i mówimy o jednym biznesie i drugim
czy tam trzecim, piątym natomiast najważniejsza rzeczą która należy wziąć pod
uwagę to jest bezpieczeństwo. Teraz proszę mi powiedzieć czy ktoś składając
wniosek albo analizując które drogi maja być na biało na czarno czy na zielono
analizował jak to wpłynie na bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły, dzieci
idących do przedszkola, jakie będą tego następstwa? Utrzymanie na biało,
oczywiście znak stawia gmina natomiast jeżeli zdarzy się wypadek to kto
odpowiada? Ten który nie ustawił znaku, nie ostrzegł, że jest niebezpiecznie bo
nikt przyjeżdżając do Zakopanego nie musi wiedzieć, że ta czy druga droga jest
nieodśnieżona albo utrzymana na biało a nie na czarno. On przyjeżdża do miasta
i się spodziewa, że gospodarz przygotuje warunki przebywania w tym mieście w
sposób bezpieczny i komfortowy, więc jeżeli nie ustawimy znaków to nie
informujemy, że jest coś nie tak. Tu jest jak być powinno czyli bezpiecznie wiec
myślę, że pierwszą rzeczą, która trzeba by wziąć pod uwagę to jest tak jak
powiedziałem bezpieczeństwo a dopiero później możemy rozważać czy
będziemy jechać drogą Do Białego a może przejść na Olczę, może w rejonie
Bachledzkiego Wierchu zrobić teren gdzie będą fiakrzy jeździć. Piękne
widokowe tereny niekoniecznie w samym centrum gdzie jest największy ruch i
sami doskonale wiemy jeżdżąc samochodami, że jeżeli powozy konne jeżdżą
ulicami miasta, jeżeli jedzie kulig składający się nie wiem z 5,6 czy 7 wozów
nie ma ludzkiej możliwości wyprzedzenia tego ciągu, jadą jeden za drugim.
Zresztą rozmawiałem o tym przed sekundą tutaj z kolegą nie ma ludzkiej
możliwości wyprzedzenia więc może w ogóle należy wyjść z centrum miasta i
przejść na tereny, które są naturalnie białe tak jak mówię na przykład
Bachledzki Wierch. A jeszcze odpowiadając Przewodniczącemu Komisji
Komunalnej bo tak pojawiła się kwestia remontu i przebudowy ul. Za Strugiem,
przepraszam Małe Żywczańskie no to wróćmy do tematu białego utrzymania
Małego Żywczańskiego po wykonaniu remontu a nie teraz. Jakby remont będzie
zrobiony, droga będzie elegancka z chodnikami wtedy wróćmy do tematu, na
dzień dzisiejszy ta droga jest wąska nie ma chodnika, pobocze jest na ulicy
dzieci mogą biegać na ulicy. Więc jeżeli będzie zrobiony remont, droga
wyremontowana będzie możemy wrócić do tematu tylko róbmy wszystko po
kolei a nie tak jak mówię z pierwszym punktem najważniejszym
bezpieczeństwem.
P. Przewodniczący – dziękuje Panie Zbyszku jeszcze ad vocem i P. Józef
Figiel.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Kolego Zbyszku o oczywiście, że Kolega ma racje
najważniejsze jest bezpieczeństwo nasze, naszych dzieci, mieszkańców i
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turystów. O tym n ikt nie zapomniał bo każde ustawienie znaku drogowego czy
jakiejś zmiany organizacji ruchu Urząd Miasta wykonuje w konsultacji z
policją. Mamy przedstawicieli policji jeżeli są jakieś konkretne zmiany zawsze
jest to z tego co wiem jest to konsultowane z policja odnośnie bezpieczeństwa,
płynności ruchu i innych rzeczy. Ja chciałem Państwu podziękować też za te
wystąpienia, za to wszystko bo Komisja Gospodarki Komunalnej, wiecie sami
członkowie, ze nie jest lekko Komisją a cieszy się dużą popularnością bo
frekwencja na Komisji praktycznie w większości przypadków jest w 98% .
Także dziękuje za wszystko do tematu na pewno wrócimy bo Burmistrz nam
obiecał, myśmy też powiedzieli, ze musimy się spotkać z mieszkańcami, z
fiakrami i do tematu wrócimy, dziękuje.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje bardzo P. Przewodnicząc, P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo, tu
moi przedmówcy powiedzieli prawie wszystko i P. Burmistrzu ja to uważam, że
trzeba opracować diagnozę komunikacyjna na terenie miasta. Trzeba wytyczyć
drogi, które mogłyby być utrzymywane na biało, trzeba przeprowadzić
konsultacje z mieszkańcami a tego nikt nie robił. I żeby nie było takiej sytuacji,
że trzy dni przed świętami przychodzą przedstawiciele Związku Podhalan w
postaci fiakrów i mówią, że oni już we święta chcą, żeby to było na biało bo
nawet kiedy żeśmy robili powierzenie firmie „Tesko” zimowego utrzymania
dróg to inne koszty utrzymania są drogi na biało, inne na czarno. Na pewno to
powinno być skalkulowane, żeby było dobrze i myślę, że od tego trzeba zacząć
bo ja kolegom tym fiakrom powiedziałem, że panowie z tym problemem to
powinniście się zwrócić najpóźniej we wrześniu a nie trzy dni przed świętami,
że chcecie już na święta mieć biało. No i tak to by to trzeba było bo tu nikt nie
jest ani przeciwko nim ani tak ale no trudno się dziwić jeżeli na radnego
spływają po prostu zarzuty mieszkańców, że on ich nie reprezentuje tak jak
powinien. No jest to trudne zadanie i dlatego wniosek z Komisji był taki jak tu
powiedział P. Przewodniczący do Burmistrza no bo co myśmy mieli
powiedzieć, że my się nie godzimy na to czy jak, żeby Burmistrz przeanalizował
możliwość wytyczenia tych dróg i utrzymania na biało. Dziękuje.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje bardzo, no i idąc za głosem tego wniosku
oczekujemy P. Burmistrzu na odpowiedź, proszę bardzo.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, P. Przewodniczący ponieważ
Panowie Wiceprzewodniczący, którzy przecież wspólnie moglibyście Państwo
zorganizować takie spotkanie prosili, żebym się zwrócił do Pana więc ja się
zwracam do Pana o spotkanie w tym temacie. Natomiast ta to zrozumiałem jak
zostało to wskazane fiakrzy przyszli rzeczywiście przed świętami ale tylko
dlatego, że oni by nie przyszli bo by funkcjonowali tak jak do tej pory
funkcjonowali czyli przejeżdżaliby jak to fajnie nazwał Prezes Związku:
„smykniemy se tam i jest dobrze roz kielacos przejedziemy, żeby się dostać pod
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drogę”. No i tym smyknięciem muszą mieć w tym momencie możliwość inną
ulicą i to którą dopracujemy, żeby po prostu wskazać natomiast która byśmy nie
wskazali to Państwo radni, któryś z radnych tą ulica jakby można powiedzieć
jest w jego rejonie i będzie musiał nie wiem czy wyrazić zgodę czy wyrazić
sprzeciw czasami czy coś ale to właśnie na ten temat porozmawiajmy. To chyba
dobrze jest, że rozmawiamy niż byśmy zdecydowali nie ta ulica a następna
prawda jakaś inna? Właśnie to chodzi, żebyśmy wspólnie doszli do wniosku, że
niech będzie ta, jeśli taka będzie decyzja, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo tak konkludując tą całą dyskusje powiem
w sposób następujący, nie byłoby tej rozmowy na forum Sesji gdyby na
Komisjach bo przecież wszyscy radni jesteśmy jednym organem i spotykamy się
bardzo często. Uważam właściwym kierunkiem byłoby jeśli jest temat okręgu
daje przykład P. Jasińskiego to uważam, że taktownym byłoby wcześniej
P. Jasińskiego o tym poinformować, że będzie taka dyskusja chyba, że
wyniknęło to w sposób spontaniczny bo jeśli szanowną Komisję i
Przewodniczącego rozumiem. Jeśli było to zaplanowane to bardzo proszę
Szanowną Rade aby na drugi raz mieć na uwadze przede wszystkim radnych z
danych okręgów bo to oni reprezentują ten okręg. Jest temat ul. Szymony,
osiedla Szymony a jest jakiś temat kontrowersyjny, który usłyszeliście gdzieś
tam Państwo radni czy P. Przewodniczący Komisji to skierujcie zapytanie do
radnego tej dzielnicy czy zna ten problem bo uważam, że powinien być w
pierwszej kolejności o tym poinformowany. Bardzo dziękuje, Szanowni
Państwo przechodzimy do kolejnego punktu a zanim przejdziemy ja bardzo
serdecznie chciałbym powitać przedstawiciela policji Młodszego Inspektora P.
Piotra Prokipczaka. Panie Piotrze serdecznie witam, przysporzyliśmy Państwu
kolejny temat tam w Komendzie do rozpatrzenia dobrze?
P. Piotr Prokipczak młodszy inspektor I Zastępca
Komendanta
Powiatowego Policji w Zakopanem – z sali – my ze swojej strony deklarujemy
oczywiście pomoc, jeśli będzie potrzeba opracowania takiej pomocy jakiegoś
wypracowania to proszę bardzo. Jeśli będzie potrzeba Państwa radnych, żeby
przedstawiciel policji uczestniczył w waszych prawda, posiedzeniu Komisji
proszę dać znać na pewno postaramy się, żeby ktoś od nas jakiś fachowiec
prawda bo każdy z nas się inną działka zajmuje.
P. Przewodniczący – dziękujemy, do tej pory ilekroć wypłynął wniosek czy od
Rady czy od Burmistrza zawsze odpowiedzieliście merytorycznie na nasze
wnioski i zapytania, bardzo dziękuje w imieniu swoim i całej Rady.
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Ad.6
P. Przewodniczący – pkt. 6 Interpelacje i wnioski radnych. Jest tylko jedna
interpelacja, którą chce złożyć, przedstawić Przewodniczący Komisji
Ekonomiki P. Jan Gluc, bardzo proszę Panie Janie.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo
interpelacja jest czymś co powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich
wcześniej możliwych zdarzeń tak poprzedzających. No moim zdaniem sporo
wykorzystałem i jest banalna sprawa, która stanowi problem Proszę Państwa,
chodzi o przystanek komunikacji miejskiej na Krzeptówkach visa vi wyjazdu z
posesji gdzie znajduje się działalność gospodarcza, karczma „Holny” no Proszę
Państwa ten temat poruszam od dłuższego czasu u Burmistrza z tym nie byłem,
sądziłem, że to rozwiążemy. No Proszę Państwa no nie może być tak, że
przyjeżdża autobus miejski, stoi tam 15 minut i tak jest zawsze bo tak to jest
przystanek początkowy dla niego i goście są zablokowani na tej posesji i nie
wyjadą. Dzieje się to od dłuższego czasu ja no interpeluje w sposób taki
przewidziany urzędzie z właścicielem tej posesji sądziłem, że coś w tym temacie
zrobimy, być może się coś nawet robi ale Panie Burmistrzu, Pani Prezes ja
oczekuje jednego, że dzisiaj już za godzinę ten autobus tam nie będzie stał 15
minut bo tak to ma być to załatwione. Wczoraj wieczorem znowu właściciel
domu do mnie dzwoni, mówi przyjedź, ludzie siedzą i mówią, żebyś nie chciał
tego słyszeć i nie wyjadą z tej posesji bp tam stoi autobus 15 minut na wyjazd.
Niech on już dzisiaj ten autobus albo stanie gdzieindziej albo niech podjedzie no
coś wymyślmy ale są święta te ktoś czekał na to, żeby mieć te grupy, tych gości,
te kuligi, które tam zajeżdżają te samochody a tam tak niefortunnie jest
zlokalizowany. Przystanek, że to jest żaden problem bo przystanek autobus staje
i odjeżdża to trwa minutę, dwie i każdy to rozumie i tylko ten autokar ten
autobus nasz miejski tam po prostu parkuje, stoi i ten właściciel dzwoni do kogo
do radnego tak, który już tym tematem zajmuje się dłuższy czas nieskutecznie.
Panie Burmistrzu niech Pan pomoże tą sprawę załatwić, dziękuje.
P. Przewodniczący - dobrze odpowiedź jeśli słowna to proszę w punkcie
odpowiedzi jak nie to na piśmie. Wyczerpaliśmy pkt. 6 porządku obrad.
Ad. 7
P. Przewodniczący - przechodzimy do pkt.7 Podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz
nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe. Bardzo proszę P. Zofia Kiełpińska Naczelnika Wydziału
Edukacji, Turystyki i Sportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 6
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P. Przewodniczący - dziękuje bardzo Pani Naczelnik, Panie Krzysztofie bardzo
proszę o przedstawienie opinii Komisji.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Komisja Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący czy są pytania? Nie
widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 6
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIX/446/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe.
Uchwała stanowi zał. Nr 7
Ad. 8
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 8 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Gen.
Mariusza Zaruskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału
przedszkolnego. Bardzo proszę P. Zofię Kiełpińską Naczelnik Wydziału
Edukacji, Turystyki i Sportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 8
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Marka Donatowicza
Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący , Szanowni Państwo Komisja
Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, z resztą podobnie jak w
następnym przypadku.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania? Bardzo proszę P.
Bartłomiej Bryjak.

27

P. Bartłomiej Bryjak – ja mam pytanie takie, ponieważ rozmawiałem z Panem
Przewodniczącym Komisji Oświaty odnośnie demografii i powiedział mi że w
2000 roku urodziło się w Zakopanem około osiemset coś dzieci. Teraz rodzi się
229 dzieci, a więc ten spadek liczby urodzin nastąpił znaczny, bo jest to ¼ tej
liczby która przed 16 latami się rodziła. Chciałem się zapytać, bo nie do końca
rozumiem politykę oświatową pod względem przedszkoli, kiedy teraz dopiero
co powstało nowe przedszkole na Kasprusiach za 3 czy 4 mln zł, kiedy w trakcie
budujemy nowe przedszkole na Harendzie za 2 mln zł, a likwidujemy obecnie
istniejące przedszkole. Dla kogo te przedszkola, które dopiero co powstały i
powstają, kiedy ten spadek liczby urodzeń jest tak znaczny i z czego to wynika
to, że powstało przedszkole na Kasprusiach jest jasne, ponieważ zostało
przeniesione z Czerwonego Dworu, natomiast zamykamy na Bystrym oddział
przedszkolny a otwieramy nowe na Harendzie. Z czego to wynika?
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
Szanowni Państwo to nie jest przedszkole, to jest tylko oddział przedszkolny
czyli oddział zelówkowy, pełni on funkcję zapewnienia obowiązku realizacji
edukacji przedszkolnej. Sytuacja z przedszkolami wygląda następująco. Na ZCE
nie powstało nowe przedszkole, w ZCE funkcjonuje przedszkole nr 3 które
zostało przeniesione z Czerwonego Dworu ponieważ żaden przepis prawa
budowlanego, sanitarnego, przeciwpożarowego nie dopuszczał kontynuacji
prowadzenia zajęć edukacji przedszkolnej w Czerwonym Dworze. Zatem
zostały zaadaptowane pomieszczenia przy budynku Zakopiańskiego Centrum
Edukacji i przedszkole zostało przeniesione. Te przedszkole zostało poszerzone
o dwa oddziały przedszkolne ponieważ zaproponowaliśmy rodzicom oddział dla
dzieci 2,5 letnich ponieważ ustawa na to pozwala. W związku z tym, że nie ma
publicznego żłobka w Zakopanem, jest tylko żłobek niepubliczny który jest
dzięki woli Państwa i uchwale którą Państwo przyjęli dotowany, chcemy
wesprzeć rodziców aby również zapewnić opiekę dzieciom 2,5 letnim. W tej
chwili oddział 2,5 - latków liczy 15 osób w przedszkolu nr 3. Na Harendzie
również Szanowni Państwo nie powstaje nowe przedszkole, na Harendzie
funkcjonuje punkt przedszkolny, który zapewnia możliwość realizacji
obowiązku przedszkolnego, ponieważ w tej szkole zawsze istniał oddział
przedszkolny. Natomiast dobudowa, która jest wykonywana zapewni tej szkole
rekrutację do klas pierwszych. Gdybyśmy na Harendzie zlikwidowali oddział
przedszkolny a obecnie od 1 września funkcjonujący punkt przedszkolny
spowodujemy, że rodzice którzy pracują w mieście, dojeżdżają do pracy z tej
dzielnicy zabierają swoje dzieci do przedszkola do miasta, w związku z tym te
dzieci nie wracają już do pierwszej klasy na Harendzie. Więc utworzenie punktu
przedszkolnego na Harendzie czyli kontynuacja tego oddziału przedszkolnego w
tej innej formie opieki przedszkolnej powoduje, że w szkole nr 9 zapewniamy w
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ten sposób prawidłową rekrutację do klas pierwszych. Prawidłowa rekrutacja do
klas pierwszych powoduje, że obniżamy koszty utrzymania dziecka w szkole.
Proszę Państwa jeśli oddział przedszkolny w szkole ma 12 czy 14 osób mamy
gwarancję, że nasza pierwsza klasa będzie również liczyła 12, 14 osób a nie 8.
Gdyby proszę Państwa przykładowo, wyobraźcie sobie w ten sposób, że
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej tj. Nauczyciel mianowany, dyplomowany,
którego koszt utrzymania wynosi około 90, 96 tyś rocznie, nauczyciel edukacji
przedszkolnej prowadzi klasę czteroosobową, ośmioosobową albo
osiemnastoosobową. Także proszę Państwa w ten sposób pomijamy koszty
utrzymania ucznia w danej placówce oświatowej. A więc te działania nie
wynikają z chęci wydawania tych pieniędzy, tylko z chęci zapewnienia
obowiązku ustawowego, który nakłada ustawodawca a ponadto z chęci
obniżenia kosztów prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole. Te decyzje o tym,
żeby utworzyć punkt przedszkolny są również spowodowane tym, że koszty
punktu przedszkolnego są niższe niż koszty regularnego przedszkola, natomiast
dają możliwości prowadzenia dwóch oddziałów przedszkolnych, dzieci 5 i 6
letnich oraz dzieci 3 i 4 letnich, żeby zagwarantować rodzicom również tej
dzielnicy maksymalną opiekę w czasie kiedy oni muszą pracować. Proszę
Państwa w związku z planowaną reformą oświatową we wszystkich szkołach
podstawowych będziemy musieli zlikwidować oddziały przedszkolne ponieważ
musimy utworzyć ośmioklasowe szkoły podstawowe.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo. czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 8
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (15 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 16 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIX/447/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Gen.
Mariusza Zaruskiego w Zakopanem poprzez likwidację oddziału
przedszkolnego.
Uchwała stanowi zał. Nr 9
Ad. 9
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 9 – Podjęcie uchwały w
sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
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na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Bardzo proszę P. Zofię
Kiełpińską Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 10
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji jest pozytywna. Czy są
jakieś pytania? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 10
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIX/448/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Uchwała stanowi zał. Nr 11
Ad. 10
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 10 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zawarcia Porozumienia Intencyjnego dotyczącego przystąpienia
Gminy Miasta Zakopane do realizacji inwestycji w postaci budowy węzłów
przesiadkowych i parkingów typu Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w powiązaniu z projektem
„Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem
zbiorowym w Województwie Małopolskim – cz. II”. Bardzo proszę P.
Roberta Chowańska Inspektora Wydziału Drogownictwa i Transportu o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Robert Chowaniec Inspektor Wydziału Drogownictwa i Transportu –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 12
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P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 7 głosami za przegłosowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący. Czy są jakieś
pytania? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 12
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIX/449/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: zawarcia Porozumienia Intencyjnego dotyczącego przystąpienia
Gminy Miasta Zakopane do realizacji inwestycji w postaci budowy węzłów
przesiadkowych i parkingów typu Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w powiązaniu z projektem
„Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem
zbiorowym w Województwie Małopolskim – cz. II”..
Uchwała stanowi zał. Nr 13
Ad. 11
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 11 – Podjęcie uchwały w
sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasto Zakopane. Bardzo proszę P. Michała Halaczka Naczelnika
Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej o przedstawienie projektu uchwały.
P. Michał Halaczek Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 14
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji Ekonomiki jest
pozytywna. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał.
Nr 14
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIX/450/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 15
Ad. 12
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 12 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane
spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w
Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na
utrzymaniu czystości i koszeniu terenów zieleni miejskiej na terytorium
gminy Miasto Zakopane. Bardzo proszę P. Jana Schwenka Inspektora
Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Jan Schwenk Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 16
Zgłosił autopoprawkę w §1, tiret 1, który określa okres powierzenia rok
2025 zamieniamy na rok 2021. Analogicznie kolejny tiret, gdzie mamy
okres obowiązywania rekompensaty mamy od 2018 do 2025, czyli ma być
do 2021.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, Państwo radni słyszeli treść tych
autopoprawek,
Autopoprawki głosowano – stwierdzam, że autopoprawki zostały przyjęte
jednogłośnie w obecności 14 radnych.
P. Przewodniczący - bardzo proszę P. Wojciecha Tatara Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii
Komisji.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący Komisja jednogłośnie 6 głosami za
przegłosowała powyższy projekt uchwały łącznie z autopoprawkami.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami – zał. Nr 16
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIX/451/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane
spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w
Zakopanem obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na
utrzymaniu czystości i koszeniu terenów zieleni miejskiej na terytorium
gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 17
Ad. 13
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 13 – Podjęcie uchwały w
sprawie: wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów użytkowania
wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane w
użytkowaniu wieczystym Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Zakopanem przez przyjęcie terminu uśrednionego. Bardzo proszę Tomasza
Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 18
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Komisja Ekonomiki jest pozytywna.
Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 18
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIX/452/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na ujednolicenie terminów użytkowania
wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane w
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użytkowaniu wieczystym Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w
Zakopanem przez przyjęcie terminu uśrednionego.
Uchwała stanowi zał. Nr 19
Ad. 14
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 14 – 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 20
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Opinia Komisji Ekonomiki pozytywna.
Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 20
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIX/453/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016.
Uchwała stanowi zał. Nr 21
Ad. 15
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 15 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wydatków, które nie
wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu finansowego tych
wydatków. 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 22
Zgłosiła autopoprawkę, zdjęcie jednego zadania tj. Park ćwiczeń
gimnastycznych, będzie to zadanie realizowane, środki zostaną przekazane na
wydatki jeszcze w tym roku, kwota 417 097,73 zł. Ponadto w zadaniu w pozycji
8 Umowa o ewaluację i rozwój organizacji UMZ zostaną również zmniejszone
wydatki o kwotę 29 520,00 zł gdyż ten wydatek będzie tez jeszcze w tym roku
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zrealizowany i zostanie tam do wydatkowania w przyszłym roku 22 140,00 zł.
Kolejną autopoprawką jest dopisanie zadania 67 433, 82 zł i jest to pozycja 33
obecnie czyli remont bieżący ul. Huty i Szkolna, wydatek bieżący. Czwarte
zadanie to zmiana w pozycji 17 było wcześniej 67 028,80 zł, dopisanie 7 tyś.
dodatkowo. Obecnie będzie 74 028, 80 zł.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, każdą autopoprawkę będziemy głosować
osobno, zatem pierwsza autopoprawka to jest wykreślenie poz. „Park
ćwiczeń gimnastycznych”
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 13 radnych.
P. Przewodniczący - kolejna autopoprawka to zmniejszenie w poz. 8, było
51 660,00 zł na 22 140,00 zł.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 14 radnych.
P. Przewodniczący - kolejna w pkt. 17 było wcześniej 67 028,80 zł, dopisanie
7 tyś. dodatkowo. Obecnie będzie 74 028, 80 zł
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 14 radnych.
P. Przewodniczący - czwarta autopoprawka dopisanie w pkt. 33 remont
bieżący ul. Huty i Szkolna, kwota 67 433,82 zł
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 15 radnych.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Opinia Komisji Ekonomiki pozytywna.
Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały wraz z przyjętymi
autopoprawkami – zał. Nr 22
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIX/454/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
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w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wydatków, które nie
wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu finansowego tych
wydatków.
Uchwała stanowi zał. Nr 23
Ad. 16
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 16 – Podjęcie uchwały
Budżetowej Miasta Zakopane na rok 2017. 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 24
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Pani Skarbnik za przedstawienie projektu
budżetu.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – przedstawiła Uchwałę Nr
S.O. XII/421/65/16 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta Zakopane na 2017 rok –
zał. Nr 25
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczącego Jana
Gluca o przedstawienie opinii Komisji Ekonomiki.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, komisja Ekonomiki 21 grudnia na swoim posiedzeniu analizowała
budżet, obecny był Pan Burmistrz Leszek Dorula, był obecny Naczelnik
Wydziału Inwestycji P. Wojciech Stankiewicz, Pani Skarbnik, dyskusja była
wspólnie z Komisją Rewizyjną, także większa grupa radnych uczestniczyła.
Trudno jest analizować budżet, budżet jest taką materią dosyć skomplikowaną i
czytając ten budżet pełno jest działów, rozdziałów, paragrafów. Najistotniejsze
w nim są przychody, bo to z wpływów podatników naszego miasta możemy
realizować nasze zadania statutowe. Największą pozycją w tym budżecie jest
oświata 38 mln, 20 mln stanowi opieka społeczna, utrzymanie Urzędu tez około
14 mln, więc już same te trzy pozycje to już jest połowa naszego budżetu. W
tym budżecie taką najważniejszą i to co zawsze radni oczekują są inwestycje.
Na komisji Pan Wojciech Stankiewicz szczegółowo przedstawił inwestycje,
które kończyły się w roku 2016, sposób ich realizacji, były pytania czy są już
rachunki i faktury opłacone, czy są już po odbiorach, więc to co już wiemy,
takimi inwestycjami najważniejszymi w mijającym roku to jest droga na
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Ciągłówkę, hala na ul. Nowotarskiej, która jest już też w trakcie odbiorów i
będzie oddana do użytku, to co nas czeka to ul. Małe Żywczańskie, zjazd przy
szkole nr 2, kontynuacja inwestycji boisk sportowych przy szkole nr 4 na Olczy.
Poza tym jest szereg takich pozycji mniejszych, co znając przychylność Rady
Burmistrz będzie w trakcie roku mógł dowolnie sobie modelować, oczywiście
radni zawsze się temu szczegółowo przyglądają, ale Burmistrz ma duże zaufanie
u radnych i te jego propozycje, które zawsze tam szczegółowo uzasadnia
przechodzą. Mam nadzieję, że tak będzie przy tym budżecie obecnym. Tak jak
powiedziałem kwoty na te poszczególne zadania zawsze będą ulegać w trakcie
roku zmianom, z uwagi tez na to że są próby pozyskania środków unijnych, to
jest proces długi, nie łatwy, Wydział Pana Wojciecha Stankiewicza pracuje nad
tym intensywnie, pierwsze efekty już są. Jak dzisiaj słyszeliśmy, kolejne, mam
nadzieję że będą w tym roku, dworzec PKP i może inne inwestycje na Równi
Krupowej, może te ścieżki zmodyfikowane, połączone też z możliwością ruchu
na dwóch nartach, czyli trasach biegowych. Także Szanowna Rado Komisja
Ekonomiki na swoim posiedzeniu przyjęła jednogłośnie projekt tego budżetu.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę Przewodniczących
Komisji, które opiniowały projekt budżetu, bardzo proszę Pana Macieja Wojaka.
P. Maciej Wojak – Szanowni Państwo Komisja Kultury na swoim ostatnim
posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2017.
P. Jacek Kalata – tak samo Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 21 grudnia
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie,
Wysoka Rado, Komisja Sportu i Turystyki również opiniowała projekt budżetu
na rok 2017 w dziale 630 turystyka i w dziale 926 kultura fizyczna. Cieszę się
Panie Burmistrzu, ze wnioski które złożyliśmy do Pana m.in. z Komisji Sportu
zostały w budżecie ujęte. Kolega Jan już wspomniał o modernizacjach boisk
przy szkołach, to będzie również boisko przy szkole nr 1, przy szkole nr 5, ale
również oczekiwana inwestycja czyli budowa boiska przy ul. Orkana. To
kolejna inwestycja sportowa, którą mam nadzieję, że w przyszłym roku
rozpoczniemy, także te wnioski, które Komisja złożyła w większości zostały
przez Pana Burmistrza pozytywnie uwzględnione i Komisja również pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu na rok 2017.
P. Przewodniczący - bardzo proszę P. Przewodniczącego Marka Donatowicza.
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P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący , Szanowni Państwo, Komisja
Oświaty również pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu. Cieszy
niewątpliwie realizacja i rozpoczęcie inwestycji dojazdu do szkoły nr 2.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 24
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIX/455/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Uchwała Budżetowa Miasta Zakopane na rok 2017.
Uchwała stanowi zał. Nr 26
P. Przewodniczący – Panie Burmistrzu bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, ja chciałem podziękować za
zaufanie i za możliwość, można powiedzieć zaplanowania wspólnie razem tego
co chcielibyśmy zrobić w 2017 roku. To jest budżet bardzo ambitny. Sami
Państwo jak nad nim dyskutowali, z resztą P. Przewodniczący Komisji
Ekonomiki również P. Przewodniczący Komisji Sportu wspomnieli lekko, że te
inwestycje są oczekiwane. One były oczekiwane od lat. Myślę, że to są takie
inwestycje które do tej pory cały czas jakoś nie miały szczęścia, żeby mogły być
zrealizowane a przynajmniej rozpoczęte. To są inwestycje, które powiedział
bym w tym momencie ogromnie pomogą miastu Zakopane, nie tylko pod
względem wizerunkowym, ale takiego zwykłego funkcjonowania przy szkołach,
na boiskach sportowych a najbardziej na czym nam wspólnie wszystkim zależy
również w tych sprawach komunikacyjnych, że tak bardzo dążymy, żeby to się
poprawiło. Szanowni Państwo ja pozwolę sobie z resztą tak jak mnie znacie
powiedzieć „Daj Boże”, daj Boże żeby nam się to udało. Czy nam się uda?
Zobaczymy, ale mam do was wszystkich prośbę, do mieszkańców, do Państwa
urzędników i do radnych, żebyśmy sobie w ciągu roku pomogli sobie wzajemnie
w tych inwestycjach, żebyśmy nawet jak to się mówi czasami w sposób nawet
krytyczny, ale zauważali to, w czym możemy tez pomóc oprócz tej krytyki,
żebyśmy mogli zrealizować, czy się nam uda? Nie wiem. Chciałbym, tak samo
jak i Państwo sobie życzyli. Natomiast jest tych zadań mnóstwo. W związku z
tym na pewno będą pojawiały się i trudności, nie wszystkie mamy zapięte na
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ostatni guzik czyli przygotowane, że wszystkie są pozwolenia domknięte, że już
środki są zabezpieczone unijne, mamy nadzieję, że je otrzymamy. Myśmy to
zaplanowali, bardzo ambitnie jak już powiedziałem mając, ale i dając szanse
Zakopanemu, żebyśmy te środki uzyskali. Jeśli Bóg da i je uzyskamy to myślę,
że w kolejnych latach te inwestycje zostaną zakończone i będzie to jakby można
powiedzieć dla naszego wspólnego dobra mieszkańców, ale też dla tych którzy
do Zakopanego przyjeżdżają. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję i życzę
miastu Zakopanemu wszystkiego dobrego tym budżetem i z tym nowym
nadchodzącym rokiem. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo.
Ad. 17
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 17 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na
lata 2017 – 2025. 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 27
Następnie przedstawiła Uchwałę Nr S.O.XII/429-1/64/16 Składu Orzekającego
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2016
roku w sprawie opinii do projektu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zakopane – zał. Nr 28 oraz Uchwałę Nr S.O.XII/421-1/43/16 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 grudnia
2016r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego
w projekcie uchwały budżetowej Miasta Zakopane na 2017 r. – zał. Nr 29
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Jana Gluca
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ta ostatnia
uchwała też była przegłosowana pozytywnie w całości, ostatnia uchwała
dzisiejszej Sesji, ostatnia uchwała w tym roku Szanowna Rado, przy tej okazji
chciałem podziękować za duże zaangażowanie Komisji Ekonomiki, która nie
szczędziła czasu, po wiele godzin trwały obrady, poruszała ważne tematy.
Czasami były spory konstruktywne, które Burmistrzowi pozwalały lepiej
podejmować decyzje. Burmistrz często był zapraszany, bywał na Komisjach,
także bardzo pozytywnie trzeba podsumować ten rok pracy tej Komisji, także
bardzo dziękuję. Ściągać marynarki i szykować się do sylwestra. Dziękuję
bardzo.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 27
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIX/456/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na
lata 2017 – 2025.
Uchwała stanowi zał. Nr 30
Ad. 18
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 18 – Wolne wnioski
mieszkańców. Wniosek złożył Pan Stanisław Badyoczek.
P. Stanisław Badyoczek – ja chciałbym grzecznie poprosić Pana Burmistrza,
poprosić Radę o pomoc w mojej sprawie. Maluje obrazy, zakochałem się w
górach, maluję pejzaże, Tatry, architekturę. Ostatnio mam problemy z miejscem
na Krupówkach, gdzie potraktowano mnie jako rysownika portrecistę a ja
maluję pejzaż, architekturę, góry, to wszystko co nas otacza. Chciałbym
poprosić o wsparcie, ostatnio zażądano ode mnie żebym bez względu na
warunki pogodowe siedział na Krupówkach i malował akwarele, przy minus 10
stopniach i to ma być obowiązkiem moim. Proszę jakoś pomóc mi w tej
sprawie, żebym się czuł w miarę bezpiecznie i żebym mógł przewidzieć co
będzie za tydzień a może nawet za miesiąc. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Panie Stanisławie proszę jeszcze
poczekać, gdyż w następnym punkcie Pan Burmistrz w miarę możliwości
odpowie.
Ad. 19.
P. Przewodniczący - pkt. 19 – Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i
wnioski radnych. Bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowny Rado, Szanowni Państwo,
odpowiadając na interpelację Pana radnego Jana Gluca, ja rzeczywiście tą
wiadomość dostałem tutaj na Sesji od Pana, więc pozwoliłem sobie dopiero
zapoznawać z tematem jak to wygląda. Okazuje się, że my mamy dość dużo
nieruchomości po stronie jakby można było powiedzieć Holnego, czyli tych
własności tam związanych z Holnym. Ja nie wchodzę w tym momencie w temat
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jak przebiegają granice, jak przebiegają same te własności. Natomiast w tym
właśnie, po tej stronie Holnego zostało zaplanowane również przez można
powiedzieć nasz wydział, żeby tam się oczekiwał, oczekiwał bo jest zatoczka,
oczekiwał nasz autobus i on nie stałby w tym miejscu gdzie stoi gdyby ta
zatoczka, która z resztą należy do miasta i jest na terenie własności miasta, nie
koliduje z wyjazdem również z tej posesji, no nie była jakby zajęta przez gości
może tej nieruchomości lub innych tez jeszcze nieruchomości. Tutaj kierowca
jak i urząd nie podchodził do tego zbyt rygorystycznie, można powiedzieć, żeby
tam na tej zatoczce nie stawali, poczuwaliśmy się tak, że rzeczywiście skoro jest
potrzeby jakieś tam mieszkańców no to będzie wzajemne zrozumienie, ale jak
jest takie oczekiwanie rzeczywiście no to w tym momencie z tej zatoczki
chcemy korzystać, żeby tam się mógł autobus zatrzymać i w związku z tym jest
prośba, żeby nam nie zajmowano tej zatoczki, którą ma ten autobus tam
oczekiwanie. Natomiast będą mieli na pewno dużo dogodniejszy wyjazd. Tu
rzeczywiście niefortunnie ten autobus stoi i jak wyjeżdża się z tej posesji to
pewne utrudnienia mogą być. W związku z tym poprosiłem, żeby tam nie stanął
już w tym miejscu. Natomiast jest też prośba, żeby umożliwić temu autobusowi
w tej zatoce tam, która należy do miasta, żeby po prostu gdzieś ten autobus
oczekiwać te 15 minut. Tam jest właśnie przewidziane, że nie na przystanku,
tylko w tej zatoce po stronie nieruchomości Holnego. W związku z tym, myślę
że w tym momencie jakby sprawa się troszkę wyjaśniła i z obydwu stron
życzliwość będzie, bo to nie chodzi o to, żeby sobie utrudniać , tylko to
rozwiązać. Mam nadzieję, że w tym momencie właściciel Holnego też
zrozumie, że ten autobus gdzieś tam musi stać i na tej własności naszej, która
była zaplanowana powinien ten autobus stać. Jeśli chodzi o interpelacje to tyle.
Ja dziękuję za zrozumienie, a przepraszam jeśli komuś tam utrudniam.
Natomiast nie było to celowe na pewno. Jeśli chodzi tutaj o odpowiedź
mieszkańcowi naszemu, Szanowny Panie mnie oczywiście ta uchwała tak samo
dotyczy jak i Pana w przestrzeganiu. Ja mam dodatkowy jeszcze obowiązek do
tego, żeby egzekwował pewne prawo, które żeśmy skonstruowali na rzecz
miasta czy potrzeby ul. Krupówki, ale bliżej odpowie tutaj Pan prawnik, który tą
uchwałą się zajmował, wyjaśni Panu wszystko.
P. Maciej Tokarz Biuro Prawne – P. Przewodniczący , Szanowna Rado, ja
wpierw wyjaśnię w czym tkwi problem. Uchwała została w ten sposób
skonstruowana, że sprzedaż na Krupówkach poza lokalem jest niedozwolona.
Natomiast dozwolone jest działalność artystyczna polegająca na malowaniu
obrazów, malowaniu portretów. Było to uwarunkowane tym, że przy tworzeniu
uchwały stwierdziliśmy, że ci malarze, portreciści malujący na żywo na ulicy
tworzą jakby atmosferę, na której nam zależy. Natomiast Pan tutaj złożył
wniosek wyłącznie o sprzedaż obrazów. Miasto w tym momencie, trzymając się
zapisów uchwały nie wydaje zgód na prowadzenie takiej działalności, która
polega wyłącznie na sprzedaży a nie na malowaniu tych obrazów na żywo na
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miejscu. W związku z tym Burmistrz miał tu związane ręce co do tego i zgody
na prowadzenie tego handlu nie wyraził. Na chwilę obecną przy tych zapisach
uchwały jakie obowiązują no nie jest możliwe udzielenie takiej zgody i miasto
takiej zgody nie udziela.
P. Stanisław Badyoczek – ja proszę tylko, żeby w warunkach pogodowych
takich, które bywają, żebym nie musiał tego robić. Bo jeżeli ja przy minus 15
stopniach musze malować akwarele to, to się nie da. Ja chciałbym, żeby mnie
wspomóc. Ja nie neguje możliwości malowania, bo to jest moja profesja, moja
pasja. Natomiast chodzi mi o to, żeby mi umożliwić jeżeli jest zła pogoda czy
nie ma takich warunków, w których mogę malować, zwłaszcza, że to jest
malarstwo sztalugowe, żebym mógł wtedy nie malować. Ale we wszystkich
innych warunkach z przyjemnością to zrobię.
P. Maciej Tokarz Biuro Prawne – odpowiadając tutaj na pytanie również Pana
Przewodniczącego, oczywiście możliwość zmiany uchwały istnieje i pewne
tutaj rygory można złagodzić, można dopuścić sprzedaż tych obrazów na innych
warunkach po prostu. Natomiast tak jak mówię, wymagało by to zmiany prawa,
w obecnym kształcie na to nie pozwala.
P. Stanisław Badyoczek – dalej nie zrozumiałem, czy mogę czy nie mogę?
P, Maciej Tokarz Biuro Prawne – nie,
P. Józef Figiel z sali – sprzedawać nie może Pan, ale jak Pan maluje to może
Pan sprzedać.
P. Przewodniczący - bardzo proszę, aby pozostał Pan jeszcze, ja Pana
zapraszam do biura na rozmowę. Bardzo proszę P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
ja myślę że tak, jakbyśmy uchwałę podjęli w pewnym momencie oczywiście
wiedząc, ze będzie ona niosła za sobą pewne konsekwencje, również że znajdą
się w niej zapisy, które będziemy w jakiś sposób z czasem korygować. Ja myślę,
że akurat Pana przypadek jest taką właśnie sprawą, z którą będziemy się musieli
jako Rada zmierzyć, aby tę uchwałę poprawić, ponieważ myślę że jeżeli na
Krupówkach znajduje się, znaczy ciężko jest poziomować co jest ładniejsze co
jest ważniejsze, co jest mniej ważne, ale tu mówię w tym momencie jakby
według własnego takiego przekonania. Jeżeli Pan jakby wystawia prace ładne,
które są przejawem pewnego artyzmu prawda i to jest przynajmniej w moim
przekonaniu troszeczkę bardziej wzniosłe niż na przykład malowanie karykatur.
Więc tutaj wydaje mi się, że można by było Panie Burmistrzu znaleźć jakieś
rozwiązanie ku temu. Przypuszczam, że uchwałę jako Rada będzie w razie
czego zmieniać i podejmować, natomiast takim moim głosem jeżeli Pan złożył
by wniosek do Burmistrza o malowanie, czyli wykonywanie tych prac to
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mógłby pan na tych Krupówkach te prace i malować i sprzedawać. Dobrze
zrozumiałem Panie Macieju?
P. Maciej Tokarz Biuro Prawne z Sali – tak jest.
P. Zbigniew Szczerba – więc tutaj jakby taka uwaga po prostu złożył ponowny
wniosek o wykonywanie malarstwa i sprzedaż prawda, bo wtedy wiadomo, że
każdy jest wydaje mi się że na tyle dorosły, że wiadomo jak deszcz pada czy
śnieg sypie to malować nie jest Pan w stanie. Natomiast przy pogodzie na to
pozwalającej to będzie Pan wykonywał, więc tutaj nie będzie żadnego wydaje
mi się naruszania ani naciągania przepisów tylko będzie Pan po prostu napisze
wniosek dokładnie o to, co Pan robi. Więc jakby moja sugestia była by taka, aby
ponownie złożyć ten wniosek o malowanie i sprzedaż. Dziękuję bardzo.
P. Stanisław Badyoczek – ekspozycja i malarstwo.
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo jeszcze nadmienię, że w tym
momencie rysuje się plan ochrony tego parku i niewątpliwie przyjdzie moment
gdzie wynikiem tych prac będzie przypuszczam niejednokrotna zmiana tej
uchwały o parku kulturowym. Ewentualnie wyciągniemy wnioski i przyjdzie
moment taki,, jak już dokument będzie gotowy, że przystąpimy do korekcji, bo
wiemy że ten plan nie jest doskonały. Również i rada jak i Pan Burmistrz na
pewno nie chce przeszkodzić takim artystom jak Pan, który od wielu dekad
zajmuje to miejsce i Pan jest jakby symbolem tego artyzmu zakopiańskiego.
Bardzo proszę Pan Burmistrz.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja tak króciutko jeszcze zarówno Pan
poinformować i Radę, że do mnie zgłaszają się pewna część społeczności
przedsiębiorców albo osób, które tam handlowały, również zgłaszają się
muzycy, również o to, żeby im umożliwić. Tak jak Państwo już wspomnieli Pan
radny Szczerba również z tej mównicy mówił, no my w pewnym momencie
będziemy na pewno musieli na ten temat jeszcze raz podyskutować,
przeanalizować. Co z tego wyniknie, jaki ostateczny będzie później podjęta
forma, no na dzień dzisiejszy mamy taką jaką mamy uchwałę. Staramy się
działać w tym kierunku, żeby tą uchwałę wprowadzić w życie. Natomiast w
odpowiednim czasie jeśli zdecydujemy wspólnie z Radą, że stworzymy
możliwość to ja się cieszę, bo chodzi o to, żebyśmy jak to się mówi, tez nie
wylali dziecka z kąpielą. Czyli na dzień dzisiejszy nie wprowadzali mocnych
jakiś zakazów, żeby później doprowadzić z powrotem do tego samego stanu.
Najlepiej jest jakby zdobyć to doświadczenie, te doświadczenie półroczne już
mamy za sobą, będziemy widzieć co się lepiej sprawdza, co mniej, co
przeszkadza i które rzeczy powinno się generalnie poprawić i wtedy to
poprawimy i z tym się z Radą w zupełności zgadzam. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu.
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Ad. 20
P. Przewodniczący - pkt. 20 – Oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z
Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w
imieniu Klubu Radnych Razem dla Zakopanego chciałbym powitać Pana Jana
Topora Jasicę w naszym klubie. Jednak po dwóch latach się zdecydował
przystąpić do nas i w imieniu całego klubu życzę wszystkim wszystkiego
najlepszego w Nowym Roku i szampańskiej zabawy. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Bardzo proszę P. Burmistrz Leszek
Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja jeszcze dla tych , którzy nie wiedzą to
sylwester jest organizowany na Równi Krupowej w Zakopanem, mamy
nadzieję że będzie to nie tylko szampańska zabawa, ale daj Boże bezpieczna
zabawa. Chciałem tez Państwa poinformować, że chyba ten rok, takk jak już
wspomniałem jest rokiem wyjątkowym dla Zakopanego, w związku z tym
chciałem poinformować, że mamy jakby dwa sylwestry transmitowane przez
telewizję, bo zarówno telewizja dwójka transmituje tego dużego sylwestra
organizowanego przez TVP 2, jak i telewizja tak zwany program trzeci będzie
transmitowała również nasz noworoczny koncert o So le mio w Kinie Sokół
Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna. W związku z tym mamy podwójne, jakby
było można powiedzieć szczęście i dodatkowy bonus, że na dwóch programach
będzie Zakopane mogło być widoczne w postaci jak chyba żadna miejscowość
w Polsce w postaci tego, że jest zakończenie roku 2016 a wchodzimy w rok
2017. Państwu jeszcze raz, urzędnikom miasta, mieszkańcom życzyć
wszystkiego dobrego, oby nasze wspólne działanie przełożyło się na
zadowolenie, zdrowie i szczęście w naszych rodzinach, w naszym mieście, a i
tych którzy do naszego pięknego miasta przyjeżdżają. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, kończąc ten punkt, P.
Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni mieszkańcy, ja
z tego miejsca tak pokrótce również podziękuję Radzie przede wszystkim za to,
że był to rok pracy, za to że te Sesje przeprowadzone wspólnie razem, bo ja
jestem tylko jakby pewnym motorem, ale tak naprawdę pracujemy wszyscy
razem, były te Sesje konstruktywne i dynamiczne, nierozciągliwe do granic
smutku i znużenia, tylko były dynamiczne. Chciałbym podziękować Paniom z
Biura Rady, w imieniu nas wszystkich zapewne Pani Dominice, Pani Madzi,
Pani Renatce za pomoc, niełatwą pomoc. Mając 21 radnych no nie etatowych
tylko społeczników, nie posiadających wiedzy merytorycznej, w takim stopniu
jaką posiadają urzędnicy i przechodząc tak płynnie do osób urzędujących tutaj.
Panie Burmistrzu w imieniu swoim i całej Rady na Pana ręce składam całemu
Urzędowi, Naczelnikom, Kierownikom i wszystkim pracownikom wyrazy
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podziękowania gdyż tak naprawdę za każdym razem byliście do dyspozycji, nie
uciekaliście od odpowiedzialności, nie uciekaliście od odpowiedzi na nasze
pytania, wielokrotnie trudne, byliście na swoim stanowisku zawsze gotowi.
Mediom bardzo dziękuję za ten rok gdyż uważam, że te nasze lokalne media
wykazały się obiektywizmem za co im bardzo dziękuję również w imieniu
swoim i większości Rady, ale myślę że warto być samokrytycznym i wyciągać
wnioski z rożnych opinii tych chwalebnych oraz tych nas krytykujących.
Wspomnę również o funkcjach kierowniczych, dyrektorskich, o naszych
prezesach spółek za obecność na tych Sesjach. Tego chyba jeszcze nie było,
żeby taki skład naczelników praktycznie w 90%, prezesów spółek było
obecnych na tych naszych Sesjach. Wszystkiego dobrego w tym Nowym Roku
2017!
Ad. 21
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 21 – Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXIX Sesję Rady Miasta
Zakopane.
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