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P R O T O K Ó Ł N R XXIV/16
Z XXIV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 29 lipca 2016 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.13 i trwała do 11:08
W Sesji udział wzięło 17 radnych (na początku Sesji 13 radnych) na ogólną
liczbę 21 radnych - wg listy obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – otworzył XXIV Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Witam przybyłych gości: Pana Burmistrza Leszka Dorulę, Jego Zastępcę
P. Agnieszkę Nowak Gąsienicę, Wiceburmistrza P. Wiktora Łukaszczyka,
witam Sekretarza Miasta Zakopane Pana Grzegorza Cisło, witam serdecznie
P. Grzegorza Worwę zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej, witam serdecznie zastępcę Komendanta P. Janusza Gawlasa, zastępcę
Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem, witam serdecznie prezesów
spółek P. Monikę Jaźwiec Prezes Spółki „Tesko”, P. Andrzeja Ustupskiego
Prezesa ZTBS, P. Krzysztofa Strączka Prezesa Spółki „Sewik”, witam
serdecznie Panią Małgorzatę Bachledę Szeligę Dyrektora Zakopiańskiego
Centrum Edukacji, Panią Zofię Kułach Maślany Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Panią Beatę Majcher Dyrektora Zakopiańskiego Centrum
Kultury, witam serdecznie Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów
Urzędu Miasta, dyrektorów instytucji kulturalnych, media oraz wszystkich
mieszkańców Zakopanego, witam serdecznie Pana Komendanta Marka
Trzaskosia, bardzo serdecznie witam Wysoką Radę.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 13, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr4 Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad? Nie widzę. Bardzo serdecznie witam P. Piotra Włosińskiego
Prezesa Spółki Polskie Tatry.

2

P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Sprawozdanie z działalności Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej
dot. SEWIK za rok 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
9. Podjęcia uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Zakopane.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia udziału w spółdzielczym
własnościowym prawie do lokalu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1648
K - ul. Oswalda Balzera w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr: G
420138 K - ul. Chłabówka Górna, tj. km 2+288, w zakresie zadań
określonych w art. 20 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli
inwestora zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi
powiatowej nr 1648 K z drogą gminną nr: G 420138 K - ul. Chłabówka
Górna w Zakopanem”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1648
K - ul. Oswalda Balzera w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi nr: G
420181K - ul. Karłowicza, G 420155K - Droga na Bystre, G 420150K Droga do Olczy w miejscowości Zakopane, tj. km 0+068, w zakresie zadań
określonych w art. 20 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli
inwestora zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi
powiatowej nr 1648 K z drogami gminnymi nr: G 420181K - ul.
Karłowicza, G 420155K - Droga na Bystre, G 420150K - Droga do Olczy w
Zakopanem”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2016.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zakopane na lata 2016-2025.
15.Wolne wnioski mieszkańców.
16.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
17.Oświadczenia i komunikaty.
18.Zamknięcie obrad.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
przyjęła porządek obrad.
Ad.2
P. Przewodniczący – pkt. 2 – Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady
Miasta. Z protokołem z XXIII Sesji odbytej w dniu 30 czerwca br. mieli
zapoznać się Panowie radni: Grzegorz Jóźkiewicz i P. Jacek Kalata. Panie Jacku
bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Jacek Kalata – zapoznałem się i nie wnoszę zastrzeżeń.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, ja również zapoznałem się z protokołem i
nie wnoszę żadnych uwag. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do protokołu
z XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 13 radnych
przyjęła protokół z XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad. 3
P. Przewodniczący – pkt. 3 - Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Miasta Zakopane, Państwo radni otrzymali sprawozdanie za okres od 24
czerwca br. do 22 lipca br. – zał. Nr 5 Bardzo proszę P. Burmistrza o
ewentualne uzupełnienie sprawozdania.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo,
uzupełniam tak króciutko sprawozdanie z ostatniego miesiąca między Sesjami.
Od dnia 8 do 12 lipca przebywała w Zakopanem delegacja miasta partnerskiego
Siegen. To tak jak co roku P. Burmistrz Miasta Siegen przyjeżdża z delegacją do
Zakopanego jak i we wrześniu nasza delegacja wyjeżdża do tego naszego
partnerskiego miasta. W dniu 8 lipca w Miejskiej Galerii Sztuki uczestniczyłem
w wernisażu wystawy „Artyści zakopiańscy”. Niezmiernie mnie to cieszy, że w
galerii w tym momencie dostali zaproszenie wszyscy artyści zakopiańscy, że
mogli przedstawić swoje prace, ci którzy mieli okazje przedstawili. Mam
nadzieje, że to się będzie poszerzało i że coraz więcej artystów będzie mogło w
tych wystawach korzystać i z tej galerii korzystać i w tych wystawach
uczestniczyć. Jeśli ktokolwiek był pominięty serdecznie zapraszamy do
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współpracy. W dniach od 9 do 10 lipca odbywała się kolejna edycja koncertów
Andrzej Brandstatter z Przyjaciółmi w którym w sobotę uczestniczyła małżonka
Prezydenta Rzeczypospolitej P. Agata Kornhauser– Duda. Jesteśmy niezmiernie
wdzięczni, że P. Brandstatter mimo takiego zdrowia a miał bardzo ciężki okres
w ostatnim roku jest w stanie tutaj właśnie te koncerty przecież nie tylko dla
nas, nie tylko dla turystów ale przede wszystkim dla tych dzieci
niepełnosprawnych tutaj organizować. Serdecznie, serdecznie jeśli Pan Andrzej
nas słucha a wiem, że nasze Sesje słucha serdecznie Panu Andrzejowi i Pani
Prezes Fundacji Pro Artis małżonce Małgosi dziękujemy. Od dnia 12 do 15
przebywałem w mieście partnerskim Saint-Dié-des-Vosges we Francji z okazji
święta 14 lipca, to też jak sami Państwo wiecie od wielu, wielu lat bo już
bodajże od 92 roku nasze miasta bardzo dobrze współpracują. Jest wymiana
młodzieży, wymiana artystów ale też i przyjeżdżają delegacje, myśmy też z
młodzieżą można powiedzieć młodych artystów, artystów cyrkowych,
akrobatycznych mieli tam możliwość przebywać. Dzieciaki dały tam swój
występ a myśmy przeprowadzili tam rozmowy partnerskie, niestety jak Państwo
sami wiecie był to smutny też dzień. Zaraz po tych fajerwerkach, po tym
świętowaniu dowiedzieliśmy się, że w jednym z miast w nocy był zamach po
prostu zamach terrorystyczny. Więc kolejny dzień spędziliśmy dość smutno,
składaliśmy kwiaty przy pomniku czcząc ofiary ale też przeprowadzaliśmy taką
można powiedzieć rozmowę jak powinniśmy współpracować aby takich różnic
między narodami nie było. Szanowni Państwo wiecie o tym, że trwają koncerty
Hej Fest zarówno na Gubałówce jak i tutaj w Zakopanem, w tym roku
wyjątkowo dzieje się w Zakopanem pod tym względem. Mamy nadzieje, że
wszyscy są zadowoleni a tych których być może wydaje się im, że jest czasami
w niektórych momentach za głośno albo, że jest tego za dużo serdecznie też
zapraszamy i do współpracy ale też i przepraszamy jeśli w jakikolwiek sposób
jest cokolwiek uciążliwe dla tych osób. Szanowni Państwo i to chyba jest
najważniejsza rzecz, trwają w tym tygodniu Światowe Dni Młodzieży w
Krakowie, Zakopane przyłączyło się do tego wielkiego święta. Jak już Państwo
wiecie 27 w środę wraz z P. Markiem Kamińskim postanowiliśmy jako pierwsi
w Polsce przywitać Ojca Świętego w sposób symboliczny. P. Marek Kamiński
wywieszał wcześnie rano flagi na Giewoncie, była to flaga papieska i flaga
Światowych Dni Młodzieży. Jak i później też w sposób symboliczny
przejeżdżaliśmy do Kuźnic tam wspólnie śpiewaliśmy, witaliśmy ale też i krótką
modlitwą i krótkim spacerem w Tatry. Po prostu w sposób symboliczny właśnie
w ten sposób witaliśmy i otwieraliśmy zarazem te Światowe Dni młodzieży w
Zakopanem. One odbywają się w Zakopanem bardzo bogato i tak 29 jest
transmisja drogi krzyżowej z Ojcem Świętym, dnia 30 więc w sobotę na
czuwaniu z Ojcem Świętym również zapraszamy o godzinie 19:30. 31 w
niedziele o 10:00 rano będzie msza święta z kazaniem transmitowanym
oczywiście tutaj na Równi Krupowej ale też włączyliśmy Szanowni Państwo
tutaj nasze działanie nie tylko na to przeżywanie w Krakowie. Ale też i wiemy,
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że ponad 4 tysiące a być może i więcej ale o takiej ilości wiemy, że w
Zakopanem będzie przebywało pielgrzymów. W związku z tym staraliśmy się
aby dostali też coś w zamian i tak będzie w poniedziałek 1 sierpnia o godzinie
19:00 będzie koncert „Górale dla młodzieży świata” z udziałem zespołu
Trebunie Tutki. 2 sierpnia we wtorek 19:00 koncert „Wiara, nadzieja i miłość
pod Giewontem” z udziałem gwiazdy Stanisława Sojki, serdecznie zapraszamy.
Oprócz tego przygotowaliśmy dla tej młodzieży i dla tych pielgrzymów różnego
rodzaju atrakcje w Zakopanem jak i wyjścia w nasze piękne Tatry. Serdecznie
Państwa zachęcam do wspólnego naszego przeżywania i radowania się tym, że
jest Ojciec Święty, że jest nasz kraj w tym momencie na ustach całego świata i
mam nadzieję, że te właśnie Światowe Dni Młodzieży przyczynią się nie tylko
do naszego przeżywania duchowego ale do takiego zrozumienia między
młodzieżą i oby był spokój i pokój czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuje Panie Burmistrzu, czy są pytania do
sprawozdania Pana Burmistrza? Nie widzę.
Ad.4
P. Przewodniczący - pkt.4 Sprawozdanie z działalności stałych Komisji
Rady Miasta. Proszę kolejno Przewodniczących Komisji o przedstawienie
sprawozdania z pracy Komisji. Bardzo proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowni Państwo,
Koledzy i Koleżanki radne posiedzenie Komisji Ekonomiki odbyło się 25 lipca,
tematem posiedzenia była aktualna sytuacja finansowa spółek gminnych, Tesko,
Sewik, ZTBS oraz zaległości podatkowe miasta za I półrocze. To było takie to
co było najważniejsze na tej Komisji oprócz opiniowania projektów uchwał w
posiedzeniu wzięli udział prezesi naszych spółek P. Monika Jaźwiec Prezes
„Tesko”, P. Andrzej Ustupski ZTBS oraz P. Krzysztof Strączek Prezes „Sewik”.
W wyczerpujący sposób przedstawiono aktualną sytuacje, w sumie wszystkie
spółki są w dobrej kondycji, są zarządzane bez jakichś tutaj uwag ze strony
radnych. Nie padały, wręcz były pochwały odnośnie zarówno tutaj „Tesko” za
te działania, które podejmuje Pani Prezes. P. Krzysztof Strączek tak samo tam
700 tysięcy zysków za I półrocze, wody idzie dużo w Zakopanem tej dobrej
mam nadzieję oraz P. Andrzej Ustupski to już jest legenda świetnie zarządza
ZTBS. Ma bardzo dużo wspólnot, które nie musiałyby być zrządzane przez
niego bo gra jest wolnorynkowa ale jednak coraz więcej pozyskuje i świadczy to
o tym, że robią to dobrze, sprawnie i rozwijają się bardzo dobrze. Następnie
Stanisława Chowaniec Naczelnik Wydziału Podatków przedstawiła w sposób
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szczegółowy również nasze wpływy do budżetu za pierwszy rok i tutaj też bez
większych zastrzeżeń wszystko zgodnie z planem. Może tam trochę jest
zaległości wskutek tam ruchów takich kadrowych i takich też zdarzeń losowych,
które nas dotknęły w związku ze śmiercią P. Sopiarz kiedy też jednak trzymała
bardzo dobrze i kierowała tym. I jednak nie jest tak łatwo zastąpić takich ludzi
w tak krótkim czasie ale te upomnienia będą wysyłane tak jak Pani Naczelnik
mówiła na Komisji i wszystko powinno w niedługim czasie również spłynąć
zgodnie planem. Ponadto były tak jak powiedziałem opiniowane projekty
uchwał oraz były też dwa pisma, które Komisja przyjęła do wiadomości,
dziękuje.
P. Przewodniczący - P. Przewodniczący bardzo dziękuje, bardzo proszę
P. Wojciecha Tatara Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
swoje posiedzenie odbyła dnia 26 lipca. W posiedzeniu Komisji wzięli udział
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu, P. Tomasz
Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, P. Grzegorz Jóźkiewicz
Przewodniczący Rady Miasta Zakopane oraz P. Jolanta Flach przedstawicielka
prasy Tygodnika Podhalańskiego, mieszkańcy Zakopanego oraz członkowie
Komisji i jeden z kolegów radnych P. Łukasz Filipowicz. Komisja pozytywnie
zaopiniowała pięć projektów uchwał, negatywnie zaopiniowała jeden oraz
złożyła dwa wnioski do Pana Burmistrza, dziękuje.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuje P. Przewodniczący, 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, ostatnio odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury
wraz z Komisją Urbanistyki i Rozwoju miało to miejsce w dniu 20 lipca.
Postanowiliśmy wspólnie z P. Przewodniczącym Bartłomiejem Bryjakiem
zwołać wspólne posiedzenie a dotyczyło ono wprowadzania w życie treści
uchwały o Parku Kulturowym ul. Krupówki. Ponieważ jak Państwo wiecie park
kulturowy wszedł w życie dnia 1 lipca i nie jest to uchwała, która jest
powszechnie akceptowana, nie jest ona łatwa do wykonania ale jest wynikiem
kompromisu, który został osiągnięty po prawie kilku latach negocjacji. Jest
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grupa ludzi, handlowców, którzy pracują na Krupówkach, którzy wykonują tą
uchwałę i jest duża grupa ludzi, którzy starają się przesunąć wejście w życie tej
uchwały o następne kilka miesięcy. W związku z tym z P. Bryjakiem uznaliśmy
za słuszne ażeby wspólnie nasze Komisje spotkały się z przedstawicielami
różnych stron. Również na to spotkanie zaprosiliśmy Prezesów Tatrzańskie Izby
Gospodarczej i innych organizacji, które mocno optowały za wprowadzeniem
uchwały o parku kulturowym. Jak i również była duża grupa przedsiębiorców,
którzy handlują na Krupówkach i chcieliby, żeby ten termin był jeszcze
przesunięty w czasie. Wywiązała się dyskusja i tu chciałem bardzo podziękować
za to, że udział w tym spotkaniu i za bardzo merytoryczne odpowiedzi wzięli
państwo przedstawiciele urzędu min. P. Tomasz Filar jako Naczelnik Wydziału
Gospodarki Gruntami, P. Maciej Tokarz, który reprezentował Biuro Prawne
oraz P. Natalia Skiepko wraz z P. Agatą Jandurą, które reprezentowały
Miejskiego Konserwatora Zabytków. Proszę Państwa dyskusja była
merytoryczna, wysłuchaliśmy racji obu stron i ogólny wniosek z tej uchwały był
taki, że jest ona wprowadzona w życie. Te przepisy przez pierwszy miesiąc z
tym co również na tym spotkaniu oświadczył P. Komendant Straży Miejskiej
P. Marek Trzaskoś są głównie udzielane pouczenia handlowcom co do treści
zapisów uchwały. Natomiast od 1 sierpnia tego roku nastąpi, nie będą to tylko
pouczenia ale również dla tych, którzy nie będą się podporządkowywać treści
uchwały będą przewidziane przepisami prawa inne konsekwencje. Także
jeszcze raz serdeczne podziękowania dla tych państwa, którzy wzięli udział i za
bardzo również merytoryczną wypowiedź Komendanta Miejskiej Straży
P. Marka Trzaskosia. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę
P. Bartłomieja Bryjaka Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju o
przedstawienie sprawozdania.
P. Bartłomiej Bryjak – Komisja obradowała tak jak P. Przewodniczący Maciej
Wojak wspomniał, wspólnie z Komisją Kultury omówiliśmy wpierw plan,
przepraszam park kulturowy obszaru Krupówki. Zapoznaliśmy się z bieżącymi
problemami a następnie Komisja już sama obradowała i podjęła bardzo ważne
wnioski. Choćby o, Komisja zawnioskowała o sporządzenie uchwały intencyjnej
na wniosek Rady Miasta Zakopane w sprawie przystąpienia do zmiany
punktowej w planie zagospodarowania przestrzennego Szkolna-KamieniecSzpitalna aby umożliwić powstanie Domu Mieszkań Wspomaganych zgodnie z
koncepcją załączona w piśmie. To znaczy pomoc dla stowarzyszenia, które
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realizuje cele publiczne i tą zmianę punktową Rada Miasta chciałaby
przeprowadzić więc o taką uchwałę prosimy. Komisja otrzymała też opinię
prawną w sprawie nieuzyskania renty planistycznej w planie JagiellońskaAntałówka i z opinii prawnej miedzy innymi poza tym, że sprawa jest
przedawniona i miasto straciło milion złotych z tytułu błędnych zapisów. Też z
opinii wynika, że brakuje wielu dokumentów planistycznych wymaganych w
planach. Dlatego też wydaje się zasadne ażeby przeprowadzić audyt
dokumentacji planistycznej w planach zagospodarowania przestrzennego w
Biurze Planowania Przestrzennego bo tych dokumentów brakuje. Jak z opinii
wynika choćby protokołów odbioru tych planów więc w dziwnym trybie były
one przyjmowane i brak było tu wszelkich procedur w urzędzie miasta. Były
one nie dochowane i umowy i te plany realizowane niezgodnie z umową dlatego
też wydaje się, że taki audyt samej dokumentacji planistycznej byłby jak
najbardziej wskazany. Komisja też zapoznała się z szeregiem pism i jeszcze
zawnioskowała do Pana Burmistrza w odpowiedzi na jedno pismo o pierwsze
regulacje drogi a później określenie czy będziemy ją wykupywać z planu czy
nie, szczegóły w teczce Komisji. Jeśli jakieś są pytania to proszę bardzo,
dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący bardzo proszę
P. Jacka Kalatę Przewodniczącego komisji Rewizyjnej.
P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, posiedzenie Komisji
Rewizyjnej odbyło się dnia 25 lipca trwało niezbyt długo ponieważ wpłynęły
tylko dwa pisma od mieszkańców na Komisję z którymi się Komisja zapoznała.
Dodatkowo Komisja ustaliła, że we wrześniu odbędzie się kontrola zarządzeń
finansowych Burmistrza za I półrocze 2016 roku, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę
P. Józefa Figla Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o
przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Józef Figiel – Szanowni Państwo Komisja Rodziny i Spraw Społecznych
zebrała się 22 lipca, w Komisji udział wzięli Pan Sekretarz Miasta P. Grzegorz
Cisło, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji P. Zofia Martyniak,
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej P. Michał Halaczek, zaproszeni
goście P. Anna Chrobak – Popławska Dyrektor Wsparcia Dziecka i Rodziny,
P. Jan Gąsienica – Walczak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,
przedstawiciel pracy P. Słowik, który jako jedyny przybywa na naszą Komisję,
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dziękujemy mu za to. P. Anna Chrobak przedstawiła zakres działania placówki,
która prowadzi Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny, w placówce obecnie
przebywa 28 dzieci są to dzieci z powiatu tatrzańskiego, krakowskiego,
tarnogórskiego, brzeskiego. W ośrodku przebywają dzieci od 5 do 18 roku życia
ale jeżeli dziecko kontynuuje naukę to ma możliwość zostać dłużej aż do
ukończenia edukacji. Dzieci i młodzież w ośrodku często są opatrzone różnymi
dolegliwościami zdrowotnymi, ośrodek zapewnia im jak najlepszą opiekę
medyczną w wyspecjalizowanych placówkach medycznych w tym również w
Prokocimiu. Dzieci kontaktują się z rodzicami, tych kontaktów się im nie
utrudnia ale często bywa tak, że po takich spotkaniach z rodzicami dzieci są
rozbite psychicznie bo rodzice często mają problemy alkoholowe, narkotykowe
obiecują dzieciom, że ich zabiorą i dzieci po takich spotkaniach no są takie
niepewne. Dzieci podzielone są na grupy wiekowe ale jak jest rodzeństwo to
dzieci się nie rozdziela, takie rozwiązania są po to, żeby nie osłabić więzi
rodzinnych. Pani Dyrektor stara się wdrażać takie rozwiązania aby dzieci jak
najmniej odczuwały rozłąkę z bliskimi, szuka sponsorów aby dzieci mogły
wyjeżdżać na różnego rodzaju przedstawienia, spotkania. Według oceny
Komisji Pani Dyrektor jest bardzo operatywna, przedsiębiorcza i co
najważniejsze ma serce dla tych dzieci a to jest najważniejsze bo tym dzieciom
najbardziej brakuje miłości. Obecnie Pani Dyrektor stoi przed problemem
wyjazdu dzieci nad morze w miesiącu sierpniu na dwa tygodnie, pozyskała
sponsora, który opłaci zakwaterowanie i wyżywienie. Ma problem z dojazdem
jest to kwota ok. 7 tysięcy złotych, ja bym tu skierował taką prośbę do kolegów
radnych, żebyśmy wsparli to przedsięwzięcie. Tak myślę, że gdybyśmy po 100
złotych się zrzucili to byłaby to jakaś pomoc, jeżeli ktoś może, jeżeli ktoś nie to
dziękuje, jeżeli ktoś byłby chętny to proszę się zgłosić ja bym się tym zajął.
Drugi z gości P. Jan Gasienica – Walczak przedstawił problem bezrobocia na
terenie powiatu tatrzańskiego za 2015 r to bezrobocie wynosiło ok. 13%, jest
ono wysokie bo średnia krajowa to jest 10% a nawet poniżej. Z czego się bierze
tak wysokie bezrobocie dyskutowaliśmy, no Proszę Państwa min. z tego, że
Podhale to jest takim regionem gdzie mimo tej emigracji młodych ludzi za
granice tych ludzi stąd wyjeżdża mniej. Ja znam wioski to tam z moich
rodzinnych stron spod Tarnowa gdzie naprawdę w wioskach, gminach są tylko
starcy, dziadkowie i dzieci, które zostawili rodzice i pojechali za pracą. U nas
bogu dzięki też wyjeżdżają ludzie ale w mniejszym stopniu i pewno to
bezrobocie dlatego jest wyższe. Ponadto P. Jan Gąsienica – Walczak
przedstawił projekt dotyczący wspierania życia i rodziny, Komisja zajmie się
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tym projektem, drugi projekt, który przedstawił to taki mniejszy aby przed
przejściami przy szkołach na jezdni napisać „szkoła”, że takie rozwiązania już w
niektórych miastach są i one dobrze się sprawdzają, więc tyle. Ponadto
Szanowni Państwo pragnę jeszcze poinformować o spotkaniu członków grupy
roboczej do spraw opracowania zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie. Spotkanie to odbyło się 7 lipca w Ministerstwie Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej, spotkaniu przewodniczyła Podsekretarz Sanu Pani Minister
Elżbieta Bojanowska przy udziale przedstawicieli MSW, Ministerstwa
Sprawiedliwości,
Komendy
Głównej
Policji,
Instytutu
Wymiaru
Sprawiedliwości, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia
Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Przedstawicieli Rady Miasta Zakopane. Było
to bardziej organizacyjne spotkanie na którym przedstawiciele dzielili się
spostrzeżeniami odnośnie funkcjonowania złej ustawy. Właściwie to
zdecydowana większość miała swoje uwagi i zastrzeżenia do zapisów tej ustawy
a przedstawiciele Rady Miasta podtrzymali w całości stanowisko zawarte w
przekazanym Pani Minister wniosku skierowanym do Trybunału
Konstytucyjnego. W dalszych pracach członków grupy roboczej do spraw
opracowania zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rada
Miasta będzie informowana na bieżąco. Jest to niewątpliwie sukces Rady Miasta
tej i poprzedniej w obronie polskiej rodziny, za to radnym serdecznie dziękuje.
Jeszcze bym może przedstawił kto w tej grupie wziął udział, P. Elżbieta
Bojanowska Podsekretarz Stanu prowadziła spotkanie, P. Anna Andrzejewska
Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, P.
Joanna Cieślik Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
P. Agnieszka Górska Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białymstoku, P. Jerzy Kwaśniewski Prezes Ordo Iuris, P. Wanda
Mende z Komendy Głównej Policji, dr Jerzy Słyk Instytut Wymiaru
Sprawiedliwości, P. Adam Sowiński Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, P.
Rafał Wiśniowski, dr Tymoteusz Zych Ordo Iuris, P. Andrzej Jasiński Rada
Miasta Zakopane i ja również w tym spotkaniu uczestniczyłem. Dziękuje jeżeli
są pytania to proszę.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, pytań brak.
Ad.5
P. Przewodniczący - przechodzimy do pkt.5 Interpelacje i wnioski radnych.
Interpelacje złożyli P. Wojciech Tatar, P. Jacek Kalata, P. Bartłomiej Bryjak i P.
Jan Gluc. Bardzo proszę P. Wojciecha Tatara o przedstawienie swojej
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interpelacji a ja w między czasie pragnę bardzo serdecznie powitać
P. Bożenę Gąsienicę Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu prośba do Pana, Komisja Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska od dwóch miesięcy już prosi Wydział
Ochrony Środowiska o uchwałę dotyczącą wymiany kotłów. Chodzi nam
dokładnie o paliwo stałe czyli ekogroszek piece V klasy, V generacji i wiemy,
że są przygotowane dwa wnioski o dotację. Wiemy, że są przygotowane dwa
wnioski na dotację, które miały być złożone do dnia 28 tego roku ale realizacja
tych wniosków następuje dopiero w przyszłym roku, także. A w tym roku jeżeli
byśmy mieli projekt uchwały to tereny, które dajmy na to są daleko od centrum
miasta a nie ma możliwości podłączenia czy geotermii czy gazu. Tych ludzi nie
stać na jakieś inne źródła fotovoltaikę czy baterię słoneczne należałoby wtedy
dotować te piece na węgiel. Do dnia dzisiejszego nie mamy projektu uchwały,
miało być spotkanie Komisji, członków Komisji z Wydziałem Ochrony
Środowiska w tym miesiącu, do tego też niedoszło, także chciałbym, żeby
P. Burmistrz o tym wiedział, dziękuje. Drugą mam sprawę od P. Naczelnika
Tomasza Filara dostaliśmy wykaz działek gminnych na terenie całej Gminy
Miasta Zakopane dlatego serdecznie dziękujemy za ten wykaz działek gminnych
ale wśród tych działek Szanowni Państwo są działki również takie, którym
zagraża nam zasiedzenie. Dobrze by było na tych działkach poczynić jakiś ruch,
są działki też, które zajmują mieszkańcy bezumownie na jakieś reklamy różne i
na inne rzeczy, dobrze by było na tych działkach do końca roku zrobić ruch,
żeby inne działki gminne też nie zostały zasiedzone. To są sprawy, które się
ciągną już od lat a dzięki Panu Naczelnikowi radni teraz mają możliwość
sprawdzenia i dostępność tych działek. O bardzo wielu działkach Szanowni
Państwo żeśmy nie wiedzieli, także bardzo bym prosił o sprawdzenie tych
działek albo oznakowanie i ja uważam, że powinna być postawiona na tych
działkach tablica „działka gminna”, zrobione zdjęcie, żebyśmy mieli jakąś
dokumentacje w razie przed jakimś zasiedzeniem, dziękuje. I jeszcze jedną mam
rzecz, park miejski w Zakopanem, w parku miejskim w Zakopanem jeżdżą
rowery, te rowerki są wynajmowane. Bardzo bym prosił o pisemną odpowiedź
jaka jest cena najmu za te rowerki, kto na to wyraził zgodę oraz korty tenisowe,
reklamy, które znajdują się w parku miejskim też. Bardzo bym prosił dokładnie
jaka jest cena, czy ta dzierżawa jest z przetargu czy z innej formy, która wiem,
że tym się zajmuje MOSiR ale bardzo bym prosił o odpowiedź pisemną. Na
wcześniejsze wnioski nie muszę mieć odpowiedzi pisemnej, proszę o działanie.
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I jeszcze jedna prośba do P. Burmistrza i wniosek, Panie Burmistrzu w tym roku
wiemy, że Komenda Powiatowa Policji, nie dostaliśmy żadnych patroli, żadnych
wzmocnień na okres lata. Wnioskowałbym do P. Burmistrza o zwiększenie
etatów w Straży Miejskiej z uwagi na fakt, iż cały czas wniosków nam
przybywa. Nie wniosków przepraszam, pracy nam przybywa bo mamy prace
związane z parkiem kulturowym, mamy prace związane z autobusami, kontroli
autobusów, mamy związane prace z podpisaną umowa dotyczącą czyszczenia
palenisk to też wszystko wykonuje Straż Miejska. Ponadto musimy mieć
obstawione Krupówki, Gubałówkę no i jeden radiowóz interwencyjny,
serdecznie bym Pana Burmistrza o to prosił jeżeli jest potrzeba ja pomogę w
budżecie znaleźć jakieś środki, które by można było na ten cel przekazać,
dziękuje z wniosków, proszę?
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – bardzo prosimy o znalezienie środków.
P. Wojciech Tatar – pomogę z budżetu tak przyjdę, wskaże i chciałbym Panu
Burmistrzowi z tego miejsca podziękować za remonty dróg, które zostały
dokonane w rejonie Olczy, Cyrhli i innych części miasta. Poszły bardzo
sprawnie za pomocą naszych spółek i innych przetargów także serdecznie za to
dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu ponad
rok temu dopytywałem się na temat Planu Ochrony Parku Kulturowego Kotliny
Zakopiańskiej. Otrzymałem wtedy taką troszeczkę lakoniczną odpowiedź i
bardzo ogólnikową, że należałoby po prostu coś w tym kierunku zrobić, po roku
chciałbym się dowiedzieć co zostało w tej sprawie po prostu zrobione, jakie
kroki ostały podjęte? Posiadam pełną świadomość tego, że Park Kulturowy
Kotliny Zakopiańskiej obejmuje ¾ Zakopanego, stworzenie planu ochrony jest
wręcz niemożliwe ponieważ jest to taki sam dokument planistyczny prawie jak
Studium, które obecnie opracowujemy. Z tego też powodu chciałbym po prostu
podsunąć pewną propozycje czy nie najwyższy czas po 10 latach nieudolności
tego miasta, kolejnych po prostu włodarzy aby uchylić ten bubel prawny.
Powiedzmy inaczej wprowadzić mniejsze parki kulturowe, Gubałówkę, Pod
Skocznią, Rówień Krupową, żeby te przestrzenie, które są newralgiczne
zabezpieczyć a wtedy po prostu przygotowanie planu ochrony w tych rejonach
byłoby z pewnością łatwiejsze. Wiemy o tym, że w planie ochrony, ten plan
ochrony nie powstał ponieważ wiele biznesów po prostu zabezpieczyło swoje
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interesy przy uchwalaniu Parku Kulturowego Kotliny Zakopiańskiej. Wiemy, że
doszło nawet do zmiany uchwały oraz zmiany granic ponieważ niektórzy
musieli mieć tereny wyłączone z parku kulturowego, to jest jedna sprawa. Druga
sprawa, chciałbym po prostu dowiedzieć się to jakie są procedury w przypadku
wykrycia w miejscowych planach niezgodności w stosunku do obecnego
Studium. Ponieważ wielokrotnie się spotykamy z tym, że niektóre zapisy w
miejscowych planach są częściowo lub całkowicie niezgodne z obowiązującym
Studium. Niby się po prostu mówi, że te zapisy powinny być w 100% powinny
być zgodne a tak nie jest czy są jakieś procedury czy urząd czy pracownicy
urzędu są zobligowani do wysyłania wtedy po prostu zawiadomień do
Wojewody aby po prostu te rzeczy wyłapać aby po prostu Wojewoda stwierdził
niezgodność danego zapisu ze Studium. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Jana Gluca o
przedstawienie interpelacji.
P. Jan Gluc –Zaprezentował film promujący działalność szkoleniową dzieci i
młodzieży Klubu Sportowego KS Zakopane. Będzie krótki filmik, trzy minuty
tylko Proszę Państwa. P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni
Państwo, Drodzy radni, Koleżanki i Koledzy. Proszę Państwa ten film, który
Państwo zobaczyliście trwa tylko 3 minuty, jak widać na poboczach tam był
jeszcze śnieg czyli film nagrywany był w marcu na sztucznej nawierzchni
centrum API na Pardałówce. Proszę Państwa tak jak widać było te dzieci, ta
młodzież miała gdzie już ćwiczyć o tej porze roku i tak mogłoby się dziać całą
zimę na sztucznej nawierzchni. Film przede wszystkim został nakręcony ze
środków Urzędu Miasta w ramach dotacji, którą przyznajemy klubom
sportowym. Ukazał się to już nagrano, w marcu ukazał się w kwietniu był
bardzo duży odzew to jest 15 000 wyświetleń, 30 000 odbiorców na facebooku
również można go w kinach zobaczyć w holu w czasie kiedy czekamy na
wejście na seans kinowy. Także też rodzice mogą to z Zakopanego oglądać, ta
liczba wyświetleń 15 000 robi wrażenie i ja z tego miejsca chciałem też po
prostu jedną rzecz, że tak powiem podkreślić, która jest bardzo i niezmiernie
ważna, że robimy to dla naszych dzieci i dla naszej młodzieży. Ta inicjatywa
oddolna rodziców i rodzice już te dzieci przyprowadzają w wieku 4,5,6 lat na
zajęcia, ta informacja ukazuje się przedszkolach, jest między rodzicami
przekazywana. Oddźwięk jest bardzo duży jest dopiero kilka miesięcy i
niewiadomo jak ten klub będzie w stanie zorganizować te zajęcia jak takie
liczby będą się zgłaszać kolejni młodzi ludzie, zarówno chłopcy jak i
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dziewczęta. Moja interpelacja zmierza w tym kierunku, żeby można było taki
film nagrać na naszym obiekcie miejskim i jestem przekonany, że w tej kadencji
nam się to uda. Uczestniczyliśmy spotkaniu wczoraj w Urzędzie Miasta,
przepraszam w środę w Urzędzie Miasta, P. Burmistrz zorganizował spotkanie z
projektantem, który projektuje boisko na Orkana. Ono będzie wywoływać
trochę emocji ale mam nadzieje, że my wszyscy, którzy są z tym związani
zrozumiemy to, szczególnie też środowisko sportowe zrozumie, że po prostu
życie a szczególnie sprawy sportowe czasami muszą podlegać kompromisom i
taki kompromis musi być zawarty na stadionie na Orkana. Musimy mieć
świadomość, że wskutek tego prawda remontu i tej inwestycji na Orkana nie
będzie już takiej płyty, która jest teraz czyli 58 metrów na 98,5, która pozwala
rozgrywać mecze wyższych klas rozgrywkowych. Ale no mam nadzieje, jestem
przekonany, że miasto pomoże aby mecze były rozgrywane na takim obiekcie
pełnowymiarowym czyli w COS-ie ewentualnie na innych obiektach jeśli
powstaną w najbliższych latach. Natomiast na obiekcie Orkana powstanie
boisko 45 metrów na 90 ze sztuczna nawierzchnią, w wyniku dyskusji
doszliśmy do takiego kompromisu, że nie będzie boiska do piłki siatkowej i do
piłki koszykowej. Jest to zupełnie niepotrzebne ponieważ 200 metrów dalej w
parku miejskim takie boisko jest, jest średnio obłożone czyli nie ma
zainteresowania aż tak wielkiego. Szczególnie siatkówka jest zupełnie
niepotrzebna na takim obiekcie bo to jest dyscyplina halowa już od
kilkudziesięciu lat. I w siatkówkę nie gramy na wolnym powietrzu z uwagi
jeszcze na porę roku jaka jest w Zakopanem, pół roku okres zimowy, wiatry
halne itd. Także wszyscy to zrozumieli, projektant również przyjął to do
wiadomości, naniesie to jako poprawki w tym miejscu powstanie mini boisko
dla dzieci w wieku właśnie 4,7 lat, które będą mogły w czasie zajęć
treningowych na głównej płycie boiska również prowadzić treningi. Na tym
boisku małym, które powstanie na miejscu tam projektowanego boiska do piłki
koszykowej i siatkowej. W związku z tym rodzi się też takie pytanie do Pana,
Panie Burmistrzu, żeby no jak najszybciej wróciła ta uchwała o ocenie
aktualności planu, która pozwoliłaby dopiąć temat budżetu obywatelskiego na
ZCE. Ponieważ dzisiaj jest już gotowy projekt, jest to jedyna przeszkoda aby
mogła trafić pod obrady Rady Miasta zmiana punktowa w planie
zagospodarowania, która umożliwi zrealizowanie również tej inwestycji i to jest
właśnie tutaj Panie Burmistrzu prośba do Pana i zarazem pytanie kiedy by była
taka szansa, żeby ta uchwała wróciła pod obrady Rady Miasta, Dziękuje.
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P. Przewodniczący
Bryjak.

- dziękuje bardzo P. Przewodniczący i P. Bartłomiej

P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo, prośba Panie Burmistrzu o
namalowanie nowych pasów na ul. Przewodników Tatrzańskich i w drodze na
Kuźnice koło Murowanicy. Są tutaj zdjęcia, żebyśmy mogli popatrzeć jak to
dzisiaj wygląda jak Państwo spojrzą to przechodząc od lewej strony do prawej
tam gdzie stoi samochód tam stoją zazwyczaj konie, bardzo dobrze, że tam
stoją. Z tymże nie idzie tam przejść i wszyscy przechodzą znowu na drugą
stronę kiedy tam nie ma przejścia i tam nie wolno przechodzić, teoretycznie
ludzie powinni iść na wprost po prawej stronie drogi. Myślę, że to widać tak
samo na wprost nie ma również możliwości przejścia na ten chodnik po drugiej
stronie, o właśnie tutaj i tutaj też można by pomyśleć czy tu może by te pasy nie
mogły zostać przesunięte. No bo teraz jeśli chcemy się znaleźć po tej stronie, po
lewej stronie mostu czyli na wprost tutaj to nie ma takiej legalnej możliwości
wracając od Kuźnic. Musimy iść no aż do ronda albo drugą stroną, prawą stroną
mostu musimy iść też dość spore kilkaset metrów do najbliższego przejścia na
pasy. Natomiast pojazdy z Kuźnic skręcające z Przewodników z Kuźnic,
skręcające w ulicę Karłowicza w prawo często dość szybko tu jadą i naprawdę
ten ruch tu jest spory i myślę, że nie byłoby problemu, żeby te pasy umieścić
albo tutaj po prawej albo tamte jeszcze jedne dodać na wprost za
skrzyżowaniem patrząc od tej strony. To jest moja pierwsza prośba a druga to
jest ażeby te pasy również namalować na ul. Brzozowskiego tj. odnoga Drogi do
Olczy. No i teraz idziemy tutaj chodnikiem na wprost i tutaj też ludzie mi
zwrócili uwagę, że te pasy by były jak najbardziej zasadne ponieważ ta uliczka
też tu jest o sporej szerokości, ruch też często na Drodze do Olczy w tym
miejscu jest całkiem spory. Tak jak tu widać no to te pasy to myślę, że nie
byłoby problemu, żeby móc w miarę szybko i bezproblemowo namalować.
Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, wyczerpaliśmy już 5
pkt. Interpelacje i wnioski radnych.
Ad.6
P. Przewodniczący - przechodzimy do pkt.6 Sprawozdanie z działalności z
Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej „Sewik”. Bardzo proszę P. Prezesa
Krzysztofa Strączka o przedstawienie informacji, również wiem, że w formie
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prezentacji, za co bardzo dziękujemy bo odbiór jest bardziej czytelny, bardziej
zrozumiały rzeczywiście jak te prezentacje są przedstawiane.
P. Krzysztof Strączek Prezes „Sewik” Tatrzańskiej Komunalnej Grupy
Kapitałowej Sp. z o.o.- przestawił sprawozdanie z działalności „Sewik”
Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o. za rok 2015 w
formie prezentacji multimedialnej zał. nr 6.
P. Przewodniczący - Panie Prezesie dziękujemy bardzo za przedstawienie
sprawozdania z I półrocza w temacie finanse spółki „Sewik”. Czy ktoś z
Państwa radnych chciałby zabrać głos, chciałby zadać pytanie w tej sprawie? No
nie dziwi mnie ten fakt gdyż P. Prezes na Komisji Ekonomiki przedstawił
skrupulatnie i doskonale to sprawozdanie. Panie Prezesie bardzo dziękuje
dopingujemy Pana w dalszym szefostwie tym spółkom. Szanowni Państwo
sprawozdanie to pkt.6.
Ad. 7
P. Przewodniczący - pkt. 7 podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej
nieruchomości gruntowej i tutaj mamy cztery projekty uchwał, bardzo proszę
P. Naczelnika Tomasza Filara, Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami aby
przedstawił pierwszy projekt uchwały dot. ul. Małe Żywczańskie, bardzo
proszę.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 7
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Przewodniczący czy są pytania
dotyczące projektu uchwały? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 7
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIV/370/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2016 r.
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w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 8
P. Przewodniczący - bardzo proszę P. Naczelniku przedstawić kolejny projekt
uchwały dot. ul. Zaryckiego.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 9
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje Panie Naczelniku, bardzo proszę P.
Przewodniczący przedstawić opinię Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały 7 głosami za.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Przewodniczący czy są pytania w
sprawie projektu? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 9
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIV/371/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 10
P. Przewodniczący - P. Naczelniku bardzo proszę kolejny projekt uchwały
przedstawić dot. ul. Kościelnej.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 11
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczący o
zabranie głosu.
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P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
negatywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje, czy są pytania?
P. Wojciech Tatar z sali – mogę podać przyczynę.
P. Przewodniczący - tak, bardzo proszę P. Profesor Jerzy Jędrysiak zabierze
głos w sprawie projektu uchwały.
P. Jerzy Jędrysiak – dosyć nieczytelne jest co to za działka jest na Kościelnej?
P. Wojciech Tatar z sali – ja wytłumaczę.
P. Jerzy Jędrysiak – no właśnie bo to.
P. Przewodniczący - bardzo proszę P. Przewodniczący.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado opinia Komisji w tym punkcie przy ul. Kościelnej było 5 głosów
przeciwnych, 1 za, wstrzymujących zero. Komisja zagłosowała przeciwnie z
uwagi na fakt, iż działka jest niewielka całkowicie przyległa do nieruchomości
praktycznie bez tej działki właściciel nie ma żadnego dojazdu wręcz jest mu
niezbędna do dojazdu do garaży i stwierdziliśmy, że takie działki powinny być
w trybie pilnym sprzedane. Pan był zainteresowany kupnem, wiem, że jeszcze
jakieś tam, podjęte są uchwały o bonifikaty, Komisja uważała, że mieszkańcy
powinni te działki kupować z bonifikatą.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, czy są jeszcze pytania? nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 11
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (8 przeciw) przy 1
głosie za oraz 5 głosach wstrzymujących się w obecności 14 radnych nie
podjęła uchwały.
P. Przewodniczący - Panie Naczelniku bardzo proszę przedstawić kolejny
projekt uchwały dotyczący ul. Nowotarskiej.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 12
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczący o
przedstawienie opinii Komisji.
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P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący Komisja Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska 6 głosami za przy 1 wstrzymującym przegłosowała
powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo czy są pytania w sprawie projektu? Nie
widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 12
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (12za) przy 2
głosach wstrzymującym się w obecności 14 radnych podjęła następującą
uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIV/372/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 13
Ad.8
P. Przewodniczący - pkt.8 Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane. Panie Naczelniku
proszę przedstawić projekt uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 14
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo Komisja pozytywnie 4
głosami za, 2 wstrzymujące zaopiniowała projekt tej uchwały, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, czy są pytania w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 14
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (12 za) przy 2
głosach wstrzymujących się w obecności 14 radnych podjęła następującą
uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXIV/373/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 15
Ad. 9
P. Przewodniczący – pkt.9 Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane. Panie
Naczelniku bardzo proszę przedstawić projekt uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 16
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji Ekonomiki, bardzo
proszę Panie Przewodniczący.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja tą uchwałę zaopiniowała pozytywnie
4 głosy za, 1 wstrzymujący, byliśmy w terenie, radni mieli okazję zobaczyć
więc głosowanie było przekonywujące dla każdego, dziękuje.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuje P. Przewodniczący, Państwo radni chcą
zabrać głos? Ja mam tylko taką prośbę aby przyjrzeć się Panie Burmistrzu,
bardzo proszę w tym temacie właśnie aby przyjrzeć się chodnikowi przy ul.
Żeromskiego od tej właśnie działki do skrzyżowania. Chodnikowi na którym są
usytuowane drzewa, z tym, że tutaj nie żadne pretensje, nie żaden postulat ale
aby się przyjrzeć czy jest możliwość ewentualnie poszerzenia tego chodnika w
miejscach gdzie są w chodniku drzewa. Nie widzę.
Głos z sali – bez wycinania drzew.
P. Przewodniczący - bez wycinania drzew, tak, tak bo tutaj nie chodzi o
wycinanie drzew być może jeszcze można się do nich przybliżyć, to tylko taka
moja sugestia, żaden oczywiście zarzut. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 16
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (12 za) przy 3
głosach wstrzymującym się w obecności 15 radnych podjęła następującą
uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXIV/374/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 17
Ad.10
P. Przewodniczący – pkt.10 Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia udziału w
spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Bardzo proszę Pana
Naczelnika o przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 18
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje Panie Naczelniku, bardzo proszę
P. Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja jednogłośnie 6 głosami za
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuje P. Przewodniczący, czy są pytania w
sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 18
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (14 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 15 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIV/375/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie: nabycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do
lokalu.
Uchwała stanowi zał. Nr 19
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo mam dla Państwa radnych taką
informację, wszystkim radnym jest fakt wiadomy dlaczego na piątek
przesunąłem posiedzenie Sesji ale być może wiele osób nie wie. Mianowicie
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dlatego, że aby przejąć w zarząd swa skrzyżowania, które za niedługo będziemy
podejmować ul. Balzera, Karłowicza, Droga na Olczę oraz drugie skrzyżowanie
Chłabówka. Aby przejąć zarząd najpierw musi Powiat, który jest zarządca tej
drogi musi podjąć uchwałę przekazania tych skrzyżowań w zarząd. Z racji tego,
że nie mamy na razie informacji, że Powiat podjął tą uchwałę więc bardzo
proszę Szanowna Radę o wyrozumiałość, ogłaszam przerwę.
Ad 16
P. Przewodniczący - Przepraszam, przepraszam bardzo ogłoszę przerwę do
czasu podjęcia tych uchwał ale zanim ogłoszę przerwę bardzo proszę Pana
Burmistrza, który odpowie na interpelacje i wnioski radnych. Panie
Burmistrzu bardzo proszę.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja dziękuje Szanownej Radzie ponieważ mamy
dostać informację z Sesji Powiatowej kiedy podejmą tą uchwałę i wtedy my po
nich możemy podjąć w związku z tym no będziemy czekali. Szanowni Państwo
chce odpowiedzieć na interpelacje, odpowiadam Panu Wojtkowi Tatarowi, jeśli
chodzi o wymianę kotłów. Ja Panie Wojtku miałem przygotowaną dość można
powiedzieć już na dużym etapie właśnie tą uchwałę co do wymiany kotłów.
Mój zastępca Wiktor Łukaszczyk jednak prosił mnie, żebyśmy się jeszcze
wstrzymali ponieważ mamy duże szanse abyśmy dostali dofinansowanie do te
uchwały i do tej wymiany. W związku z tym nie byłoby to wszystko z naszych
pieniążków, staramy się o to i P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk za chwile
wyjaśni na jakim to wszystko jest etapie. Więc czasami dwa, trzy miesiące
warto poczekać i wiedzieć czy nam się to udało czy po prostu gdyby się udało to
fajnie a gdyby nie podejmiemy tą którą mamy przygotowaną. Jeśli chodzi o
wykaz działek, który przedstawił Państwu Pan Naczelnik Filar za co mu
dziękuje i całemu Wydziałowi Geodezji. Szanowni Państwo ja już was
informowałem, że postanowiłem zrobić taką wraz z Wydziałem Geodezji taką
inwentaryzacje całego naszego majątku. Ja przez 12 lat jako radny nigdy nie
miałem pełnej świadomości które i jaki majątek miasto posiada, w związku z
tym jak raz poprosiliśmy i radni, którzy tutaj są jakby można powiedzieć już od
kilku kadencji dostaliśmy odpowiedź od byłej pani naczelnik. Wykaz można
powiedzieć numerów działek zmieszanych łącznie z numerami drogowymi,
szkolnymi no różnego rodzaju działek i w zasadzie nie dało się rady dotrzeć do
tego, które działki są, że tak powiem pod szkołą, pod drogą czyli nie mieliśmy
możliwości wyselekcjonowania działek takich, które są działkami odrębnymi.
Można by je było zagospodarować, sprzedać i powiem Państwu z całą
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przykrością i tu dziękuje znowu Panu Naczelnikowi wraz z Wydziałem, że
okazuje się, że tych działek było znacznie, znacznie więcej niż mieliśmy w
wykazie. Niektóre właśnie tak jak pan radny stwierdził bo to już informowałem
najprawdopodobniej w najbliższych latach przeszłyby w zasiedzenie ponieważ
nikt się nimi nie interesował i niespisane były żadne umowy można powiedzieć
z tymi osobami, które gospodarowały tym. Na dzień dzisiejszy stan jest taki, że
wszyscy Państwo dostali pełne informacje łącznie z tym, z wyróżnieniem, które
działki są oświatowe, zajęte pod oświatę, pod drogi i które w tym momencie są
do zagospodarowania przez nasze miasto. Te działki, które w tym momencie
pan radny mówi, że mogły by być zasiedziane, w tym momencie pan naczelnik
wraz z wydziałem właśnie dopracowują umowy, żeby to nie nastąpiło. I to
właśnie dzięki temu na pewno nie nastąpi zasiedzenie, jestem o tym święcie
przekonany i tutaj bardzo prosimy dać nam znać jeśli te umowy zostaną przez
Wydział Prawny, przez geodezję przygotowane i podpisane, że mamy to już
jakby można powiedzieć zamknięte i nasz majątek wspólny zresztą wszystkich
mieszkańców Zakopanego jest zabezpieczony. Jeśli chodzi o rowery w parku
pełną informację Panu udzieli MOSiR tam te osoby, tam był przetarg jest
wygrany ale bardzo bym prosił pana radnego, żeby się zwrócił jeśli nie to my się
zwrócimy i udzielimy Panu informacji. Zwiększenie Straży Miejskiej, no
Szanowni Państwo rzeczywiście tak jest, że Straż Miejska dostaje coraz więcej
obowiązków. Muszę powiedzieć, że oprócz tego jest jeszcze można powiedzieć
przykre, że dwóch strażników też choruje w związku z tym te zwolnienia
lekarskie są można powiedzieć dość długie, mamy nadzieję i życzymy i powrotu
do zdrowia. Natomiast tutaj już podjęliśmy takie działanie i część można
powiedzieć Straży Miejskiej czy strażników uzupełniliśmy, oczywiście, że są
jeszcze potrzeby. I tutaj jak Pan zresztą powiedział bo to kiedyś
P. Przewodniczącemu mówiłem, że tutaj nie chcielibyśmy też nadwyrężać
naszego budżetu. Ale jeśli na to pozwoli i taka konieczność, jeśli na to budżet
pozwoli a taka konieczność będzie, że rzeczywiście trudno będzie wykonać te
zadania no to będziemy wtedy decydować. W tym momencie wiecie Państwo,
że tutaj z policją współpracujemy i ja bym nawet chciał z tego miejsca
podziękować bo naprawdę w tych dziedzinach w których z policją podpisujemy
porozumienia w miarę one są dobrze wykonywane. W związku z tym no ta
pomoc jest i współpraca między Strażą Miejska i Policją jest bardzo dobra,
dobrze się układa, wsparcie również w tym momencie przy parku kulturowym.
Życzyłbym sobie, żeby było tak dalej co do współpracy a jeśli się pozwoli
więcej rozwinąć no to oczywiście, że będziemy do tego dążyć. Panu Jackowi
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Kalacie odpowiadam na interpelację dotyczącą Parku Kulturowego Kotliny
Zakopiańskie i ewentualne uchylenie, no Szanowna Rado, Panie radny ja nie
bronię tego parku. W związku z tym Państwo mają szansę podjąć taką uchwałę,
dać inicjatywę a jeśli trzeba pomóc w przygotowaniu jeśli taka jest
zdecydowana większość tutaj Rady to oczywiście, że Rada decyduje czy park
jest czy go nie będzie. No jeśli taką uchwałę podejmiecie o to ja tutaj nie będę w
żaden sposób stał jakimś tu okoniem albo przekonywał was w większości jaki to
ma sens, przed czym jest zabezpieczone a przed czym nie. Bo zdajemy sobie
sprawę, że zdecydowana większość jeśli nie wszyscy no mamy tego
świadomość jakie są procedury wykrycia niezgodności. Ewentualnie, no jeśli
taka niezgodność powstaje, tu bym się bardziej powołał na panią naczelnik
może odpowie. Ale to przecież informujemy zarówno Państwa, żeśmy wykryli
taką niezgodność albo, że wykryła to inna instytucja, taka na przykład jak
Konserwator Zabytków ostatnio też wykrył, że jest niezgodne nawet z tym co
zostało uzgodnione z nim prawda. Czyli Radzie Miasta została inna uchwała
przedstawiona a z Konserwatorem został inna uchwała uzgodniona w związku z
tym sam konserwator oddał to do sądu i sprawy toczą się w niektórych planach
zagospodarowania przestrzennego jak Państwu wiadomo w sądzie. W związku z
tym no tutaj nie kryjemy jakby można powiedzieć niczego tylko oddajemy
procedurze. Jeśli chodzi o tą uchwałę, która rzeczywiście mówił P. Bartek
bodajże Bryjak dotyczącą renty planistycznej no to pani prawnik by mogła coś
więcej powiedzieć ale tam w zasadzie nie mamy żadnych szans prawda, żeby
jeśli chodzi o wyegzekwowanie. Tych firm już w ogóle nie ma no ale również
minął okres ten, który można się do sądu odwoływać, tu my byśmy taką próbę
podjęli tylko musimy mieć świadomość, że my płacimy olbrzymie pieniądze za
samo założenie sprawy i jeśli taką sprawę zakładamy to musimy mieć te
pieniądze zabezpieczone w budżecie. Aczkolwiek nikt nie daje z prawników
szans, żebyśmy wyegzekwowali te pieniądze lub skutecznie w sądzie to wygrali.
Jeśli chodzi o P. Jaśka Gluca, P. Przewodniczący ja wiem, że tak blisko Pana
sercu jest piłka nożna i to dowód dziś był jeszcze ten filmik itd. Pewnie wszyscy
wiemy i tutaj nie wiem co mam Panu odpowiedzieć ponieważ ten temat wie
Pan, że się toczy. Sam Pan stwierdził, że spotkanie było, koncepcja, może to juz
nie jest koncepcja bo to już jest projekt przygotowany, mamy taką nadzieje, że
do końca roku ten projekt zostanie jakby wraz z pozwoleniem na budowę
dokończony i że w przyszłym roku jak dodaje zawsze jak bóg da to po prostu
byśmy próbowali tą inwestycję rozpocząć. Ja sie cieszę, że te osoby które były
na tym spotkaniu doszły do pewnego kompromisu, konsensusu i że w tym
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momencie nie mamy tego problemu, który przez x też lat był w Radzie, że po
prostu był spór co tam ma ostatecznie powstać. I to jakby można powiedzieć
pomaga i zamyka pewną, pomaga ponieważ ja nie mam dylematu, że robię pod
kogoś albo w jedną albo w druga stronę. Po prostu wszyscy rozumieją, że ten
stadion jest konieczny w tym mieście trzeba ten stadion wyremontować i taki
kierunek nadaliśmy i ten projekt będzie dokończony tak jak żeśmy wspólnie
uzgodnili i pójdzie o pozwolenie na budowę. Tak Panu odpowiem na to pytanie,
na tą interpelację. Jeśli chodzi o P. Radnego, P. Przewodniczącego Bryjaka, ja
dziękuje za te podpowiedzi jeśli chodzi o Brzozowskiego to bardzo chętnie
skorzystamy bo te informacji nie mieliśmy. Natomiast jeśli chodzi o
przewodników Tatrzańskich to ta informację mieliśmy i ja w tamtym roku
bodajże albo może na początku tego roku spotkałem się wraz z P. Chowańcem
tam na miejscu. Właśnie próbując innego rozwiązania bo nam już takie głosy
dochodziły natomiast czekamy aż w tym momencie bo sam Pan wie, że
chcieliśmy przystąpić do modernizacji tego odcinka drogi właśnie do tego
momentu łącznie za chodnikiem. Łącznie tam z placem rekreacyjnym, łącznie z
burzówką chcemy, żeby to była druga wizytówka po Krupówkach bym
powiedział takie miejsce w którym jak się nam uda wspólnie wyremontować to
do samych Kuźnic, żeby to po prostu był stan bardzo przyzwoity i jesteśmy na
to przygotowani. Wspólnie z Sewikiem i tu Panu Prezesowi również dziękuję bo
musi się włączyć w to zadanie dość mocno inwestycyjnie przeprowadzając
właśnie tam burzówkę, wymianę niektórej sieci wodnej i bodajże kanalizacyjnej
również. W związku z tym mamy nadzieję, że na przyszły rok będzie to miejsce
już w jakiejś części znacznie, znacznie wizerunkowo poprawione. A co do
Brzozowskiego to wyśle tam służby i zorientują się jakie rozwiązanie podjąć,
uzgodnią to również z policja i zostaną te pasy pomalowane. Tutaj jeszcze jedną
taką chciałem powiedzieć Panu Przewodniczącemu Figlowi ponieważ mówił, że
ma wniosek, żeby przed szkołami namalować przed pasami, napisać „szkoła”.
Pan radny i wszyscy Państwo zauważyli, że spółka „Tesko” przed wszystkimi
szkołami pomalowała pasy na tzw. bardziej bezpieczne czyli czerwono białe.
Również z pasami takimi ostrzegającymi dojazd do tego przejścia, myślę, że to
jest chyba najskuteczniejsza metoda jaka w tym momencie przed przejściem jest
zastosowana bo nie dość, że jest bardzo widoczna ten sam napis to nie wiem czy
byłby aż tak widoczny. Natomiast sam dojazd po czerwonych można
powiedzieć takich żeberkach no to daje kierowcy świadomość, że wjeżdża na
coś co może spowodować zagrożenie ale jeśli będą takie wnioski, takie potrzeby
no to tutaj trzeba będzie ustalić z policją, ze służbami bezpieczeństwa i
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zobaczymy czy to jest konieczne czy nie. To jest tyle co do odpowiedzi na
interpelacje, dziękuje jeśli są jakieś pytania to służę ale teraz jeszcze bardzo
proszę P. Wiktora o uzupełnienie co do tych pieców dobrze, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje
P. Wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk.

Panie

Burmistrzu

głos

zabierze

P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo jeśli chodzi o temat uchwały i dopłat do wymiany źródeł
ogrzewania to znaczy w szczególności tutaj poszerzenie tego działania gminy o
kotły węglowe. Dlatego jakby tutaj prosiłem Pana Burmistrza o to, żeby jednak
tą uchwałę wstrzymać nie rozpoczynać już teraz dopłat z samej gminy
ponieważ myśmy robili takie rozeznanie i chcieliśmy najpierw do (...) przystąpić
i robiliśmy te rozeznania ankietowe. To było 3 tysiące ankiet tych ludzi, którzy
są chętni na wymianę i kotłów węglowych i na wymianę ogóle ogrzewania u
siebie czyli z tych 3 tysięcy okazało się, że to jest ok. 122. Obiekty, które chcą
wymienić w tym momencie, w tym roku i przyszłym te kotły z tego to około
ponad połowa to właśnie na kotły węglowe. Oczywiście przy tych węglowych to
one też się tam pojawiały gdzie jest dostępność sieci i sytuacja w ten sposób
wygląda. Natomiast pojawił się program w międzyczasie subregionalny właśnie
z pieniędzy, którymi czyli Marszałka na wymianę kotłów również w tym
zakresie co kotły węglowe. Mielibyśmy szansę pozyskać środki no myśmy
złożyli wniosek w tym momencie do Subregionu i tutaj będą rozstrzygane te
sprawy na razie na Subregionie dalej pójdzie to do konkursu już do Marszałka i
te wnioski już konkretne by były składane w styczniu. Mielibyśmy szansę, w
tym momencie myśmy złożyli na 250 kotłów węglowych bo tak mnie więcej
mogłoby nam to przejść na Subregionie i ok. 500 źródeł ogrzewania na sieć
gazową, sieć geotermalną i to jest wymiana do 2020 r. Dofinansowanie jest do
takiej wymiany rzędu też to jest 350 zł na kilowat czyli to jest średnio
powiedzmy przy takich powiedzmy mocach średnio na budynek gdzieś 20, 25
kilowatów. To też jest koło Proszę Państwa 8 tysięcy, do tego dochodzi jeszcze
dopłata, którą zwiększono na instalację ok. 6 tysięcy zł, które można by zyskać i
to jest dość duża ewentualnie ilość. Może to być może połowa z tego no nie
jestem pewny co nam przejdzie ale w pewnej mierze na pewno na sporą część
dostaniemy te środki. Gdybyśmy teraz ruszyli z własnym programem, wymienili
te kotły tam gdzie dzisiaj ludzie chcą, wydali własne środki mogły się okazać,
że my tyle nawet nie zbierzemy tych chętnych, żeby tyle kotłów później z tych
środków nawet skorzystać to jest dość duża ilość. A okazuje się, że my mamy
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660, dzisiaj mam listę już dokładną, od gazowni 660 przyłączy gazowych
gotowych do odbioru na ścianach budynków w różnych rejonach miasta gdzie
ludzie się nie przyłączyli, nie zmienili źródła ogrzewania. W związku z tym no
też trzeba ten program próbujemy tak ukierunkować bo na styczeń w zasadzie
na grudzień będziemy musieli mieć tak naprawdę do złożenia wniosku listę
konkretną osób, które chcą to źródło ogrzewania zmienić. Zarówno jeśli chodzi
o piece, na piece te węglowe jak i na te pozostałe źródła i będziemy robić dość
szeroka taką właśnie akcję i rozpoznawczą i również edukacyjną w tym
zakresie. I wtedy też będziemy rozpoznawać co jest tą właściwą barierą bo tak
jak się okazuje może te własne pieniądze lepiej będzie wykorzystać jeszcze,
żeby ewentualnie jeszcze wspomóc kogoś. Dopłacić, żeby rzeczywiście
zamienił chociażby jeśli chodzi o tych co przyłącza już mają, ten efekt można
wtedy bardzo szybko uzyskać. Czyli ja uważam, że po pierwsze za małe
mieliśmy rozeznanie jak te środki kierować, żeby efekt jak najszybciej osiągnąć.
A po drugie no moglibyśmy sobie zablokować to, żeby się okazało, że u tych u
których wymienimy to my w tym momencie tak naprawdę nie będziemy mieli
nawet możliwości skorzystania z dotacji bo aż tylu chętnych może nie być bo
jest to bariera po prostu w tym momencie cenowa. Także wydaje mi się, że jak
najbardziej proponowałbym takie rozwiązanie, żebyśmy wrócili jesienią po
pewnym rozeznaniu z naszej strony już dokładnie tego tematu. A rozeznamy go
w pierwszej kolejności dokładnie co do tych obiektów, które już są podłączone,
ja mówię 660 obiektów jest podłączonych do gazu, nie korzysta z niego. Tutaj
no praktycznie centrum miasta na różnych ulicach i mamy te adresy, 88 jest
podłączonych obiektów do geotermii i również nie korzysta w tym zakresie
prawda. Natomiast tak jak mówię również jeśli chodzi o te obiekty poza siecią
no to jest możliwość właśnie dofinansowania kotłów węglowych V generacji,
dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje Panie Burmistrzu, bardzo proszę P. Wojciech
Tatar.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, odnośnie Straży Miejskiej, Panie Burmistrzu ja nie neguje,
że współpraca z policją jest zła bo uważam, że współpraca z policją jest świetna.
Tylko w tym roku na okres letni policja nie dostała żadnego wsparcia z
Komendy Wojewódzkiej w Krakowie i brakuje nam tych paru policjantów,
strażników miejskich mamy 12 miasto Zakopane w tamtym roku przyjęło 3
miliony mieszkańców a my Szanowni Państwo 27 tysięcy o to tylko proszę. A w
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budżecie Miasta Zakopanego 200 tysięcy płacimy za przechowywanie dekoracji
świątecznej, jest miejsce gdzie mamy, gminne miejsce gdzie można tą dekoracje
przechowywać i już mamy 200 tysięcy znalezione. Wiem, że w tym jest montaż
tych dekoracji ale niech montaż tej dekoracji kosztuje 50 tysięcy a 150 tysięcy
można przeznaczyć na inny cel, Pan Naczelnik wie gdzie to miejsce jest,
P. Tomasz Filar. Kotły, P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk, Panie Burmistrzu,
zgadza się mamy dwa projekty przed sobą karta projektu subregionalnego,
wymiana starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte w paliwa stałe w
Zakopanem i drugi mam projekt. Chodziło nam, żeby w tym roku jeszcze gdzieś
ludziom przynajmniej z trzy, cztery czy pięć tych kotłów węglowych wymienić,
szczerze mówiąc ja osobiście ciężko mi w te projekty uwierzyć, że one są dobre
i zostały zrobione nie na kolanie a powiem dlaczego. Nabór kart projektowych
w ramach niniejszego podziału trwa do dnia dzisiejszego tj. 25 lipca godzina
15:00,
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk z sali – do poniedziałku, zostały złożone.
P. Wojciech Tatar – tak do poniedziałku czyli to jest, napisane mam 25 lipca
godzina 15:00 a przeczytam kiedy zostały złożone: „Dzień dobry przesyłam
kartę projektu do działania, data 25 lipca 1:51, godzinę przed. Wszystko robimy
na ostatnią chwilę Panie Burmistrzu, ja nawet nie wiem czy ten projekt, jak
Wydział Ochrony Środowiska może się zorientować czy ten projekt jest dobrze
zrobiony jak oni godzinę przed zakończeniem projektu. Pytanie inne czy ktoś
ogóle konsultował się z tymi, którzy z Marszałkiem jeżeli dają jakieś dotacje
czy ten projekt jest dobrze wypełniony czy źle, dziękuje.
P. Przewodniczący
odpowiedź.

- dziękuje Panie Wojtku, proszę Panie Burmistrzu o

P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – Szanowny Panie radny jeżeli Pan tak
kwestionuje, projekt został złożony w terminie to jest pierwsza sprawa, w tym
momencie jeśli chodzi o projekty te subregionalne i podział środków. Bo to
pierwszy raz jakby przy tych naborach nowych jest zasada taka, że środki
dzielone są, składane są fiszki projektowe i potem środki są najpierw dzielone
troszkę po linii takiej politycznej. Na tej zasadzie gdzie na Subregionie się
spotykamy to są trzy powiaty, to jest powiat suski, nowotarski i tatrzański i tam
jakby jest pierwsza taka selekcja projektów, które potem przechodzą do
konkursu dalej. To tak jak mówię te wnioski na poziomie tym ogólnym o
którym mówię, który wynika jakby z analizy ilości tych środków, mniej więcej
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podziału na jaką ilość tutaj możemy złożyć. I jak może być możliwa później do
przejścia przez pierwszy etap a później następny to zostało zrobione i uważam,
że prawidłowo w części sporej. Nawet sam w tym brałem udział ponieważ tak
jak mówię tutaj z racji tego, że tymi środowiskowymi sprawami sam się
zajmowałem. No uważam, że jestem też tym zainteresowany, żeby to było
dobrze zrobione. Także odpowiadam, że fiszki zostały zrobione prawidłowo,
większym problemem jest zorganizowanie teraz tak jak mówię do grudnia takiej
właśnie akcji. Gdzie tutaj rozmawiamy już i ze spółką Sewik, która tak
naprawdę obsługuje tutaj każdego mieszkańca, ma znajomość każdego od tej
strony przynajmniej budynku, żeby wspólnie tą akcję realizować prawda. Bo
trzeba będzie do każdego tak naprawdę trafić i mu jeszcze też i doradzić i
rzeczywiście dostać taką deklaracje, że on będzie chciał zamienić to ogrzewanie
bo będziemy musieli listę konkretnych obiektów dostarczyć już do wniosku.
I ten wniosek będzie tak naprawdę najważniejszy, który najprawdopodobniej
trzeba będzie składać, te terminy obecnie określone to jest grudzień. Natomiast
przewiduję, że to będzie jednak styczeń i to jest mówię, będzie trudniejsza
rzecz, żeby tyle obiektów zebrać zdeklarowanych. Tak jak mówię choćby 250
do wymiany kotłów na węglowe tak jak żeśmy robili ankiety, rozsyłając
oczywiście z informacyjną. Dostaliśmy 55, które teraz gdybyśmy uruchomili w
zasadzie taką uchwałę no mogliby się zgłosić po dofinansowanie i wydalibyśmy
środki na 50 być może wymian na węglowe kotły. Właśnie z własnej kasy
gdybyśmy się nie zgłosili do projektu i tym samym utracilibyśmy możliwość
pozyskania. Nie wiem czy aż tak jesteśmy tutaj bogaci jako gmina, że stać nas
na to, żeby rezygnować ewentualnie z dotacji. Ja rozumiem, że może jest taka
niewiara w to, że my w ogóle jakiekolwiek środki pozyskamy ale nie było
jeszcze rozstrzygnięć i programów. Składamy i jesteśmy przygotowani do
wszystkich do których można bo złożony został również projekt na
dofinansowanie jeśli chodzi o przebudowę Równi Krupowej. Projekt został
wykonany na tą przebudowę i byliśmy gotowi do tego, żeby składać.
Złożyliśmy Proszę Państwa na wymianę tak jak mówię tych kotłów i uważam,
że prawidłowo a to czy to jest godzina przed czy jest Proszę Państwa dwa dni
wcześniej to nie wiem czy ma aż takie znaczenie. Bardziej ma znaczenie
prawidłowość powiedzmy złożenia tutaj uważam, że tak to zostało złożone.
Dzisiaj Proszę Państwa jest ostatni termin z kolei mija bo składamy fiszki
projektowe do Subregionu na projekty komunikacyjne i również uważam, że
jesteśmy przygotowani od tej strony, że mamy projekty budynków choćby
dworca, które zostały już złożone, powiedzmy aplikowane do ochrony
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zabytków. Co nie znaczy, że akurat dostaniemy pieniądze na te budynki dworca
z tej puli tam również Czerwony Dwór został złożony więc teraz mamy okazję
też aplikować. I aplikujemy również z tymi samymi projektami, które
praktycznie są na pozwoleniu na budowę do tego programu komunikacyjnego
łącznie również z placem czyli centrum komunikacyjnym w Zakopanem. Tu są
dosyć duże środki i przebudową Przewodników Tatrzańskich i przebudową
placu pod Kuźnice tak. Gdzie również mamy w dużej mierze prace projektowe
zaawansowane i przygotowane łącznie ze ścieżkami tutaj rowerowymi. Także ja
uważam, że dość duża praca została wykonana. Myślę, że oczywiście tą
weryfikacją właściwą jest to jak dostaniemy w końcu środki na jeden czy drugi
projekt. Natomiast nie należy oczekiwać, że dostaniemy środki przed
rozstrzygnięciem jakichkolwiek konkursów tylko podejmować te działania i być
dobrze przygotowanym do tego, żeby po prostu te środki można było dostać to
tak samo jakby się spodziewać wygranej w totolotka nie składając żadnego
kuponu, prawda czy ogóle nie startując. Także uważam, że w dużej mierze teraz
te rzeczy się dzieją i w zakresie tej związanej z redukcją niskiej emisji jak
również ze sprawami komunikacyjnymi, transportowymi gdzie to są jedne
chyba z najważniejszych spraw do rozwiązania w mieście. Także trochę mi
przykro, że jakaś taka krytyka jest tutaj pod tym względem, że nie no to jeżeli
Pan radny uważa, że trzeba to bardzo zapraszam do włączenia się i sprawdzenia
wniosków też przed złożeniem. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje Panie Burmistrzu, Panie Wojtku bardzo proszę
ad vocem.
P. Wojciech Tatar – do Pana Burmistrza Wiktora Łukaszczyka, no radni nic
Panie Burmistrzu nie robią a te 660 budynków, które zostały przyłączone to
poszło na prośbę Rady Miasta i Komisji, żeby PGN przysłało listę a to powinien
zrobić Wydział Ochrony Środowiska. To jeżeli tą listę mamy to co Wydział
Ochrony Środowiska do dnia dzisiejszego zrobił może posłał tym ludziom do
współpracy jakieś zaproszenie albo, żeby te kotły wymienić, listę mamy i co
mamy ją w biurku. Cieszę się, że P. Burmistrz powiedział, że rozdanie u
Marszałka jest polityczne i sam Pan dobrze wie, że rozdanie jest polityczne to
nie róbmy sobie większych nadziei tylko we własnym budżecie też wyciągamy
coś z tego budżetu. A nie obiecujmy ludziom gruszek na wierzbie, żeby nam
kadencja minęła bo nam kadencja minie a my będziemy chodzić i składać
wnioski 11:45, dziękuje.
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P. Przewodniczący - dobrze dość tych wycieczek personalnych, znaczy
wzburzenie P. Przewodniczącego nie dziwi mnie i myślę, że wielu radnych nie
dziwi gdyż wiemy jak pracowała poprzednie osoby w poprzedniej kadencji.
Osoby z tego wydziału gdzie tak naprawdę środków pomocowych było wiele do
pozyskania a nie zostały pozyskane.
P. Wojciech Tatar – ostatnie słowo P. Przewodniczący dwa lata kadencji nam
minęło, zaczęliśmy te wnioski składać a co żeśmy w tamtym roku zrobili, ile
nam wniosków przepadło, zielona sieć,
P. Przewodniczący - to już mówiłem, to już mówiłem,
P. Wojciech Tatar – cały czas zielona sieć do nas mailuje, atakuje nas, że Rada
Miasta nic nie robi no skończmy wreszcie z tym,
P. Przewodniczący - znaczy nie, współpracujemy z P. Filipowiczem przecież
czas z panem,
P. Wojciech Tatar z sali – no to proszę się spytać,
P. Łukasz Filipowicz z sali – współpracować współpracujemy ale mamy korek
w Wydziale, nie będę roztrząsał,
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – Panie Naczelniku proszę zabrać głos a
głupio się nie uśmiechać.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pan Naczelnik.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
P. Przewodniczący, Panie radny, Panowie radni, ten temat omawialiśmy, chcę
przypomnieć na Komisji Gospodarki Komunalnej niedawno parę dni temu.
Wszystkie informacje przekazałem również Panu radnemu dotyczące całego
projektu związanego z dofinansowaniem kotłów klasy. P. Burmistrz Łukaszczyk
jakby potwierdził to tutaj z tej mównicy więc to jest jeden temat który wymaga
wyjaśnienia. Kolejny temat wymagający wyjaśnienia jest taki, że Regulamin
Organizacyjny Urzędu Miasta Zakopane przewiduje, że mamy również w
naszych strukturach organ, który wnioskuje o pozyskanie środków
zewnętrznych i to nie jest Wydział Ochrony Środowiska. Wydział Ochrony
Środowiska współpracuje w tym temacie natomiast nie pozyskuje środków i
proszę o tym pamiętać nie mówić tutaj, że Wydział Ochrony Środowiska coś
tam zawalił albo coś innego. Jeśli chodzi o sam projekt uchwały był on
przygotowany najpierw w marcu wtedy Pan był też za tym, żeby go zdjąć z
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procedowania, kolejny wniosek, projekt przygotowany był na Sesję majową i
czerwcową, były tam również zawarte wnioski panów radnych gdzie
proponowaliście rozbudowę dofinansowania wymiany kotłów V klasy o pompy
ciepła. Natomiast tak jak to P. Burmistrz wyjaśnił ta nasza akcja związana z
pozyskiwaniem informacji ile jest chętnych do wymiany kotłów na kotły V
klasy jakby spowodowała ten dalszy ciąg czyli pewne działania wstrzymujące
się. Później się w międzyczasie najpierw zamknęło dofinansowanie z
programów (...) otworzyły się te nowe projekty i tak jak tutaj Pan Burmistrz
przedstawił cały czas jesteśmy na bieżąco. Zadania są realizowane w tym
kierunku, żeby jak największą ilość kotłów w mieście wymienić na
maksymalnie korzystnych dla mieszkańców warunkach. Nie wiem czy Panie
Burmistrzu to jest to o co Panu chodziło czy jeszcze coś?
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – proszę zapytać pana radnego czy
satysfakcjonuje go odpowiedź.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - czy dla
Pana wystarczy czy jeszcze coś mam odpowiedzieć?
P. Wojciech Tatar z sali – nie dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje Panie Burmistrzu i dziękuje Panie Naczelniku.
Szanowni Państwo mamy informacje, że Powiat podjął pozytywnie uchwały
więc przejdźmy chyba, że jeszcze w tym temacie ktoś chciałby zabrać głos? Tak
bardzo proszę P. Bartłomiej Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo, Panie Naczelniku ja mam jeszcze
pytanie bo się już temat ochrony środowiska mamy to prosiłem Pana parę
miesięcy temu, żeby dał mi Pan uzasadnienie do wyroku uchylającego decyzje
środowiskową na pseudo obwodnice z ul. Powstańców Śląskich – Kościeliska
mającą przebiegać koło sanktuarium i Pan twierdził, że nie ma Pan tego
uzasadnienia. Czy Pan już ma dzisiaj to uzasadnienie czy nie?
P. Przewodniczący - bardzo proszę Panie Naczelniku.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
P. Przewodniczący, Państwo radni jak wiemy było to rozstrzygniecie sądu
dotyczyło ono decyzji SKO więc sprawa rozstrzygała się między SKO a Sądem
Administracyjnym. Do tej pory z mojej wiedzy, nie mam uzasadnienia jakie
wpłynęło do SKO ale ja to jeszcze sprawdzę bo były czasy kiedy mnie nie było
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w pracy i mogło w tym czasie coś się pojawić z mojej wiedzy na dzień
dzisiejszy wynika, że nie mamy takiego uzasadnienia.
P. Jacek Kalata z sali – był złożony wniosek o uzasadnienie?
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – proszę?
P. Jacek Kalata z sali – był złożony w ogóle wniosek o dostęp do uzasadnienia
ponieważ z tego co wiem to trzeba złożyć wstępnie wniosek?
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – znaczy
my zwracaliśmy się do SKO o pomoc.
P. Jacek Kalata z sali – dobrze, dziękuje.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – ale
sprawdzę przed końcem Sesji.
P. Bartłomiej Bryjak – Panie Naczelniku ja o to prosiłem parę miesięcy, mnie
ludzie już to dali dawno temu więc ja Panu przyniosę, żeby się Pan mógł
zapoznać się z tym uzasadnieniem ponieważ wasz wydział wydawał decyzje
środowiskową z rażącym naruszeniem prawa. Ja tylko cytuje uzasadnienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wieloma błędami dobrze by było,
żeby Pan jako przełożony tego wydziału zapoznał się jakie błędy przy
wydawaniu tej decyzji zapadły, jak było naruszone prawo. No bo przecież dla
własnej informacji, to było za P. Majchra wydawane parę lat temu natomiast
wyrok sam zapadł parę miesięcy temu przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym. Jeszcze mam pytanie do pani mecenas czy miasto było
stroną w sprawie? Nie, nie było stroną
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny z sali – ja nic nie wiem, żeby
była, jeśli to była skarga, przepraszam, że z tego miejsca na decyzję SKO to
miasto nie mogło być stroną to była druga instancja.
P. Bartłomiej Bryjak – rozumiem dobrze ale nawet jeśli miasto nie jest stroną a
jest przecież,
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny z sali – ale jeśli uchylono
decyzje obu instancji no to powinniśmy o tym wiedzieć.
P. Bartłomiej Bryjak – no właśnie dokładnie i powinni Państwo mieć to
uzasadnienie no i głupio, że Państwo nie mają a ja mam i dlatego miałem kiedyś
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Panu Naczelnikowi to przynieść ale to przyniosę w najbliższych dniach,
dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo Panie Bartku, proszę P. Stanisław
Majerczyk.
P. Stanisław Majerczyk – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie,
Wysoka Rado, przepraszam ja jeszcze w nawiązaniu do tej uchwały, którą nie
podjęliśmy w sprawie dofinansowania. Proszę Państwa chciałem, żeby było
jasne P. Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska nie jest jedyną osoba, która, że tak powiem w tej materii występuje
tutaj i reprezentuje zdanie wszystkich członków Komisji w tym względzie, że.
Jeszcze raz powiem jest to Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska i z tego tytułu my chcemy po prostu w jak najlepszy sposób
wykonać to do czego poniekąd jesteśmy też generalnie rzecz biorąc zobligowani
przez wystąpienia organizacji, które uważają, że za mało robimy w mieście.
I dlatego może ten efekt zaniepokojenia wynika właśnie z tego, że program
dofinansowania na wymianę kotłów miał być przyjęty w tej chwili w tym roku
no to ze względów wyjaśnionych już tutaj wcześniej przez Pana Burmistrza
Łukaszczyka został chwilowo wstrzymany i mam nadzieję do tego wrócimy.
Natomiast najważniejsze to jest to, żeby ta informacja była jasna to nie jest
zaniechanie, to nie jest zaniedbanie natomiast te wszystkie wystąpienia są tylko i
wyłącznie w trosce o stan środowiska w Zakopanem, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Burmistrz Leszek
Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja tylko gwoli uzupełnienia jeszcze Panu
radnemu Tatarowi i zobowiązałem Panią Prezes do tego aby przedstawiła ile
kosztuje przechowywanie świąteczne. Panie Kolego udzielam informacji,
5 tysięcy 500 zł za przechowywanie zajmuje to prawie pól hali, która jest na
szczęście tam do dyspozycji. Natomiast pozostała część to jest montaż,
demontaż i naprawa tych uszkodzonych w trakcie bo wiadomo, że wiatr coś tam
trochę zepsuje. Wiadomo, że trochę trzeba też i niektóre rzeczy wykonać w
trakcie bo się zmieni, przy ,montażu trzeba trochę zmienić ale za samo
przechowywanie płacimy spółce ”Tesko” 5 500 zł. To jest tylko gwoli
informacji, dziękuje.
Głos z sali - na rok?
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P. Burmistrz Leszek Dorula – tak.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, dziękuje bardzo. Dobrze Szanowni
Państwo otrzymaliśmy informację, że Powiat podjął uchwały o przekazaniu w
zarząd tych dwóch skrzyżowań, które dziś na tej Sesji procedujemy. Zatem
uważam, że jest godzina przy której nie trzeba robić przerwy prawda?
P. Bożena Solańska z sali – tak oczywiście.
P. Przewodniczący - myślę, że zgadzacie się ze mną.
Ad.11
P. Przewodniczący - więc przechodzimy do pkt. 12,
Głos z sali – 11.
P. Przewodniczący - przepraszam tak przeskoczyłem, tak jest pkt.11 Podjęcie
uchwały w sprawie: przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1648 K - ul.
Oswalda Balzera w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr: G 420138 K ul. Chłabówka Górna, tj. km 2+288, w zakresie zadań określonych w art. 20
pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli inwestora zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1648
K z drogą gminną nr: G 420138 K - ul. Chłabówka Górna w Zakopanem”.
Bardzo proszę P. Janinę Puchałę Naczelnika Wydziału Drogownictwa i
Transportu przedstawienie projektu uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 20
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Pani Naczelnik, bardzo proszę
Przewodniczącego Wojciecha Tatara o przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący Komisja Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy są pytania? Nie
widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 20
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXIV/376/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie: przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1648 K - ul. Oswalda
Balzera w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr: G 420138 K - ul.
Chłabówka Górna, tj. km 2+288, w zakresie zadań określonych w art. 20
pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli inwestora zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1648
K z drogą gminną nr: G 420138 K - ul. Chłabówka Górna w Zakopanem”.
Uchwała stanowi zał. Nr 21
Ad.12
P. Przewodniczący - przechodzimy do kolejnego pkt. do pkt. 12 Podjęcie
uchwały w sprawie: przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1648 K - ul.
Oswalda Balzera w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi nr: G
420181K - ul. Karłowicza, G 420155K - Droga na Bystre, G 420150K Droga do Olczy w miejscowości Zakopane, tj. km 0+068, w zakresie zadań
określonych w art. 20 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli
inwestora zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi
powiatowej nr 1648 K z drogami gminnymi nr: G 420181K - ul.
Karłowicza, G 420155K - Droga na Bystre, G 420150K - Droga do Olczy w
Zakopanem”. Bardzo proszę Panią Naczelnik o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 22
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Pani Naczelnik, P. Przewodniczący
proszę przedstawić opinię Komisji.
P. Wojciech Tatar - Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy są pytania? Nie
widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 22
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIV/377/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie: przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1648 K - ul. Oswalda
Balzera w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi nr: G 420181K - ul.
Karłowicza, G 420155K - Droga na Bystre, G 420150K - Droga do Olczy w
miejscowości Zakopane, tj. km 0+068, w zakresie zadań określonych w art.
20 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli inwestora zadania
inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1648
K z drogami gminnymi nr: G 420181K - ul. Karłowicza, G 420155K Droga na Bystre, G 420150K - Droga do Olczy w Zakopanem”.
Uchwała stanowi zał. Nr 23
Ad.13
P. Przewodniczący - pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie
Miasta Zakopane na rok 2016. Bardzo serdecznie witam Panią Skarbnik a
jednocześnie proszę o przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane - przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 24
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Pani Skarbnik, P. Burmistrz jeszcze
uzupełni projekt uchwały.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, ja może
nie uzupełniam tak dokładnie ale chciałem Państwa poinformować w związku z
tym, że pamiętają Państwo, że bodajże w 2009 roku doszło w Zakopanem do
nieszczęśliwego wypadku na ul. Chałubińskiego. Konar, który, że tak powiem
pod wpływem ciężaru śniegu no uderzył w małżeństwo, mężczyzna zginał a
kobieta jest na wózku inwalidzkim, oddali sprawę do sądu wtedy. Na nasze a
współczując oczywiście tym osobom i rozumiemy zarówno utratę męża tej pani
jak i kalectwo, na nasze nieszczęście wtedy miasto nie ubezpieczało ogóle ulic.
Ja pomija fakt czy to drzewo było w stanie dobry czy złym, biegli stwierdzili, że
w dobrym a mimo wszystko sad uznał, że Miasto Zakopane powinno
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odszkodowanie wypłacić osobie, która poniosła stratę męża jak i kalectwo i w
tym momencie rozstrzygnięta jest jedna sprawa dotycząca utraty, męża czy?
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny z sali – własne kalectwo.
P. Burmistrz Leszek Dorula - własne kalectwo i z tego tytułu w tym momencie
miasto musi wypłacić osobie 600 tysięcy zł. W związku z tym musieliśmy
znaleźć w tym budżecie kolejne pieniądze, które nie mieliśmy zaplanowane do
budżetu na ten rok. Musieliśmy po prostu pewne wydatki no przesegregować i
na to zabezpieczyć a tej osobie po prostu to wypłacić. Czeka nas jeszcze jeden
wyrok sądowy w którym będzie, który się toczy i jest to wyrok o
odszkodowanie za śmierć męża, zobaczymy jak się skończy. Ja rozumiem tak
jak mówię sprawę losową natomiast jest mi przykro, że w tamtym okresie
miasto nie było ubezpieczone w żadnych sprawach. W tym momencie chcę
Państwa poinformować również, że nasze miasto ubezpiecza wszystkie,
wszystkie drogi łącznie z wszystkimi nieruchomościami zarówno szkolnymi jak
i takimi, które się znajdują na miejskich działkach również te z pustostanami.
Także na dzień dzisiejszy uważamy, że jesteśmy bardzo dobrze zabezpieczeni i
ubezpieczeni, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje Panie Burmistrzu, czy są pytania? Więc tak
Komisja opiniowała projekt uchwały pozytywnie, ktoś z Państwa radnych chce
zabrać głos? nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 24
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 13 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIV/378/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2016.

Uchwała stanowi zał. Nr 25
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Ad.14
P. Przewodniczący - bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie kolejnego
projektu uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zakopane na lata 2016-2025.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane - przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 26 Szanowni Państwo jeszcze chciałam
prosić o przyjęcie jednej autopoprawki, chodzi tu oczywiście o rzecz, która
pojawiła się tam już na Komisji Ekonomiki mianowicie zgłoszona przez Pana
radnego Bryjaka uwaga, że łączne nakłady finansowe na zadanie w pozycji
13250 przebudowa skrzyżowania ul. Droga na Bystre, Droga do Olczy,
Karłowicza plus odszkodowania, łączne nakłady są zawyżone. Zgadza się
rzeczywiście wkradł się nam tutaj błąd pisarski, w związku z tym, że limit
wydatków na lata 2006 -2018 to kwota 1 milion 670 do roku 2015 poniesione
były nakłady w kwocie 165 tysięcy 555 zł i 40 gr. Łączne nakłady finansowe na
to przedsięwzięcie to będzie kwota 1 milion 835 tysięcy 555zł i 40 gr. W
miejsce wcześniej wpisanej błędnie kwoty 3 miliony 298 tysięcy 215 zł. i
bardzo proszę o przyjęcie również tej autopoprawki.
P. Przewodniczący - Szanowna Rado dokładnie to co Pani Skarbnik
przeczytała to samo mamy, dobrze, dobrze to samo mam tutaj tę autopoprawkę
wpisaną w nasz projekt uchwały. Dobrze zanim podejdziemy do przegłosowania
autopoprawki proszę zabrać głos Panie Bartku.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo z tym, że moim zdaniem te wydatki
nie są zaniżone tylko brakuje ich ponieważ do dnia dzisiejszego we wszystkich
WPF jakie otrzymywaliśmy w tej kadencji łączne nakłady na to zadanie
inwestycyjne przebudowa skrzyżowania wiadomych ulic zawsze wynosiło
ponad 3 miliony. Więc jeśli teraz zmniejszamy do 1 miliona 800 te nakłady to
jest to zmniejszenie i dlatego bym się chciał zapytać z czego to wynika i czy ten
kosztorys się jakoś zmienił i czy dlaczego ponieważ zawsze było 3 miliony 300
i te 3 miliony 300 było w limitach rozpisane. Dlatego teraz zmieniły się w dół te
limity a nie łączne nakłady są zawyżone.
P. Przewodniczący - bardzo proszę Pani Skarbnik.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – Szanowni Państwo nie,
błąd jest od lutego, w lutym zostało to wprowadzone jako przedsięwzięcie nowe
na Sesji lutowej z tą kwota 3 miliony 288 215 i ten błąd ciągnie się właśnie od
lutego i nie było, nie były takie same kwoty.
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P. Bartłomiej Bryjak z sali – tylko w poprzednich było w łącznych nakładach
ponad 3 miliony, w zeszły roku też było 3 miliony.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – tak 3 miliony, no to może
w zeszły roku była większa kwota natomiast w lutym wprowadziliśmy kwotę
być może z zeszłego roku tą 3 298 215 ustalając rzeczywiście limity na niższym
poziomie bo tutaj kwota nie uległa absolutnie zmianie.
P. Bartłomiej Bryjak – to ja mam pytanie w takim razie łączne nakłady są
brane z kosztorysu czy na jakiej podstawie, łączne nakłady finansowe to już
chyba bardziej do Wydziału Inwestycyjnego, Na jakiej podstawie zadanie
inwestycyjne ma jakaś kwotę wyszczególnioną w WPF-ie ? Moim zdaniem na
podstawie kosztorysu, ciężko, żeby był płynny o dwukrotność swojej wysokości
z 1 milion 600 na 3 miliony 200. Oczywiście to są szacunki tylko co się
zmieniło czy jest jakiś dokument, że się zmienił szacunek z 3 milionów 300 na 1
milion 600 przez ostatnie czy parę miesięcy bo nie wiem kiedy i czy to jest
błąd?
P. Przewodniczący - dziękuje Panie Bartku, być może otrzymamy odpowiedź.
P. Bartłomiej Bryjak – pytanie jest proste i jasne skąd,
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk z sali - Pan Naczelnik zaraz odpowie.
P. Bartłomiej Bryjak – tak, łączne nakłady finansowe na jakiej podstawie są
umieszczane w WPF-ie to jest moje pytanie czy z głowy czy z szacunków
czyichś, czy na podstawie kosztorysu, jaki jest klucz wpisywania do WPF-u
łącznych nakładów finansowych na dane zadanie inwestycyjne?
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo Panie radny, bardzo proszę P. Wojciech
Stankiewicz Naczelnik.
P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Współpracy Europejskiej – Szanowni Państwo łączne nakłady w zależności na
jakim etapie jest realizacja zadanie, jeżeli to jest bardzo wstępny etap to trudno
mówić o tym, żebyśmy mieli kosztorys. W związku z tym czasami jest tak,
zakładamy środki finansowe tylko na dokumentację projektową czekając na to
jaki będzie wynik prac projektowych i w konsekwencji po zrealizowaniu prac
projektowych możemy zakładać konkretne kwoty na inwestycję. Natomiast
czasami zdarza się tak, że zakładamy już konkretne kwoty chociaż nie mamy
jeszcze dokumentacji. Wtedy są to szacunki bardzo zgrubne bo nie mamy
41

kosztorysów na jakichś wskaźnikach kosztów jednostkowych po prostu czy
porównując do innych inwestycji czy biorąc po prostu wskaźnikowo. Różnie to
jest nie ma takiej jednej procedury, który by określała w jaki sposób do tego
(...).
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, Panie Bartku.
P. Bartłomiej Bryjak – uważam Panie Naczelniku, że powinna działać jakaś
procedura, żeby to nie wyglądało tak, że ktoś zmienia z Sesji na Sesję
całościowy koszt wykonania zadania inwestycyjnego o dwukrotność nie. No bo
to wygląda moim zdaniem niezbyt fachowo kiedy przez parę lat kosztuje
zadanie inwestycyjne ponad 3 miliony a nagle na Sesję poprawka, że zadanie
kosztuje 1 milion 600 i nie ma na to żadnego dokumentu tylko stwierdzenie, że
to są jakieś szacunki. No ale to też szacować to przecież powinien jakiś
kosztorysant czy audytor no jakiś dokument mnie się wydaje powinien być.
Także proszę ażeby tą procedurę jakąś wprowadzić, żeby to było jasne, czytelne
i powinna być myślę jakaś procedura określająca, jak określamy łączne nakłady
inwestycyjne, łączne nakłady finansowe zadań inwestycyjnych i to na każdym
etapie realizacji inwestycji, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, dobrze zatem przechodzimy do
przegłosowania autopoprawki. Liczba 1.3.2.50 przebudowa skrzyżowania ul.
Droga na Bystre, ul. Droga do Olczy, ul. Karłowicza plus odszkodowania,
przebudowa skrzyżowania ul. Droga na Bystre, Droga do Olczy,
Karłowicza plus odszkodowania. I w tabelce łączne nakłady finansowe z 3
milionów 298 tysięcy 215zł. na 1 milion 835 555 40 gr. Kto z Państwa
radnych jest za przyjęciem autopoprawki?
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
12 głosami za przy 1 wstrzymującym się w obecności 13 radnych.
P. Przewodniczący - czy są jeszcze pytania?
P. Łukasz Filipowicz z sali - do WPF-u?
P. Przewodniczący - tak do tego projektu uchwały. Przed Pana wypowiedzią,
opinia Komisji brzmiała pozytywnie, bardzo proszę, opinia Komisji Ekonomiki.
P. Łukasz Filipowicz – Szanowni Państwo ja jeszcze mam jedno pytanie może
nie tak istotne jak to poprzednie, pierwsze pytanie. Ja chciałbym się dowiedzieć
co to jest, nie bardzo rozumiem po prostu ten zapis a chciałbym się dowiedzieć
co znaczy inwestycja komunikacyjna Gminy Miasto Zakopane organizująca
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ruch generowany w mieście, 250 tysięcy zł. to jest pierwsze moje pytanie.
A drugie moje pytanie brzmi, opracowanie planu ochrony parku kulturowego
oraz zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Z tego co wiem juz został wyłoniony
wykonawca na wykonanie tego planu ochrony, to miało kosztować 147 tysięcy a
my tutaj mamy zabezpieczone 2,5 miliona gdzie na ten rok jest 1 milion zł.
Moje pytanie brzmi dlaczego aż tak duże pieniądze, no widzę, że zniknęły
odszkodowania tylko, że chciałbym po prostu wiedzieć czy to jest w tym
zawarte czy o co tutaj chodzi i dlaczego 1 milion na ten rok?
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo Panie Łukaszu, bardzo proszę Pani
Skarbnik.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – Szanowni Państwo ta
zmiana została wprowadzona na jednej z poprzednich Sesji, wcześniejszy zapis
brzmiał: odszkodowania związane z parkiem kulturowym natomiast był to za
wąski zapis w związku z tym, że nie mogliśmy innych działań poza wypłata
odszkodowań nie moglibyśmy robić. Więc to zadanie, tylko proszę mi
powiedzieć Panie radny w którym to jest punkcie?
P. Łukasz Filipowicz z sali – 1315.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – 1315, teraz to jest
opracowanie planu ochrony parku kulturowego oraz zasad i warunków
usytuowania obiektów małej architektury, tablic, urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń. I w tym punkcie szperko rozumianym mieści się już wszystko
również wypłata odszkodowań poza działaniami, które możemy inne
wykonywać różne opracowania również te o których Pan radny mówił teraz już
możemy to w tym punkcie zawrzeć. Wcześniej było to za wąskie ale ten punkt
się tam jeszcze pojawia jako pusty bez danych dlatego, że no ten system, ta
aplikacja tak działa, że nie można usunąć tej pozycji dopóki się rok nie
zakończy. Będzie cały czas do końca roku widniała bez danych liczbowych
natomiast jako przedsięwzięcie wpisane.
P. Łukasz Filipowicz z sali – a 3221.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – proszę jeszcze raz
powtórzyć.
P. Łukasz Filipowicz z sali – 3221.
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P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – inwestycja komunikacyjna
Gminy Miasto Zakopane organizująca ruch generowany w mieście, to jest
przedsięwzięcie, które wcześniej już mieliśmy też tylko zdjęliśmy je chyba w
2015 roku bo tam nie było żadnych działań z tego co pamiętam ale myślę, że
Pan Naczelnik powie czego to dotyczy. To jest takie duże planowane
przedsięwzięcie.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Naczelnik Wojciech
Stankiewicz.
P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Współpracy Europejskiej – Szanowni Państwo jak Państwo wiecie trwają
intensywne prace związane z terenem dworca PKP, ma być tam nowe centrum
komunikacyjne dla miasta. Jest, w tym momencie myśmy dość mocno popchnęli
do przodu sprawę związaną z budynkami samymi ponieważ jest opracowana
dokumentacja projektowa. Niedługo powinniśmy mieć pozwolenie na budowę
ale to jest można powiedzieć jest wstęp, składamy w tym momencie fiszki
projektowe czyli takie zarysy projektów dotyczących paru kwestii
komunikacyjnych w mieście ale rozwiązujących w sposób kompleksowy te
problemy. Równocześnie trwają prace nad planem transportowym dla miasta,
mamy nadzieję, że wtedy kiedy wszystko, tak prowadzimy te prace, żeby one
były skoordynowane i mogliśmy już z taką dokumentacją przygotowaną
startować na aplikowanie z pełną dokumentacją bo teraz są tylko fiszki, takie
karty projektu złożone. Z pełną dokumentacją to będzie koniec roku, początek
przyszłego roku, w związku z tym my musimy dość szybko przystąpić do prac
związanych z opracowaniem konkretnej dokumentacji i będą tam po prostu
projekty budowlane, program funkcjonalno użytkowy, studium wykonalności
dla zagospodarowania całego terenu dworca. Jest to związane z tym, żeby
utworzyć tam centrum integrujące różne środki transportu w związku z tym to
nie są tylko budynki gdzie wiadomo pewne funkcje ale w głównej mierze
otwarcia tych budynków również na różne usługi publiczne. Chociażby takie jak
mediateka czy centrum informacji turystycznej planujemy ale w tym momencie
musimy zadbać o to, żeby we właściwy sposób zaplanować w jaki sposób
będziemy organizować komunikację miejska, naszą i jej rozwój w oparciu
właśnie o ten teren o centrum komunikacyjne. Równocześnie trwają prace i tu
tez musimy zintegrować to z tym co się wiąże z uruchomieniem, jest na to dobra
na razie wydaje się atmosfera i współpraca z Urzędem Marszałkowskim
odnośnie uruchomienia wahadła kolejowego pomiędzy Nowym Targiem a
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Zakopanem. Więc to wszystko powoduje, że jest szansa na to, że my poprzez to,
że wzmocnimy właśnie transport kolejowy bo równocześnie i tutaj też powiem,
że dość intensywnie pracujemy, żeby rozmawiać z PKP PLK w dwóch
kwestiach. Jedna rzecz i tutaj urząd jest w to zaangażowany, żeby już
rzeczywiście został dokonany podział nieruchomi i rzeczywiście stać się
posiadaczem tej nieruchomości, przejąć ją od PKP po to, żeby można było
rzeczywiście już te prace tam realizować. Ale z drugiej strony skoordynować
nasze prace projektowe z pracami, które związane z modernizacją linii
kolejowej dlatego, że właśnie takie prace są prowadzone przez PKP. I to w
konsekwencji ma doprowadzić do stworzenia zupełnie nowego centrum
komunikacyjnego łącznie z parkingami dodatkowymi, które są planowane
pomiędzy torami a ul. Smrekową i z połączeniem tego miejsca, połączeniem
komunikacyjnym z Kuźnicami. W związku z tym jakby też projekt, który się z
tym wiąże czyli modernizacja z jednej strony ul. Przewodników Tatrzańskich po
to, żeby wprowadzić ruch rowerowy ale tez uporządkować to co mamy na dzień
dzisiejszy ale również modernizacja, nowe rozwiązania dotyczące placu w
Kuźnicach. W ten sposób chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby mniej
samochodów poruszało się po mieście, odciążyć parkingi, które są wzdłuż Alei
ale też odciążyć ruch, który generowany jest w stronę Kuźnic i na parkingach
przy ul. Bronisława Czecha. Ale również być może wprowadzić komunikację
miejską i wzmocnić ją, te fiszki projektową, które składamy dodatkowo również
„Tesko” składa na właśnie tabor, tabor niskoemisyjny. Jest to działanie, które się
nazywa transport niskoemisyjny w którym właśnie też „Tesko” bierze udział
także to Ida te karty projektu zarówno z miasta jak i z „Tesko”. To całe działanie
właśnie jest skonsolidowane, dziękuje bardzo
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo. Odczytał projekt uchwały wraz z
przyjętą autopoprawką – zał. Nr 26
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXIV/379/2016
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na
lata 2016-2025.
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Uchwała stanowi zał. Nr 27
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo dostarczono mi poprzez Pana
Burmistrza Uchwałę Powiatu, tak więc mam dwie uchwały w oryginałach,
mamy czas to mogę Państwu przeczytać. „Uchwała nr XIV Rady Powiatu
Tatrzańskiego z dnia 29 lipca 2016 r w sprawie powierzenia Gminie Miasto
Zakopane zarządzania drogą powiatową ul. Oswalda Balzera w rejonie
skrzyżowania z drogą gminną ul. Chłabówka Górna”. Podpisane
Przewodniczący Rady Powiatu Edward Tybor i Uchwała nr XIV Rady Powiatu
Tatrzańskiego z dnia 29 lipca 2016 r w sprawie: powierzenia Gminie Miasto
Zakopane zarządzania drogą powiatową ul. Oswalda Balzera w rejonie
skrzyżowania z dogami gminnymi ul. Karłowicza, Droga na Bystre, Droga do
Olczy, podpisano Przewodniczący Rady Powiatu P. Edward Tybor. Zatem może
Szanowny Pan Burmistrz zawiązywać porozumienie, bardzo dziękujemy Panie
Burmistrzu Łukaszczyku dziękujemy Panu za ciężką i żmudną pracę bo to nie
było proste, dziękujemy.
Ad.15
P. Przewodniczący - pkt.15 Wolne wnioski mieszkańców. (nie było)
Ad.16.
P. Przewodniczący - pkt.16 Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski
radnych.
Głosy z sali – był już, był.
P. Przewodniczący - bystrzy jesteście.
Ad.17
P. Przewodniczący - Oświadczenia i komunikaty, tutaj bardzo prosił P. Józef
Figiel aby wzmocnić siłę tego głosu i tego apelu o pomoc dla Domu Dziecka, no
apel skierowany przede wszystkim do radnych Miasta Zakopane. Ludzi dobrej
woli prosimy również o wsparcie datki kierować do Biura Rady, konkretnie do
P. Przewodniczącego Józefa Figla, za co z góry w imieniu Pani Dyrektor,
dzieciaków i swoim dziękuje bardzo. Bardzo proszę, bardzo proszę.
P. Bartłomiej Bryjak – chciałby Szanowni Państwo zakomunikować, że Panu
Naczelnikowi przekazuje uzasadnienie wyroku uchylające decyzje
środowiskową wydana na budowę pseudo obwodnicy, cytat z odwołania.
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Wskazane jest tam wiele naruszeń prawa w wydawaniu te decyzji, dobrze, żeby
pan naczelnik się z tym zapoznał i na przyszłość nie łamał tego prawa w taki
sposób jak to było robione. Zapoznać się i wyciągnąć radziłbym wnioski bo
prawo nas wszystkich obowiązuje. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękujemy.
P. Bartłomiej Bryjak z sali – (...) szafy dużo nie otwierać bo jeszcze inne trupy
wylecą.
Ad.18
P. Przewodniczący - pkt.18 Zamknięcie obrad. Wobec wyczerpania
porządku obrad zamykam XXIV Sesję Rady Miasta Zakopane o godzinie 11:08.
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