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P R O T O K Ó Ł N R VIII/15
Z VIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.00 i trwała do 15:10
W Sesji udział wzięło 21 radnych (na początku Sesji 18) 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 VIII Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Witam przybyłych gości: Burmistrza Pana Leszka Dorulę, jego Zastępców Panią
Agnieszkę Nowak Gąsienicę i Pana Wiktora Łukaszczyka, witam serdecznie
Pana Dariusza Urbanika Komendanta Komendy Powiatowej Policji w
Zakopanem, witam Pana Romana Wieczorka Rzecznika Komendy Powiatowej
Policji w Zakopanem, witam P. Stanisława Galicę Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej, witam prezesów spółek miejskich P. Monikę
Jaźwiec Prezesa Spółki Tesko, P. Jakuba Dziobonia Prezesa Spółki Sewik, P.
Andrzeja Kweckiego Dyrektora Biura Promocji Zakopanego, Pana Marcina
Zubka Prezesa Związku Podhalan, witam Dyrektora MOSiR – u P. Leszka
Behounka, witam P. Andrzeja Ustupskiego Prezesa ZTBS, witam Panią
Dyrektor ZCE P. Małgorzatę Bachledę Szeligę, witam wszystkich Naczelników
Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta, dyrektorów instytucji
kulturalnych, media oraz wszystkich mieszkańców Zakopanego.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 18, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
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P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4. Proponuję wprowadzenie projektu Stanowiska Nr 1. Kto z
Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego stanowiska?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, projekt ten proponuje wprowadzić jako
pkt. 7. Wpłynął wniosek Pana Burmistrza z dnia 21 kwietnia br. – Zał. Nr 5 o
wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tatrzańskiego na zakup
niezbędnych towarów i usług związanych z wykonaniem sztandaru wraz z
gablotą dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem oraz na
zorganizowanie uroczystości wręczenia sztandaru. Kto z Państwa radnych
jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały ?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący - Projekt tej uchwały proponuję wprowadzić jako pkt. 24.
Wpłynął wniosek Pana Burmistrza z dnia 24 kwietnia br. – Zał. Nr 6, o
wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w
sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Zakopane uprawnień do
ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie i administrowaniu
jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem.
Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały ?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (17 za) przy 1 wstrzymującym się w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący - Projekt tej uchwały proponuję wprowadzić jako pkt. 25.
Druga wersja projektu uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta
Zakopane na rok 2015. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego
projektu uchwały?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący – projekt tej uchwały omawiany będzie w pkt. 26.
Szanowni Państwo kolejny wniosek Burmistrza z dnia 28 kwietnia br. o
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: sprzedaży
lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Zakopane oraz
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wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zał. Nr 7
Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (15 za) przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymującymi się w obecności
18 radnych.
P. Przewodniczący - projekt tej uchwały proponuję wprowadzić jako pkt. 27.
Czy ktoś z Państwa ma wnioski dotyczące zmiany porządku obrad? Nie widzę.
P. Przewodniczący – odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z oceny bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie
Miasta.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Podjęcie Stanowiska Nr 1
8. Podjęcie uchwał w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta Zakopane.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby
ochrony przyrody oraz pozbawienia statusu pomnika przyrody obumarłych
drzew w obrębie pomnika przyrody „Las Chałubińskich”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z
budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza
polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do
realizacji na terenie Gminy Miasto Zakopane.
11.Podjęcie uchwały w sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty.
12.Podjęcie uchwał zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia strategii
rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014 –
2019.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie
Miasta Zakopane.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane spółce
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji
zadania polegającego na konserwacji i bieżących naprawach systemu
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oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie
Miasta Zakopane.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta
Zakopane.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów
Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów.
18.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Heleny Marusarzówny w Zakopanem.
19.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego w Zakopanem za
rok 2014.
20.Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem za
rok 2014.
21.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Jagiellońska, Antałówka” w Zakopanem.
22.Podjęcie uchwały w sprawie: zobowiązania Burmistrza Miasta Zakopane do
wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu przestrzennego dla terenu Gubałówka, Kotelnica,
Furmanowa, Harenda oraz stopnia zgodności przewidywanych w zmianie
planu rozwiązań, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane.
23.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zakopane na lata 2015-2025.
24.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Tatrzańskiego na zakup niezbędnych towarów i usług związanych z
wykonaniem sztandaru wraz z gablotą dla Komendy Powiatowej Policji w
Zakopanem oraz na zorganizowanie uroczystości wręczenia sztandaru.
25.Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta Zakopane
uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie i
administrowaniu jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Zakopanem.
26.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2015 .
27.Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Miasto Zakopane oraz wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny nieruchomości
28. Wolne wnioski mieszkańców.
29. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
30. Oświadczenia i komunikaty.
31. Zamknięcie obrad.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
przyjęła porządek obrad.
Ad. 2
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo przechodzimy do pkt. 2 - Przyjęcie
protokołu z VII Sesji Rady Miasta. Z protokołem z VII Sesji odbytej w dniu
26 marca br. zapoznali się Panowie radni: P. Bożena Solańska i P. Jerzy
Jędrysiak. Bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Bożena Solańska – zapoznałam się z protokołem, nie wnoszę uwag i proszę
o przyjęcie.
P. Przewodniczący – dziękuję,
P. Jerzy Jędrysiak – P. Przewodniczący po zapoznaniu się z protokołem z VII
Sesji nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń.
P. Przewodniczący - Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do protokołu z
VII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
przyjęła protokół z VII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad. 3
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 3 - Sprawozdanie z oceny
bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie Miasta. Bardzo proszę o
przedstawienie sprawozdania przez Komendanta Komendy Powiatowej Policji
Pana Dariusza Urbanika.
Sprawozdanie z oceny bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie
Miasta przedstawili P. Dariusz Urbanik Komendanta Komendy Powiatowej
Policji oraz P. Stanisław Galica Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w
Zakopanem – załącznik CD.
P. Przewodniczący – bardzo dziurkujemy za przedstawiona informację, czy są
jakieś pytania? Bardzo proszę P. Jacek Herman.
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P. Jacek Herman – Panie Komendancie z racji swojego zawodu, czy Pan
dysponuje takimi danymi jaki procent pracowników Komendy Zakopane
przebywało w roku 2014 na zwolnieniu lekarskim?
P. Dariusz Urbanik Komendanta Komendy Powiatowej Policji – wie Pan co,
nie dysponuję w tym momencie tak szczegółowymi danymi, ale jeżeli zachodzi
taka potrzeba ja przygotuje na piśmie i prześlę.
P. Jacek Herman – nie, ale czy ona wzrasta czy maleje?
P. Dariusz Urbanik Komendanta Komendy Powiatowej Policji – maleje
zdecydowanie zmalała, po tej zmianie ustawowej, o której była mowa w roku
2014, zmalało to około 30 do 40%, ale tez nie chcę tak szczegółowo
P. Jacek Herman – to mi wystarczy, dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel – myśmy na Komisji Rodziny i Spraw Społecznych poruszali
problem automatów do gier tych 777, w tym sprawozdaniu mi brakowało tego i
bezpieczeństwo wokół szkół
P. Dariusz Urbanik Komendanta Komendy Powiatowej Policji – nie
ukrywam, że jeżeli chodzi o temat tych salonów z automatami gier, no jest to
problem ogólnopolski. Natomiast jeżeli Pan radny chciał by jakieś bliższe
informacje na ten temat ja też bym pozwolił, że jednak odniosę się do tego na
piśmie, żeby przedstawić bardziej szczegółowe dane.
P. Józef Figiel – Panie Komendancie Komisja podjęła wniosek, aby uczulić
Policję i służby celne na tego typu działania, więc my w maju będziemy mieli
również w porządku obrad komisji bezpieczeństwo na terenie miasta, więc tez
kogoś od was zaprosimy, żeby się tym tematem zająć. Ale wybiegając
naprzeciw prosiłbym, aby ten temat zająć się, bo my kilka dni temu realizując
objazd dróg widzieliśmy kilka takich obiektów, gdzie te gry się odbywały.
P. Dariusz Urbanik Komendanta Komendy Powiatowej Policji – są do
zespolone akcje zarówno Policja i Urzędu Skarbowego i Izby Celnej, ja myślę,
że tego typu akcja na pewno w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona, ale
też dziękuje za przypomnienie, bo też osobiście przekażę to Wydziałowi
Kryminalnemu.
P. Józef Figiel – a jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wokół szkół?
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P. Dariusz Urbanik Komendanta Komendy Powiatowej Policji – w
zadaniach doraźnych zarówno Wydziału Ruchu Drogowego jak i Prewencji te
sprawy są cały czas przekazywane na bieżąco.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję. Jeszcze P. Jacek Herman.
P. Jacek Herman – Panie Komendancie ja mam tylko takie krótkie pytanie o
ilość interwencji związanych z przemocą w rodzinie w 2014 r.? i wrócę do
tematu o tych grach, na komisji była poruszona sprawa tych budek takich
powiedziałbym mobilnych, chodzi mi o tą budkę do gier i tam są też narkotyki,
na Olczy. Jakim prawem to w ogóle funkcjonuje wieczorami, w nocy tam się
dzieją bardzo różne rzeczy. Czy państwu mieliście już jakieś sygnały o jakiś
problemach związanych z funkcjonowaniem tego? Dwa takie są chyba w
Zakopanem i ja nie bardzo rozumiem
P. Dariusz Urbanik Komendanta Komendy Powiatowej Policji – no my jako
Policja nie mamy wpływu prawda na powstawanie tego typu
P. Jacek Herman – ale ktoś daje na to zezwolenie i to emanuje potem na
kulturę i czas, jak dzieci mają zagospodarowany.
P. Dariusz Urbanik Komendanta Komendy Powiatowej Policji – krótko
odniosę się tylko do sprawy przemocy w rodzinie, w jednym ze slajdów właśnie
Wydziału Prewencji ta sytuacja była, w odniesieniu do roku 2013 kiedy w
Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem sporządziliśmy 55 niebieskie
karty, w 2014 sporządziliśmy 90.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo za odpowiedź, P. Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – Panie Komendancie w ramach walki z nielegalnymi grami
w 3 kubki Pan Kawecki szef Biura Promocji wydrukował plakaty, które są
rozwieszane, z resztą po drodze idąc na Kościuszki wypatrzyłem na słupach tez
kilka i moje pytanie jest takie, czy po prostu Policja ma jakiś sposób, żeby
ograniczyć te nielegalne gry. Chodzi o plac pod Gubałówką i na Gubałówce,
tam chyba bardziej jest to aktywne. Wielokrotnie o tym mówiliśmy, a widzę że
ten proceder dalej jest. Troszkę nie mogę zrozumieć jak to jest możliwie, że oni
czują się bezkarni.
P. Dariusz Urbanik Komendanta Komendy Powiatowej Policji – też
pozwolę się odnieść do tego zagadnienia, przygotowałem sobie takie
zestawienie, dotyczące roku ubiegłego i od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
sporządziliśmy 36 wniosków o ukaranie do sądu rejonowego w Zakopanem.
Łączna suma kar przewinienia jakie zostały nałożone na sprawców tych gier to
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jest kwota 70 tyś. zł. wobec kilkunastu sprawców tych przestępstw zostało
orzeczone też nieodpłatne prace społeczne, dwie osoby zostały pozbawione
wolności. Tak, faktycznie z Biurem Promocji Miasta Zakopane podjęliśmy
bardzo konkretne kroki, nie sposób tutaj też pominąć PKL – u, który z nami
współpracuje i też nie będę zdradzał całej kuchni, bo nie ma sensu po prostu, bo
potem warto się później pochwalić wynikami, natomiast komunikaty głosowe
będą się jeszcze pokazywać zarówno w wagonikach kolejki, jak i na wszystkich
banerach elektronicznych. I tutaj tez duży ukłon w stronę radnych, ja od dwóch
lat proszę, żeby ewentualnie podjąć działania zmierzające do objęcia miasta
monitoringiem, bo on spowoduje że ta przestępczość sama się wykruszy. Ci
Państwo, którzy grają w 3 kubki widząc to duże natężenie kamer po prostu
przestaną grywać tutaj. Tak samo się stało w Sopocie, w Nowym Targu też
sobie z tym poradzili i myślę, że to jest w tym momencie dobre miejsce i dobry
czas, żeby zachęcić Państwa do pomyślenia w przyszłości o tym, żeby przy
wjeździe do Zakopanego stała tabliczka miasto objęte monitoringiem.
P. Przewodniczący – bardzo się cieszę, że zaangażowanie społeczeństwa w tej
inicjatywie, ale tak jak słyszeliśmy kampania świadomościowa, która sprawia,
że plakaty się pojawiają jest przeprowadzana przez Pana Komendanta, przez
Pana Dyrektora Biura Promocji. Ja się też odniosę do tego tematu, jest on
bardzo ważny i który mnie jak najbardziej dotyka, bo ludzie którzy tam
prowadzą swoje biznesy do mnie się zgłaszają prawda i proszą o pomoc.
Doraźna pomoc uważam, że jest. Pan Burmistrz w porozumieniu z Policją kroki
poczynił, czynią dalej w tym kierunku, ale ja pragnę bo to mi leży na sercu,
pragnę również Państwu przedstawić początki tych grupek, niech to będzie 10
lat temu, może więcej, była tylko jedna grupa, która grała w 3 kubki. Jeżeli były
sygnały Policji, Szanowni Państwo pomóżcie nam, bo sami tego problemu nie
rozwiążemy, jeżeli przyjeżdża Policja, oni się zmywają, ale jeżeli Policja spyta ,
słuchajcie, czy ktoś coś widział, to nie ma świadków. I teraz minęło lat wiele i
proszę zobaczyć. To jest konsekwencja tego, że nie było, moim zdaniem, nie
było współpracy Policji z mieszkańcami i odwrotnie. Ze strony Policji była chęć
taka ze strony mieszkańców nie do końca. I dziś z perspektywy czasu widzimy,
że takich brygad jest ze 4 albo i 6, dziś problem wzrósł do rangi bardzo wielkiej,
ale również pocieszając, ze strony radnych będziemy wszystko robić, będziemy
powtarzać kampanię informacyjną, z Biurem Promocji również, będziemy
prosić Pana Kaweckiego, Policję, aby ta forma przestrzegania ludzi przed tymi
przestępstwami, aby była ta kampania. Dziękuję bardzo. Czy Pan Komendant
chciałby jeszcze coś dodać?
P. Dariusz Urbanik Komendanta Komendy Powiatowej Policji – nie,
dziękuję.
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P. Przewodniczący – Panie Komendancie bardzo dziękuję za przedstawienie
sprawozdania. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie
widzę. Przejdziemy zatem do sprawozdania, które przedstawił P. Stanisław
Galica Komendant Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Czy ktoś z Państwa
radnych ma pytania do Pana Komendanta? Bardzo proszę P. Józef Figiel,
następnie P. Jerzy Jędrysiak.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, P. Przewodniczący
pozwoli Pan, że na ręce Pana Komendanta złożę podziękowanie w imieniu
mieszkańców za tą zaszczytną służbę, jaką pełnią na rzecz bezpieczeństwa
obywatela. Proszę to przekazać wszystkim strażakom, tym z ochotniczej straży
pożarnej również. Przy okazji pragnę podziękować Pani Burmistrz i P.
Przewodniczącemu za pomoc obywatelowi naszego miasta przy pożarze przy ul.
Szkolnej. Naprawdę pokazaliście Państwo, że macie serce po właściwej stronie,
szkoda że w mediach obiektywnie tego nie przedstawili. Oklaski.
P. Jerzy Jędrysiak – Panie Komendancie właściwie Pan Józef podsumował to,
co chciałem powiedzieć, ale że byłem świadkiem akcji strażaków, a potem
zaangażowania Pani Burmistrz, chciałbym podkreślić że ten szacunek jakie
społeczeństwo darzy straż pożarną, jesteście jako służba na początku, macie
największe zaufanie społeczeństwa. To potwierdza wasza praca , wasza odwaga
i zaangażowanie. Byłem świadkiem ratowania dobytku Pana Bachledy i tutaj
energia z kolei Pani Burmistrz, która w takim przypadku była bardzo skuteczna,
czyli zapewnienie lokalu zastępczego, zorganizowanie pomocy medycznej,
finansowej, Pani Burmistrz no pokazała już że jest osobą konkretną, energiczną,
no to oczywiście bardzo pomogło w tym przypadku. Również walka z psem,
który miał być Przytulanką a okazał się potworem, bo to rotwailer skrzyżowany
z jakimś wielkim psem, w każdym razie dziękuję Pani Burmistrz, bo
wielokrotnie w naszych kontaktach widać, ze jest Pani osobą bardzo energiczną
i bardzo konkretną, za co bardzo dziękuję. Oklaski.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo za przedstawienie sprawozdania.
Ad. 4
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.4 zanim przejdziemy pragnę jeszcze
powitać P. Zofię Kułach Maślany Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zakopanem oraz P. Prezesa Tatrzańskiego Klubu Niezależnych P.
Marka Trzaskosia. Państwo radni otrzymaliście sprawozdanie Burmistrza za
okres od 20 marca br. do 22 kwietnia – zał. Nr 8. proszę P. Burmistrza o
ewentualne uzupełnienie sprawozdania.
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P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo zanim
przejdę do uzupełnienia sprawozdania akurat Panowie Komendanci wyszli
natomiast chciałbym im podziękować za to, że nasza współpraca mam nadzieję,
że te słowa do nich dotrą układa się nie dobrze ale bardzo dobrze według mnie
na dzień dzisiejszy po prostu jest to współpraca wzorowa i za to, że zarówno tu
od nas od urzędników jak i ze strony policji czy Straży Pożarnej zarówno tej
powiatowej jak i ochotniczej te stosunki są bardzo dobre z tego powodu się
bardzo cieszę i myślę, że tak nadal będzie. Szanowni Państwo w uzupełnieniu
sprawozdania, które otrzymaliście chciałbym powiedzieć, że na samym
początku kwietnia wraz z P. Burmistrz Agnieszką Nowak Gąsienicą wręczyłem
nagrody w konkursie na pisankę i kartkę wielkanocną organizowana przez Biuro
Promocji zakopanego. Tu chcę podziękować za tą organizację również P.
Dyrektorowi jak i tym dzieciakom i tym dyrektorom szkół, którzy to
organizowali bo to jest bardzo fajna zarówno zabawa jak i bardzo ładny
konkurs. W dniu 8 kwietnia w Rabce Zdroju podpisałem deklaracje współpracy
w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego
wdrożenia programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego
:Małopolska w zdrowej atmosferze”. Pod porozumieniem w tej sprawie
podpisały się małopolscy samorządowcy i przedstawiciele władz województwa
małopolskiego i fundusze województwa. W dniu 9 kwietnia rozpoczęliśmy
akcję rozdawania darmowych jabłek w zakopiańskich placówkach oświatowych
i będzie ta akcja kontynuowana również po weekendzie majowym i tu tak samo
jak P. radny Józef Figiel jak i P. profesor podziękował P. Burmistrz to ja jej
również dziękuje za to, że ta akcję zorganizowała i w zasadzie to jest taka
można powiedzieć patriotyczne, to jest nasz obowiązek w związku z tym, że
wiemy, że ściana wschodnia zablokowała nam import tych jabłek w związku Az
tym postanowiliśmy, że włączamy się do tej akcji, która jest ogólnopolska i te
jabłka rozdajemy dzieciakom jak i tym, którzy potrzebują za darmo. W dniu 11
kwietnia w Miejskiej Galerii Sztuki odbył się wernisaż wystawy P. Profesora
Jerzego Jędrysiaka w którym miałem przyjemność uczestniczyć i otworzyć i tak
jak tam tak i tu chcę podziękować ale tez przede wszystkim pogratulować P.
Profesorowi talentu, który jak tam powiedziałem P. Bóg go obdarzył a on ten
talent nie zakopał nie zatrzymuje dla siebie ale po prostu go rozmnożył i po
prostu na rzecz nie tylko Zakopanego ale naszego kraju ten talent rozwija i
przedstawia a dzięki temu również nasze miasto jest wizerunkowo po prostu
lepiej postrzegane, dziękuje P. Profesorze.
P. Jerzy Jędrysiak z sali – ja również dziękuje.
P. Burmistrz Leszek Dorula – tego dnia wieczorem wraz z władzami Powiatu
Tatrzańskiego wziąłem tez udział w mszy świętej upamiętniającej tragedię
Smoleńską. Wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk tego dnia w Willi Oksza
odebrał w naszym imieniu podziękowania od Muzeum Tatrzańskiego. Dnia 13
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kwietnia ogłosiliśmy akcję sprzątania ulic i chodników po zimie, która trwała do
dnia 28 kwietnia i tu chciałem podziękować zarówno P. Prezes „Tesko” jak i
wszystkim pracownikom „Tesko”, Szanowni Państwo ta akcja według mnie i
wielu mieszkańców albo znacznych mieszkańców odbyła się niemal wzorcowo.
Oczywiście jak przy każdej pracy są pewne potknięcia natomiast po prostu ta
akcja była przeprowadzona raz, że na cza, na samym początku jeszcze
praktycznie śnieg nie całkiem spadł a tu te pracy zostały wykonane. Szanowni
Państwo, P. Dyrektor, P. Prezes proszę pracownikom podziękować jak również
w własnym imieniu jak myślę, że i tutaj wydziałów i pracowników dziękujemy i
mieszkańców Zakopanego. W dniu 14 kwietnia wraz z P. Wiceburmistrz
Agnieszką Nowak Gąsienicą dokonaliśmy przeglądów ale też i P. Wiktorem
Łukaszczykiem
dokonaliśmy
przeglądu
obiektów
Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół pod kontem planowanej inwestycji. Tak jak już Państwa
informowałem my się nie wycofujemy z inwestycji w Sokole po prostu mamy
zamiar ja realizować i o ile nic się tam nie będzie zmieniało z żadnych stron to
po prostu tą inwestycję i tą rewitalizację chcemy przeprowadzić. W dniu 16
kwietnia wraz z Wiceburmistrz Agnieszką Nowak Gąsienicą oraz Dyrektorem
Biura Promocji Zakopanego z P. Andrzejem Kaweckim byliśmy w Warszawie
gdzie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego spotkaliśmy się z
Doktorem Zenonem Butkiewiczem i Dorotą Zinkowską z Departamentu
Narodowych Instytucji Kultury, rozmowy dotyczyły Międzynarodowego
Festiwalu Ziem Górskich jak i współpracy z Ministerstwem. Tego samego dnia
również w Warszawie podpisałem umowę na organizację w Zakopanem mety V
etapu tegorocznego Tour de Pologne, który odbędzie się w dniach 0d 2 do 8
sierpnia. Dnia 19 kwietnia w Domu Pracy Twórczej na Harendzie wraz z
Wiceburmistrz P. Agnieszką Nowak Gąsienicą otworzyliśmy wystawę Jan
Paweł II w twórczości zakopiańskich artystów i tu chciałem podziękować
wszystkim artystom zakopiańskim, którzy włączyli się w tą wystawę ale przede
wszystkim za te prace, które wykonali. No przecież dla nas w tym momencie ale
upamiętniając osobę, która w naszych sercach do dziś jest osoba szczególną i
wyjątkowa mianowicie to jest Święty Jan Paweł II. Tego samego dnia
wieczorem miałem przyjemność brać udział w Związku Podhalan w tzw.
świeconym i za to zaproszenie jak i wspólne biesiadowanie serdecznie
wszystkim członkom Związku Podhalan dziękuje. W dniu 21 kwietnia odbyła
się konferencja prasowa podczas której wraz z Wiceburmistrzem Wiktorem
Łukaszczykiem zadeklarowaliśmy remont na terenie dworca PKP i tu chciałem
P. Wiktorowi podziękować ale też i naczelnikom wydziałów i pracownikom za
to, że po prostu daliśmy możliwość aby to miejsce przynajmniej w jakimś
stopniu w jak najszybszym czasie stało się przyzwoite bo jak sami Państwo
wiecie wizerunek jest bardzo negatywny dla naszego miasta. Mam nadzieje, ze
w najbliższym czasie ten wizerunek się zmieni. Jak Państwa już informowałem
albo Państwo wiedza z mediów również wystąpiłem z wnioskiem o zakup
terenów dworca PKS mam nadzieję, że ta firma która w tym momencie nic tam
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nie robi od szeregu lat pozwoli na to aby miasto miało możliwość kupienia tego
terenu i mam nadzieję, że Rada do tego pomysłu się również przychyli i abyśmy
mogli z tego miejsca zarówno z dworca PKP jak i z dworca PKS zrobić taka
prawdziwa wizytówkę Zakopanego bo jest to pierwszy kontakt turystów z
Zakopanem jak i nasi mieszkańcy również kiedy wyjeżdżają z Zakopanego i
przyjeżdżają, żeby to po prostu było takie miejsce przyjemne. Oczywiście tak
jak wspomniałem nie zamierzam ani w jednym ani w drugim miejscu budować
tam żadnych galerii, ma to być miejsce typowo komunikacyjne z wszystkimi
potrzebnymi usługami, które powinny się w takich miejscach znajdować.
Również na dworcu PKP trwają rozmowy i tu dziękuje P. Wiktorowi zarówno z
MDA, które chcielibyśmy, żeby zainwestowało w nowy dworzec ale nie w tym
miejscu które remontujemy teraz tylko po prostu w drugiej części tak jak to było
planowane wcześniej i mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach do takiego
porozumienia albo z jedną albo z drugą stroną dojdzie. Niemniej jednak tak jak
Państwu mówię myśmy na to nie czekali kiedy ta inwestycja się zacznie,
postanowiliśmy to miejsce doprowadzić do porządku wyremontować zarówno ta
część gdzie będą odjeżdżały busy jak i chcemy wyremontować ten budynek,
który jest w katastrofalnym stanie. Wystąpiliśmy w związku z tym również do
Konserwatora Zabytków aby umożliwił nam przynajmniej zewnętrzny remont
tego budynku i mamy nadzieję, że jak tylko dostaniemy pozwolenie, że również
to jeszcze w tym roku wykonamy. Tego dnia Wiceburmistrz P. Agnieszka
Nowak Gąsienica spotkała się z rzeźbiarzem Markiem Szalą i Dyrektorem
Centralnego środka Sportu P. Jackiem Bartlewiczem ustalono, że na pawilonie
Wielkiej Krokwi pojawi się tablica upamiętniającą wizytę Ojca Świętego Jana
Pawła II i msze świętą, którą odprawił 6 czerwca 1997 roku. Szanowni Państwo
postanowiliśmy żeby to miejsce po prostu było upamiętniające, jest to miejsce
bardzo często zwiedzane przez mieszkańców Polski jak i zagranicy. Wiemy, że
to są miejsca wyjątkowe my też mieliśmy to szczęście, że Ojciec Święty nas w
Zakopanem odwiedził, odprawił tam mszę i powinni wszyscy odwiedzający
turyści po prostu taką informacje mieć w związku z tym w najbliższym
miesiącu, konkretnie w czerwcu 6 czerwca nastąpi tam odsłonięcie tej tablicy
jak i zostanie odprawiona msza święta, która po prostu upamiętni zarówno
rocznice jak i odkrycie tej właśnie tablicy. Serdecznie dziękuje P. dyrektorowi
Bartlewiczowi i P. Markowi Szali za włączenie się w tą sprawę i ta naszą
inicjatywę. W dniu 24 kwietnia w Urzędzie Miasta Zakopane została podpisana
umowa na wynajem obiektów Wielkiej Krokwi w celu organizacji imprezy
sylwestrowej a także umożliwiającej organizacje letniego Grand Prix w skokach
narciarskich w sierpniu br. Szanowni Państwo jedni będą twierdzić, że Grand
Prix jest pożyteczne inni będą twierdzić, że nie ja uważam, że każda impreza
sportowa a szczególnie impreza z której słyniemy skoki narciarskie powinniśmy
po prostu promować w Zakopanem. Nie powinniśmy dawać szansy innym aby
przejmowali takie imprezy w związku z tym postanowiłem Wysoka Rado
wrócić do tego, żeby ta impreza nawet może niedochodowa ale wróciła do
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Zakopanego. To wielki błąd, że odbierają takie imprezy nam Szczyrk czy Wisła
myśmy na to po prostu nie powinni pozwalać dlatego postanowiłem niezależnie
od innych opinii różnych opinii niezależnie czy ktoś twierdzi, że to jest słuszne
czy nie, żebyśmy w naszym mieście po prostu te imprezy sportowe
przeprowadzali bo nasze miasto zawsze słynęło i powinno słynąć ze sportu i w
tym kierunku będziemy starać się działać niezależnie czy nam to ktoś będzie
przeszkadzał czy nie ale będziemy w tym kierunku szli. 24 kwietnia
Wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk wziął udział w podsumowaniu sezonu i
zakończeniu roku szkolnego maturzystów Szkoły Mistrzostwa Sportowego.
Dnia 25 kwietnia odwiedził nasze miasto P. Prezydent Bronisław Komorowski
miałem przyjemność P. Prezydenta Komorowskiego witać w Kuźnicach później
uczestniczyć we wspólnej mszy świętej, zjedliśmy wspólnie obiad i P. Prezydent
wyjechał do Ludźmierza ja zaś z P. Prezydentową odwiedziłem TOPR i to była
bardzo przyjemna wizyta w tej siedzibie. Na drugi dzień, konkretnie w niedziele
w hotelu Belvedere w imieniu P. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wręczyłem Złoty Krzyż za zasługi P. Annie Sztaudynger Kaliszewicz
uczestniczyła oczywiście w tym P. Prezydentowa to wielki zaszczyt dla mnie, ze
mogłem taki krzyż wręczyć i tutaj dziękuje P. Prezydentowi, dziękuje również
P. Ani Sztaudynger jak i P. Prezydentowej z która wspólnie później z P.
wiceburmistrz, która również w tej uroczystości uczestniczyła mieliśmy
przyjemność zjeść śniadanie. Szanowni Państwo tak się podejmuje głowę
państwa w związku z tym niektórzy którzy by różnie na tą sprawę patrzyli chce
powiedzieć, że powinniśmy się wzajemnie szanować. Niezależnie po prostu jak
demokracja wyznacza tok wyborów zawsze powinno się szanować wybór w
naszym narodzie i w naszych samorządach. W dniu 27 kwietnia Zakopane
odwiedziła delegacja z Chin, która chciała zapoznać się z infrastrukturą
sportowa ponieważ maja zamiar kandydować o organizację Olimpiady. Po
południu na sali obrad odbyło się podsumowanie szkolnej ligi sportów
zimowych nagrody sportową i trenerom wręczyli Wiceburmistrz Agnieszka
Nowak Gąsienica i Przewodniczący Rady P. Grzegorz Jóźkiewicz i tu P.
Przewodniczącemu dziękujemy. W dniu 29 kwietnia w Willi Oksza na
konferencji prasowej P. Wiceburmistrz Agnieszka przedstawiła program Roku
Witkiewiczów. W dniu 29 kwietnia rozstrzygnął się konkurs na statuetkę
Nagrody Burmistrza Miasta Zakopane zwycięski projekt przedstawił Czesław
Jałowiecki, przypominam tylko, że kandydatów do tegorocznej nagrody można
zgłaszać do 10 maja, szczegóły są oczywiście na stronie internetowej. Z tego
miejsca chciałem podziękować za ten miesiąc pracy zarówno naczelnikom,
pracownikom urzędu, dziękuje wszystkim też mieszkańcom za przychylność w
tej pracy która staraliśmy się wykonać tak jak mogliśmy. Dziękuje jeśli są jakieś
pytania to chętnie odpowiem.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Burmistrzu, bardzo proszę pytanie chciał
zadać P. Jerzy Jędrysiak.
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P. Jerzy Jędrysiak- P. Burmistrzu, P. Przewodniczący Szanowna Rado P.
Burmistrz w zasadzie odpowiedział na jedno z pytań które miałem zadać w
interpelacji. Chodzi o zasadność zakupu dworca PKS ale to co P. Burmistrz
przedstawił przekonuje mnie, że rzeczywiście planowana wcześniej inwestycja
na terenie dawnego dworca PKP dwa w jednym czyli dworzec kolejowy i
dworzec autobusowy może rzeczywiście można w ten sposób załatwić i tutaj no
jest to dla mnie pozytywna wiadomość, że bardzo zrujnowane budynki dworca
PKP no zostaną w jakiś sposób objęte ochroną. Miejmy nadzieje, że remont
spowoduje, że wizualizacja tego terenu znacznie poprawi wizerunek miasta co
do dworca PKS no dwa razy w tygodniu korzystam i wygląda to tragicznie. Ja
wcześniej nie domagałem się jakiś niezwykłych budowli przez światowych
architektów w którzy by mogli zaproponować wybudować nam dworzec PKS i
PKP liczyłem chociażby na taki dworzec jaki mamy w nowym Targu. Więc
wydaje mi się, że ten pomysł P. Burmistrza jeśli tylko finansowo jest to do
załatwienia no może być bardzo interesujący i bardzo się cieszę, że P. Burmistrz
nie zapomniał o nękaniu naszym szczególnie moim bo te dworce no są straszne i
wizualnie i trudno przebywać w pomieszczeniach tych dworców także cieszę się
miejmy nadzieję, że to w najkrótszym czasie będzie zrealizowane. Też od razu
wyrzucę i podziękuje za odpowiedź na interpelację oświetlenie Pomnika
Grunwaldzkiego to jest ważna dla mnie rzecz liczę, że to co zostało określone w
odpowiedzi będzie realizowane. A jeszcze będę prosił o udzielenie głosu w
interpelacjach bo mam dwa pytania bardziej prośby do P. Burmistrza, dziękuje
P. Przewodniczący – dziękuje P. radny, czy ktoś z Państwa radnych? bardzo
proszę P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Burmistrzu dwie sprawy, pierwsze chciałem
pogratulować decyzji i podziękować za decyzję która została podjęta w tym
ostatnim czasie czyli za stworzenie klasy integracyjnej w Szkole nr 1 uważam,
że jest to Barroso cenna inicjatywa i należy się podziękowanie. Natomiast drugą
rzecz o która chciałem zapytać tak aby P. Burmistrz był łaskaw troszeczkę
rozszerzyć temat Sylwestra, który ma być organizowany w Zakopanem.
Mianowicie no według bo tak naprawdę krążą tylko i wyłącznie informacje
prasowe P. Burmistrz bardzo lakonicznie powiedział, że umowa została
podpisana rozumiem, że skoro została podpisana umowa no to są jakieś już też
dalsze ustalenia i plany jak to potencjalnie ma wyglądać. Wiemy, że będzie to
pod Wielką Krokwią no i prawdopodobnie będzie to jedna za największych
imprez w Zakopanem w tym roku i pytania moje są takie dość nie wiem może
szczegółowe może ogólne ale jakby takie które dadzą pewien obraz jak to ma
potencjalnie wyglądać. Czyli pierwsza rzecz czy jakieś uzgodnienia z TPN-em
już w tej sprawie zostały podjęte, druga rzecz kosztowa czyli jakaś kalkulacja
kosztów czy została już podjęta i z jakich środków ma być ta impreza
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sfinansowana? Trzecia rzecz to jest moje pytanie ponieważ w styczniu chyba
dwa tygodnie czy trzy tygodnie po Sylwestrze ma się odbyć Puchar Świata w
Skokach Narciarskich i tutaj czy nie ma n niebezpieczeństwa, że impreza
sylwestrowa w jakikolwiek sposób zagrozi temu Pucharowi Świata? Jakie media
ogólnopolskie będą w tym uczestniczyć bo jeżeli rzeczywiście ma mieć to
wymiar promocyjny no to myślę, że tutaj należałoby w tym kierunku również
pójść. Ostatnia rzecz myślę, że P. Burmistrz jako były przedsiębiorca tez bierze
to pod uwagę czy jakaś analiza została przeprowadzona jak taka impreza duża
ogólno miejska, która przyciągnie no mam nadzieję kilka tysięcy osób wpłynie
na, czy nie wpłynie negatywnie dla miejscowych przedsiębiorców? Bardzo bym
prosił P. Burmistrzu.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Zbyszku, proszę P. Burmistrza o odpowiedź.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja za chwile poproszę P. Wiceburmistrz, która
pracuje wraz z Biurem Promocji o szczegółową odpowiedź natomiast jeśli
chodzi o przedsiębiorców Szanowni Państwo my chcemy zorganizować imprezę
w Zakopanem nie tak jak tu P. radny powiedział, żebyśmy byli po prostu byli
taką, robili show dla całej Polski tylko dla tych turystów, którzy po prostu
przyjeżdżają do Zakopanego i taki jest nasz cel. Mam nadzieję, że choć w części
zostanie spełniony, ci którzy po prostu przez całą noc błąkają się po ulicach i
rozrabiają również na Krupówkach, żeby mieli szansę zgromadzić się w jednym
miejscu. I wcale to nie będzie impreza taka, któryby zaburzała zarówno skoki
narciarskie jak i życie w parku ponieważ będzie to impreza bez fajerwerków
chcemy tez apelować, żeby te ognie sztuczne również nie odbywały się na
terenie Zakopanego. Taka wstępną bo jeszcze całkowitych uzgodnień nie ma,
wstępną deklarację można powiedzieć P. Dyrektora Tatrzańskiego Parku
Narodowego, że gdyby planujemy po prostu bez fajerwerków można
powiedzieć o takiej podobnej sile natężenia jak odbywają się skoki narciarskie.
Chcemy to po prostu zrobić [przyzwoicie a nie to, że będziemy się przebijać z
miastami, które wykładają niesamowite, olbrzymie pieniądze na takie imprezy
sylwestrowe. My to po prostu chcemy uczcić godnie ale też i żeby ci turyści
którzy przyjeżdżają do Zakopanego a jest ich znaczna część i nie stać ich, żeby
iść do restauracji czy do jakichś innych hoteli po prostu ten dzień świętować,
żeby mieli możliwość zamiast na ulicach po prostu czy w innych miejscach być,
żeby mieli możliwość po prostu i miejsce gdzie ten nowy rok przyjąć. O resztę
proszę o uzupełnienie P. Burmistrz Agnieszkę bardzo proszę.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Burmistrzu, głos zabierze P. Burmistrz
Agnieszka Nowak Gąsienica.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – P. Przewodniczący, Wysoka
Rado Szanowni Państwo rzeczywiście przygotowujemy się do dużej imprezy
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plenerowej, imprezy sylwestrowej. Organizatorem będzie agencja artystyczna
na dzień dzisiejszy nie potrafię powiedzieć jaka ponieważ spotkamy się na
dzisiaj spotkaliśmy się z czterema w przyszłym tygodniu jeszcze z kolejną ale
spotykamy się po to, żeby rozeznać jaki budżet jest potrzebny na organizowanie
takiej imprezy. Jeśli chodzi o imprezy z udziałem mediów i to dużych mediów
ogólnopolskich musielibyśmy mieć w budżecie zabezpieczone przynajmniej 2
miliony złotych bo sylwester z TVN tyle by kosztował. Wiec tego typu impreza
jeśli chodzi o realia finansowe naszego miasta jest po prostu niemożliwa,
impreza będzie o mniejszym zasięgu na pewno będzie miała oddźwięk w
mediach bo bez tego obyć się nie może w końcu to pierwszy raz Sylwester w
Zakopanem ale będzie o mniejszym nakładzie finansowym. O dokładnym
budżecie na dzień dzisiejszy rozmawiać nie możemy do czasu dopóki nie
wyłonimy oferenta wtedy oczywiście o kosztach dokładnych Państwa
poinformujemy. Z TPN-em były prowadzone rozmowy wstępne oczywiście nie
będzie tam fajerwerków może będą światła, lasery to wszystko zależy od tego
jaka firma zostanie wyłoniona na organizację tej imprezy. Planujemy, żeby
połączyć tą imprezę oprócz imprezy muzycznej może z impreza sportowa wiec,
żeby tych atrakcji było jak najwięcej, program muzyczny, sportowy. Będzie on
skierowany do ludzi młodych do rodzin z dziećmi do tych wszystkich, którzy
nie idą do karczm czy restauracji, których niejednokrotnie nie stać albo nie maja
możliwości, żeby z dzieckiem spędzić Sylwestra w miejscu w którym
organizowane są bale. Więc ten Sylwester spowoduje, żebyśmy mogli te tłumy
ludzi z Krupówek z Równi gdzie zakłócali niejednokrotnie cisze nocną
skumulować w jednym miejscu pod Skocznia i tam miło powitać nowy rok po
raz pierwszy na imprezie masowej w Zakopanem, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Burmistrz, czy ktoś z Państwa Radnych
chciałby zabrać głos w sprawie sprawozdania? Nie widzę.
Ad.5
P. Przewodniczący – zatem przechodzimy do pkt.5 porządku obrad
Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta, proszę kolejno
Przewodniczących Komisji o przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę P.
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie
sprawozdania z Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo Komisja
ekonomiki obradowała 27 kwietnia na posiedzeniu Komisji Ekonomiki obecni
byli P. Burmistrz Leszek Dorula , był P. Wiceburmistrz Łukaszczyk. W naszym
porządku obrad mieliśmy w pierwszym punkcie Przyjęcie informacji z działań
Gminy Miasta Zakopane w sprawie pozyskiwania środków spoza budżetu
miasta, a w szczególności pochodzących z programów Unii Europejskiej oraz
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składanych w tym temacie wniosków. Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego
i Współpracy Europejskiej P. Wojciech Stankiewicz poinformował, że miasto
przystąpiło do opracowania strategii rozwoju naszego miasta, która wygasła w
2013 roku. Realizujemy kilka projektów finansowych z funduszy unijnych,
pierwszy to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zakopane
wartość projektu 119 tysięcy złotych. Następnym programem jest Rozwój
Infrastruktury Sportowo Turystycznej o którym wielokrotnie z tej mównicy już
mówiono tzw. Bike’owe Zakopane. W tej chwili, żeby uzyskać dofinansowanie
na dokumentację prace zostały przyspieszone, Naczelnik Wydziału zapewnił, że
wszystko jest pod jego kontrolą i przebiega prawidłowo. Ponadto nasza Komisja
zaopiniowała projekty uchwał na najbliższą Sesję, tych wniosków było bardzo
dużo tak spoglądam z takich powiedzmy ważniejszych tj. była ponownie
rozpatrywana sprawa P. Gąsienicy Kasprusia. Jest to temat, który z tej Sesji
został już był na tej Sesji ale nie został pozytywnie przyjęty. W tej chwili
Komisja zawnioskowała do P. Burmistrza aby jednak ten szczególny przypadek
powrócił jeszcze raz na nasza Komisje w formie uchwały Rady Miasta bo ten
temat ciągnie się Proszę Państwa bardzo wiele lat. Można powiedzieć od 1926
roku i to naprawdę jest przypadek, który tą rodzinę dotyka już w nowej
rzeczywistości tez od kilkunastu lat i ciągle ten teren tych Państwa jest
blokowany pod drogę i ostatnio tez w planie tak się stało, że te tereny zostały
uchwalone jako droga natomiast do tej pory nie zostało wypłacone
odszkodowanie. W tej chwili Komisja proponuje aby w przyszłorocznym
budżecie ująć te środki la państwa natomiast uchwałę, żebyśmy podjęli jak
najszybciej w tym temacie. Chciałem tez poinformować, że 15 kwietnia brałem
raz udział w spotkaniu Euroregionu Tatry razem z radnym Stanisławem
Majerczykiem, spotkanie miało charakter sprawozdawczo wyborczy, zostały
wybrane nowe władze. Przewodniczącym Euroregionu został Wójt Gminy
Jabłonka Antoni Karlak o czym poinformowałem Burmistrza i będziemy razem
z Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Lokalnego P. Wojciechem Stankiewiczem
aktywnie przyglądać się tym co w najbliższych miesiącach będzie się działo. To
by było wszystko Proszę Państwa dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje P. Przewodniczący, bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochronny Środowiska P.
Wojciecha Tatara o przedstawienie sprawozdania z prac Komisji.
P. Wojciech Tatar – P. Burmistrzu, P. Przewodniczący, Szanowni Państwo
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochronny Środowiska na posiedzeniu w
dniu 28 kwietnia podjęła wnioski następującej treści, w Komisji również
uczestniczył P. Burmistrz Leszek Dorula oraz Wiceburmistrz. Komisja
pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawie: zmiany
uchwały dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zakopane, powierzenia
18

przez Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na konserwacji i
bieżących naprawach systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej
ruchu drogowego na terenie miasta Zakopane, sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Miasto Zakopane oraz wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, uzgodnienia prac wykonywanych
na potrzeby ochrony przyrody oraz pozbawienia statusu pomnika przyrody
obumarłych drzew w obrębie pomnika przyrody „Las Chałubińskich”,
określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane
na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania
węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie Gminy Miasto
Zakopane. Ponadto Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w
sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej
opłaty. Komisja złożyła cztery wnioski do P. Burmistrza oraz opiniowała cztery
pisma od mieszkańców. Następnie Komisja udała się na objazd dróg gminnych
pod kontem napraw i remontów. No drogi Szanowni Państwo wiemy jakie
mamy ale prace remontowe ruszyły, zaczynają się nowe nakładki tutaj po
uzgodnieniu po przetargach oraz łatanie dziur, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący, czy ktoś za Państwa radnych
chciałby się odnieść do sprawozdania? Nie widzę. Bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki P. Krzysztofa Wiśniowskiego o
przedstawienie sprawozdania z prac Komisji.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo Komisja Sportu odbyła swoje posiedzenie w dniu 9
kwietnia br. w posiedzeniu udział wzięli P. Wiceburmistrz Agnieszka Nowak
Gąsienica, P. Leszek Behounek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, P. Robert Wicher Podinspektor Wydziału Edukacji i Sportu, Członek
Miejskiej rady Sportu Prezes Klubu Sportowego Paweł Dawidek i P.
Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz. Tematem była analiza regulaminu
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury
fizycznej i sportu. Komisja dyskutowała na tym regulaminem, powołano
podkomisję, która spotka się z przedstawicielami klubów sportowych z Miejską
Radą Sportu, Przewodniczącym tej Komisji został P. Jan Gluc i mam nadzieję,
że w niedługiej przyszłości ten regulamin zostanie szczegółowo
przeanalizowany, zostaną złożone do niego wnioski i państwa posforujemy,
stworzymy projekt uchwały zmieniającej ten regulamin. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący, bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Kultury P. Macieja Wojaka o przedstawienie pracy
Komisji.
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P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – P.
Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo mogę
powiedzieć tylko, że niemożliwe staje się możliwe. Chciałem podziękować P.
Burmistrzowi, że nasze postulaty radnych, które od lat były wyrażane na tej sali,
żeby dać coś tym ludziom w Sylwestra, którzy w takiej ilości przyjeżdżają do
Zakopanego dać możliwość zabawy wreszcie staje się realne. Także wielkie
dzięki, że ci ludzie będą mieli możliwość dobrej zabawy Pod Wielką Krokwią,
dziękuje bardzo. Chciałem jeszcze Państwu przypomnieć bo nie mówiłem o tym
dotychczas, że decyzja P. Burmistrza Leszka Doruli również w tym roku będą
mogły się odbyć takie wydarzenia jak Międzynarodowa Akademia Sztuki, która
w ubiegłym roku została odwołana ponieważ nie dostała żadnego wsparcia ze
strony Urzędu jak również Dni Muzyki Karola Szymanowskiego dostały kwotę
od P. Burmistrza w wysokości 30 tysięcy złotych i będą mogły się odbyć jak i
również po raz pierwszy został dofinansowany bezpośrednio przez P.
Burmistrza Festiwal Jazz Camping Kalatówki, także wielkie dzięki. Proszę
Państwa posiedzenie Komisji Kultury miało miejsce 23 kwietnia w pierwszej
swojej części było poświecone wysłuchania sprawozdania z działalności min.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem. I tu wielkie dzięki P. Dyrektor
Bożenie Gąsienicy, która w sposób nowoczesny i niezwykle przejrzysty
przedstawiła rok działalności Biblioteki, która jest teraz instytucją bardzo żywą,
organizującą wiele imprez a przede wszystkim jest po remoncie i radni mieli
możliwość zapoznania się ile to kosztowało, co zostało zrobione i jakie imprezy
są robione, ilu mają czytelników. Naprawdę było to sprawozdanie nowoczesne i
niezwykle rzetelne, tu moje serdeczne podziękowania i życzenia na przyszłość,
żeby dalej to tak było kontynuowane. Natomiast jeśli idzie o sprawozdanie z
działalności Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem to tu po raz kolejny P.
Dyrektor tej galerii unika kontaktu z radnymi i nie mieliśmy możliwości zadania
pytania P. Dyrektor ponieważ była nieobecna. Moja prośba jest do P.
Burmistrza, że radni maja raz w roku możliwość spotkania się z
przedstawicielami tej jednostki kulturalnej, żeby Dyrektorka w tym czasie nie
brała dni wolnych czy nie była na urlopie tylko, żeby jednak pofatygowała się
bo to my ustalamy budżet dla tej jednostki i my chcielibyśmy ja rozliczyć z tego
roku działalności. Musimy mieć możliwość zadania pytań ponieważ dla nas to
nie jest takie oczywiste, w ubiegłym roku skończył się remont Galerii, nie
wiemy czy przebiegło to tak jak było w projekcie, wiemy, że były tam jakieś
zmiany prowadzone podłoga w głównej sali nie jest taka jak była w założeniach.
Chcielibyśmy wiedzieć dlaczego tak się stało, kto zdecydował o tym, że podłoga
w jednej sali jest inna na to zostały przeznaczone bardzo wysokie środki i z tego
Dyrektorka Galerii musi się rozliczyć, jak również proszę Państwa w ubiegłym
roku była wystawa Rubensa na tej sali było mówione, że kosztowała 170 tysięcy
złotych. Główna księgowa, która była obecna na Komisji stwierdziła, że było to
grubo ponad 300 tysięcy złotych także to są pytania bardzo istotne na które
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chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi od dyrektora jednostki. Jak również mamy
istotne pytania co do działalności Rady Programowej przy Miejskiej Galerii,
chcielibyśmy usłyszeć jak to się stało, że w tym roku mimo, że jest Rok
Witkiewiczów nie ma żadnej wystawy poświeconej Witkiewiczom w Miejskiej
Galerii. Następnie proszę państwa Komisja udała się do szkoły plastycznej im.
Antoniego Kenara gdzie Dyrektor Stanisław Cukier i jego zastępcy pokazali
nam szkołę, która jest po remoncie bardzo dobrze się rozwija ma w tej chwili
200 uczniów i jak gdyby współpraca z miastem jest na coraz większym
poziomie. Przypominam, że w tym roku Szkoła Kenara zobowiązała się do
wykonania figur w szopce bożonarodzeniowej i będą te figury zapewne
zakupione przez Urząd Miasta i już na stałe będą mogły być prezentowane w
okresie bożonarodzeniowym. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Przewodniczący.
P. Agnieszka Nowak Gąsienica z sali – czy ja mogę jedno słowo?
P. Przewodniczący – P. Jędrysiak bardzo proszę chciałby zabrać głos w tej
sprawie jako pierwszy, przepraszam Pani Burmistrz.
P. Jerzy Jędrysiak – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu no dziwie się P.
Przewodniczącemu Komisji Kultury albo ma problemy ze słuchem albo z
pamięciom. Zadał Pan pytanie dlaczego P. dyrektor niema na Komisji uzyskał
Pan odpowiedź, że P. Dyrektor pojechała wybierać obrazy do Warszawy w
związku z tym zastąpiła ja osoba kompetentna, która mogła oczywiście
podsumować wydatki związane z galerią. Co do Rady Programowej ja się
dziwię, że Pan bardzo namiętnie ingeruje jakby w pracy tej Rady zarzucając
bardzo często wyssane z palca jakieś sugestię. Po pierwsze Rada wspomaga
pracę P. Dyrektor, co do remontu galerii palcem Pan nie kiwnął kiedy
sfotografowałem stan galerii mogę zdjęcia Panu przynieść odłożył Pan na bok
widząc, że galeria po prostu jest w stanie agonalnym a teraz bardzo Pan
namiętnie próbuje rozliczać estetykę galerii i koszty. Proszę Pana bardzo łatwo
jest krytykować jeżeli się palcem nie kiwnie a ja toczyłem walkę i Pan
doskonale wie, że zdobywałem pieniądze w różnych miejscach a Pan namiętnie
z uśmiechem na twarzy próbował te pieniądze z galerii ściągać. Nie
usatysfakcjonowało mnie na koniec oklaski, które Pan łaskawie przeznaczył dla
mnie za moją pracę, którą poświęciłem galerii, ja mogę się pochwalić remontem
Szkoły Kenara tez Pan nie kiwnął palcem, remontem, walka o remont galerii i
wieloma innymi sprawami. Więc może przydałoby się troszeczkę umiaru bo to
jest trochę żenujące Pana insynuacje wyssane z palca niech Pan nie sugeruje
niekompetencji czy olewania mówiąc potocznym językiem kontaktów P.
Dyrektor Galerii bo ona wie co robi. Co do wystawy Witkiewicza no przecież
wyjaśniałem Panu dwa razy może Pan się zapoznać z protokołem z ostatniej
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Sesji, że galeria po pierwsze wydała bardzo piękny kalendarz poświecony
Witkiewiczom, zorganizowała wystawę poświeconą Witkacemu i pracy Teatru
Witkacego a co do Pana propozycji, że należało natychmiast ściągnąć i
zorganizować kolejną wystawę no to Pan doskonale wie ,że było to niemożliwe
przez to, że remont galerii przesuwał terminy w6ystaw które był7y no ustalone
na rok. Remont trwa w trzech jak gdyby etapach do dziś te wystawy, które
zostały przesunięte ze względu na niemożliwość eksponowania stanowią
pewien problem bo artyści, jubilaci np. no to maja po prostu pretensje, że w
danym roku te wystawy no się nie odbyły. Więc dziwie się Panu a wracając
jeszcze do tego, że nie ma żadnej wystawy w galerii Proszę Pana pismo Pan
dostał podpisane, być może Pan neguje tytuły profesorów, którzy zajmują się
kultura Pan jest prawdopodobnie największym ekspertem od sztuki. Dostał Pan
pismo proszę się z nim zapoznać i niech Pan po prostu tutaj nie insynuuje
jakichś złych intencji ze strony galerii bo to jest po prostu no niesmaczne.
Prawdopodobnie P. Burmistrz Panu odpowie, że wystawa poświęcona
twórczości Witkacego czyli wypożyczenie pasteli z Muzeum w Słupsku będzie
możliwe ale nie w galerii tylko w Willi Oksza wiec nie dublujmy na siłę czegoś
co po prostu będzie, jest zaplanowane w programie, dziękuje bardzo,
przepraszam za troszeczkę podniesiony ton ale to jest.
P. Przewodniczący – proszę ad vocem Pan.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – chciałem
się wypowiedzieć to co Pan powiedział Panie radny no szalenie emocjonalnie i
nieprawdziwie. Wystawa Witkacego która była dostałem to pismo ona w ogóle
nie była w planie, Pan jako członek Rady Programowej od zawsze, który miał
najwięcej wystaw indywidualnych w Miejskiej Galerii, osoba niezwykle
obiektywna na pewno bo nie ma Pan żadnych interesów związanych z galerią.
Ta wystawa która była poświęcona Witkacemu została na siłę wprowadzona
dzięki interwencji P. Dyrektora Dziuka i wie Pan ile dni trwała 8. Na cały Rok
Witkacego w Miejskiej Galerii wystawa poświecona Witkiewiczom odbyła się
przez 8 dni, to jest wydaje mi się wielki błąd, Wystawa Rubensa kosztowała
ponad 300 tysięcy złotych trwała 2 miesiące i nie można było takiej samej
wystawy zrobić Witkiewiczom? Uważam, że można było tylko trzeba o tym
pomyśleć, trzeba po prostu na tym się znać i podchodzić do swojej pracy z
pasją. To co Pan mówił o remoncie no nie wiem tak jakby Pan zdobywał te
pieniądze, kiedy Pan nastał radnym sufit walił się na
P. Jerzy Jędrysiak z sali – tak powiedziałem, że.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – a kto za to
odpowiadał?
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P. Jerzy Jędrysiak z sali – Proszę Pana
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – kto za to
odpowiadał?
P. Jerzy Jędrysiak z sali – P. Przewodniczący bo nikt nie dbał.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – czy Rada
Miasta odpowiadała za to, że sufit leciał na głowę P. Dyrektor czy ona sama
powinna na to zwrócić uwagę czy to Pan jest od tego, żeby zwrócić jej uwagę,
że sufit się Pani wali na głowę?
P. Przewodniczący – Szanowni Panowie przekraczamy już granice.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – także ja
kończę tę sprawę Proszę Państwa uważam, że wyjazd w dniu kiedy raz w roku
rozmawiamy o sprawozdaniu finansowym Dyrektor jednostki musi być obecny
a wybór obrazów może przełożyć na inne dni, dziękuje.
P. Agnieszka Nowak Gąsienica z sali – też dziękuje.
P. Przewodniczący – P. Burmistrz dziękuje, czy ktoś z Państwa radnych
chciałby się jeszcze odnieść w temacie sprawozdania z Komisji Kultury? Zatem
bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych P.
Józefa Figla o przedstawienie pracy Komisji.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo,
Koleżanko i Koledzy radni Komisja Rodziny i Spraw Społecznych odbyła swoje
posiedzenie 22 kwietnia. W posiedzeniu wzięli udział P. Burmistrz Agnieszka
Nowak Gąsienica za co serdecznie dziękujemy, P. Zofia Kułach Maślany
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Joanna Posadzka Gil
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, P.
Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, P. Barbara Poje
Komenda Przewodnicząca Rady Pożytku Publicznego, radni, którzy nie są
członkami Komisji za co również im dziękuje i mieszkańcy. Na posiedzeniu
omawialiśmy dwa projekty uchwał dotyczące Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014 -2019 to tu szerzej
omówię przy projekcie uchwały. Natomiast Komisja zapoznała się z informacją
na temat na temat stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej na temat
podsumowania ferii zimowych ponadto Komisja przyjęła Sprawozdanie z
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2014r, Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zakopanem z realizacji zadań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za 2014 rok. Przyjęła następujący wniosek do P. Burmistrza skierowała wniosek
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o niezwłocznym powiadomieniu służb celnych oraz policji w celu
przeprowadzenia kontroli dot. obiektów w których znajdują się automaty do gier
w szczególności wymienia ul. Kościuszki, Olczę Frączkówkę, Spyrkówkę,
Bronisława Czecha, Zborowskiego. Dziękuje.
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący bardzo dziękuje, bardzo proszę P.
Marka Donatowicza Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie
sprawozdania z prac Komisji.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo
Komisja Oświaty ostatnie swoje posiedzenie miała 20 kwietnia br. na
posiedzeniu P. Katarzyna Karp Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu
przedstawiła następujące projekty uchwał, które później Komisja pozytywnie
zaopiniowała. Zmian nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Heleny
Marusarzówny w Zakopanem, było tu już wspomniane związane z tym, że
szkoła będzie miała klasy integracyjne, następnie zatwierdzenie Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu
Gminy Miasta Zakopane i przyjęliśmy Regulamin udzielania stypendiów
Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów.
Później Komisja wraz z P. Wiceburmistrz Agnieszka Nowak Gąsienicą udała się
na druga cześć objazdu szkół , tym razem odwiedziliśmy wszystkie gimnazja
1,2 i 3 oraz Szkołę nr 7 i nr 9. Podobnie jak w poprzednich spotkaniach
omawialiśmy bieżące funkcjonowanie szkół, potrzeby, spotkaliśmy się z
dyrektorami. Podsumowanie objazdu szkół, którego dokonaliśmy na dwóch
posiedzeniach Komisji przedstawimy na następnej Radzie Miasta, dzi8ękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący, proszę P. Kacpra Gąsienice
Byrcyna o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Urbanistyki i Rozwoju.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – Szanowna Rado w dniu wczorajszym odbyło
się kolejne posiedzenie Komisji Urbanistyki i Rozwoju, Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jagiellońska,
Antałówka”. Chodzi o drogę na działce Polskie Tatry, projekt był z inicjatywy
P. Burmistrza przy tej okazji odbyła się dyskusja w sprawie nieprawidłowości
związanych z tworzeniem MPZP Antałówka a w szczególności zapisu o
obowiązku płacenia tzw. renty planistycznej przy kilku działkach. Następnie
Komisja pochyliła się nad wnioskiem mieszkańca do MPZP Pod Reglami w
sprawie zmniejszenia odległości od granicy terenu WSZI z 15 do 7 metrów.
Tam była negatywna opinia RZGW i Komisja przesłała wniosek do Wydziału
celem opinii, następnie Komisja zajęła negatywne stanowisko w sprawie
projektu uchwały części radnych w sprawie: zobowiązania Burmistrza Miasta
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Zakopane do wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu przestrzennego dla terenu Gubałówka, Kotelnica,
Furmanowa, Harenda i tutaj do Rady wpłynęło pismo P. Burmistrza pozwolę
sobie tutaj odczytać. „ Na postawie § 33 ust. 3 pkt.4 Statutu Miasta Zakopane
(t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego nr 305, póz. 2509) w
odpowiedzi na wniosek z dnia10.04.2015r ( przekazany mi w dniu 13 kwietnia
2015r.) uprzejmie informuję, że z dużym zadowoleniem przyjąłem poparcie
radnych „opozycyjnych” dla mojej inicjatywy wykonania analizy zasadności
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu przestrzennego dla
terenu Gubałówka, Furmanowa i Harenda oraz stopnia zgodności
przewidywalnych w zmianie planu rozwiązań z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane.
Uważam, że taka analiza jest konieczna i zleciłem już wcześniej, jej
sporządzenie przez Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zakopane.
W tej sytuacji, budzi moją wątpliwość potrzeba podjęcia zaproponowanej przez
grupę radnych uchwały, tym bardziej, że istnieją zastrzeżenia prawne co do niej.
Przedkładam opinię prawną”. Do tego pisma została dołączona opinia prawna.
Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały, Komisja pozytywnie
zaopiniowała wniosek o przystąpienie do zmiany MPZP Śródmieście, znaczy
jednego wniosku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście Wschód”. Pismem z dnia 14 .04.20015 r. P. Burmistrz zwrócił się
o opinię sprzedaży działki, chodzi tam o 116 m2 działki, która mieszkańcy
dzierżawili od Miasta i Komisja zarekomendowała pozytywnie odsprzedaż tej
działki na wniosek mieszkańców. Ponadto do Komisji wpłynęło pismo
Wydziału Gospodarki Komunalnej w sprawie wniosku osób fizycznych o
zmianę działki w sąsiedztwie Centralnego Ośrodka Sportu. Wydział
zaopiniował, znaczy Wydział zaproponował dwie alternatywne działki na
zamianę a Komisja wskazała jedną nich. Następnie Komisja negatywnie
zaopiniowała jeden wniosek w związku z MPZP „Zakopianka” a na końcu
Komisja zapoznała się z szeregiem pism, które wpłynęły do Komisji, dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy są jakieś pytania?
Dziękuje zatem bardzo proszę P. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej P.
Jacka Kalatę o przedstawienie sprawozdania Komisji.
P. Jacek Kalata – Witam serdecznie P. Burmistrzów, Witam P.
Przewodniczącego, Komisja rewizyjna spotkała się na posiedzeniu w dniu 24
kwietnia, zajęła się opiniowaniem projektów uchwał na bieżąca Sesję, w
sprawach bieżących Komisja opiniowała po prostu zajęła się sprawami min.
było omawiane pismo w sprawie odpowiedzi Biura Promocji Zakopanego na
protokół wcześniej sporządzony. Komisja zawnioskowała do Burmistrza o
zbadanie legalności wjazdu na parking na Placu Niepodległości 4 z ul. Staszica
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przez grunt gminny, Komisja podtrzymała wszystkie wnioski zawarte w
protokole pokontrolnym z Komisji przeprowadzonej w Biurze Promocji
Zakopanego w okresie od dnia 4 marca do 25 marca 2015 roku oraz Komisja
skierowała wniosek do Burmistrza o zlecenie firmie zewnętrznej wykonania
analizy kosztów i możliwości optymalizacji w spółkach” „Tesko” i „Sewik”.
Poza tym Komisja zajęła się częściowa analizą sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Zakopane za rok 2014 gdzie tutaj była dosyć intensywna
dyskusja ze względu na koszty jakie miasto Zakopane niestety płaci na
administrację publiczną. Jak donosi po prostu Gazeta Krakowska w 2013 roku
Zakopane w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota” miasta powiatowego
30 tysięcy mieszkańców dało Zakopanemu II miejsce w kraju. Z wyliczeń
czasopisma wynikało, że stolica polskich Tatr wydawała na administrację 461
złotych 54 grosze w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Sąsiedni Nowy Targ większy
o kilkaset więcej mieszkańców tego samego roku wydał na urzędników po 253
złote na głowę a wiec widzimy jak wielka jaka jest po prostu różnica z tego też
powodu Komisja zawnioskowała do Burmistrza o przygotowaniu projektu
uchwały zmniejszającej wydatki na administracje w roku 2015 o 400 tysięcy o
ile jest to możliwe, rozumiem, że jest to okres kiedy jest prowadzona
restrukturyzacja także tutaj po prostu prosimy przede wszystkim o
ustosunkowanie się do tego. P. Burmistrzu tak samo chciałbym poprosić o w
związku ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na rok 2014 Komisja nie
otrzymała informacji na temat dokonanych umorzeń zaległości podatkowych na
kwotę 717 tysięcy gdyby po prostu było to możliwe, żebyśmy taki wykaz po
prostu otrzymali to pozwoli nam po prostu przy najbliższej Komisji po prostu
dalej przeanalizować sprawę. I chciałbym po prostu otrzymać informację na
temat zakupu nieruchomości od osób fizycznych o pow. 024,25 ha za wartość 3
miliony 673 tysiące 950 złotych w sprawozdaniu jest to po prostu. Także to
wszystko dziękuje bardzo.
Ad. 6
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 6 – Interpelacje i wnioski
radnych. Bardzo proszę Pana Stanisława Majerczyka o zabranie głosu.
P. Stanisław Majerczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie
Burmistrzu, proszę Państwa już nie widzę na Sali nikogo z Tatrzańskiego Parku
Narodowego, ale czuje się zobowiązany do podziękowania Dyrekcji Parku
Tatrzańskiego za przychylenie się i takim łaskawym okiem spojrzenie na
problem odśnieżania parkingu przy kaplicy w Jaszczurówce. Powiem szczerze,
że pomimo tego że tam taka sytuacja jest, była i nadal jeszcze jest taka nie do
końca wyjaśniona własnościowo, ten parking, który służy nie tylko do
mieszkańcom w celu kultywowania swoich religijnych praktyk, ale przecież tam
przyjeżdżają masę gości do Zakopanego, ten parking był utrzymywany i po
26

prostu umożliwił w miarę bezpieczny sposób na parkowanie. Dlatego chciałem
z tego miejsca Dyrekcji Parku Tatrzańskiego podziękować w imieniu własnym,
ale też przede wszystkim w imieniu mieszkańców tych tak zwanych obrzeży
podziękować Dyrekcji i pracownikom firmy Tesko. Tu musze też do tych
podziękowań dołączyć naszych Szanownych włodarzy czyli Burmistrzów. Na
pewno jedno z drugim jest powiązane, złożyło się na to że drogi na tych
obrzeżach w okresie zimy były w znacząco lepszym stanie utrzymania. Czasem
zdarzało się nawet, że zostały posypane żwirem czy solą co nie było w żaden
sposób praktykowane za poprzedniej kadencji i, żeby nie być złośliwym czasem
to należało najpierw rano przed wyjazdem sporządzić testament, bo nie
wiadomo było czy się wróci cały i zdrowy do domu. W tym momencie te drogi
były w lepszym stanie i to po prostu nie tylko tam gdzie ja mieszkam, bo można
by powiedzieć że to jest efekt radnego. Natomiast po prostu na tych obrzeżach te
drogi były tak utrzymywane to chciałem po prostu powiedzieć, i powiem że
były utrzymywane w stanie lepszym niż droga wyższej kategorii, mówię o
drodze wojewódzkiej o drodze Balzera, że my z tych wąskich uliczek
utrzymywanych przez miasto wjeżdżaliśmy na drogę, która powinna być w
standardzie oczywiście lepszym, a była często w stanie gorszym. Natomiast
powiem szczerze, że jeszcze teraz zdarzyło się to, co nie zdarzyło się odkąd
żyję, nie widziałem polewaczki ani nie widziałem samochodu, który ma szczotki
i po prostu myją te ulice. Mieszkam 23 lata na Cyrhli i tych urządzeń nie
widziałem na naszych ulicach a one się pojawiły i powiem szczerze że za to
chciałbym serdecznie podziękować. Przy tej okazji poddać pod rozwagę
możliwość może zamianę w utrzymaniu drogi powiatowej ul. Balzera. Ponieważ
wyczytałem, że w Nowym Targu takie zdarzenie miało miejsce, ze można
ewentualnie jakość dogadywać się z zarządcą drogi, żeby miasto utrzymywało
tą drogę. Z prostej przyczyny Szanowni Państwo, tam są takie drogi które jak
Chłabówka dolna, górna, potem droga do Hrubego, następnie tam na
Kiełbasówki, na Wyskówki. Tą drogą główną przemieszcza się ten pług, czyli
firma Tesko, ale ona jedzie pomimo tego, że pod kołami na przykład jest
nieusunięty śnieg a pług jest podniesiony ponieważ oni tej drogi nie utrzymują i
w tu w tym momencie ja widzę taką ewentualną gospodarską konieczność, może
warto było by rozważyć, żeby po prostu to nie jechali tak, że jadą i powiem
szczerze, że nawet powodują jak człowiek widzi taką sytuację to w człowieku
budzą się takie złe emocje. To na przyszłość. Teraz tak proszę Państwa i tutaj do
Pana Burmistrza i do Pana Wiceburmistrza, bo wiem że zajmuje się tym, żeby
nie ustali w działaniach w kierunku usprawnienia komunikacji na obrzeżach.
Proszę Państwa było spotkanie Burmistrzów z przewoźnikami świadczącymi
usługi w transporcie zbiorowym na terenie miasta. Natomiast powiem szczerze
działania Policji, które mają przyczynić się do respektowania bezpieczeństwa
wykonywanego transportu, tak samo jak i przestrzegania godzin, no nie
spowodowały tego o co jest największy problem czyli dostępnością
komunikacyjną w godzinach wczesno rannych lub tego późnego popołudnia a
27

nawet tego w nocy, żeby nie było takiej sytuacji, że w domu mieszka 5 osób, ale
na podwórku stoi 6 samochodów, bo wszyscy muszą mieć własny a jeden
jeszcze bo jeden się zepsuje no to, żeby było na zamianę, bo taka sytuacja
odbywa się przynajmniej mówię o rejonie gdzie ja mieszkam, dlatego bardzo
proszę o podjęcie zdecydowanych działań w tym celu, żeby to rozwiązać a
obiecywaliśmy, ja osobiście może nie mówiłem tego tak głośno bo nie
wiedziałem, natomiast Pan Burmistrz w kampanii przed wyborami ten temat
podnosił i uważam, że bardzo Pana proszę, żeby Pan nie ustępował w dążeniach
do rozwiązania problemu. Szanowni Państwo faktycznie byłem z Panem radnym
Glucem na spotkaniu grupy Euroregionu Tatry. Państwo już wiecie, że są nowe
władze i są nowe możliwości. Jako radny dostrzegam potrzebę zacieśnienia
współpracy z nowymi władzami Euroregionu, jak i z radnymi z grupy,
chociażby nawet tutaj z naszego powiatu czyli z gmin, które do tego powiatu
należą, bo nikt tak nie zadba o nasze interesy jak sami i to że mamy
przedstawiciela w postaci Pana Łukaszczyka z Bukowiny wcale nie znaczy, że o
nasze sprawy będzie występował równie gorliwie jak o sprawy Bukowiny, tym
bardziej że trzeba wziąć pod uwagę, że grupa Euroregion Tatry ma bardzo fajne
programy, które wiążą się z naszymi działaniami w postaci projektu Bikowe
Zakopane. Tam jest realizowany projekt szlaku kulturowego wokół Tatr. Proszę
Państwa, ale ten szlak wiedzie z kierunku Nowego Targu przez Jabłonkę na
Słowację, Słowacja ma swoje program ścieżek rowerowych, bo to są trasy
rowerowe, i żeby później nie okazało się że Zakopane jest członkiem
Euroregionu, płaci odpowiednią składkę, natomiast trasa rowerowa pobiegnie
mijając nasze miasto. To chciałbym, żeby na to zwrócić uwagę, bardzo Państwa
proszę. Radnych motywuję do tego, żeby bardzo energicznie zacieśnili
współpracę. Proszę Państwa chciałbym Panu Burmistrzowi podziękować za to,
że jako reprezentant naszego miasta, uważam że godnie i tak należało postąpić
przyjął Prezydenta naszego kraju. To nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa
normalnych, elementarnego nawet obowiązku, że jako gospodarz przyjął i stanął
na wysokości zadania, za to mu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję
wszystkim.
P. Przewodniczący – Panie Stanisławie bardzo dziękujemy. Interpelacje złożył
również Pan Jac4ek Kalata.
P. Jacek Kalata – Szanowni Państwo otrzymaliśmy zaproszenia na „Nasz
Kasprowy”, na uczestnictwo w tym wydarzeniu. Wszystko pięknie, ładnie, z
tym że powiedzmy inaczej, niektórzy radni otrzymali zaproszenie dnia 22 z
terminem potwierdzenia uczestnictwa do dnia 17. Widocznie tylko teleportacja
czasowa daje nam takie możliwości. Szkoda, że przy czymś takim, jako partner
jest tak samo miasto Zakopane po prostu wymieniane. Także prosiłbym w
przyszłości zwrócić uwagę lepiej po prostu takich zaproszeń radnym nie
udostępniać. To jest po prostu, jeśli komuś bardzo nie zależy żeby nas nie było
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to ładnie jest po prostu tego w ogóle nie dać. Panie Burmistrzu mam jeszcze
takie zapytanie w sprawie budynku przy ul. Krupówki 42 o Potok Foluszowy,
tam nad oczkiem wodnym tam była wykonywana ekspertyza ponieważ ten
budynek podmaka i na jakim to jest etapie. Chciałbym po prostu uzyskać
informację. Tak samo zwrócili się do mnie mieszkańcy czy Rada Sołecka
Suchego, żeby po prostu poruszyć temat ewentualnej możliwości, żeby po
prostu poruszyć temat ewentualnej możliwości dofinansowania oświetlenia na
Rafaczówki, jest to droga która biegnie, jest to ciąg turystyczny, planują tam
wykonać oświetlenie od Zębu w stronę do Harendy, do stacji narciarskiej i po
prostu czy w ogóle istnieje jakaś możliwość żeby miasto Zakopane się do tego
dołączyło. Następną sprawą, którą chciałbym poruszyć jest to podział
nieruchomości części drogi przy ul. Za Cieszynianką. Ponieważ po raz kolejny
wygląda, że najpierw się tworzy metrykę drogi, niewiadomo na podstawie czego
później się drogę dzieli, cześć drogi się przekazuje po prostu komuś w celu
powiększenia nieruchomości, aby ta sprawa naprawdę była bardzo dogłębnie
sprawdzona, co się tam dzieje ponieważ jest to teren Skarbu Państwa. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie na dwa
pytania już Pan Burmistrz mi rzeczowo odpowiedział. Natomiast chciałem
zapytać jakie działania podjęto w sprawie dostosowania do potrzeb hospicjum
zakupionego budynku przy ul. Kościelnej. Chodzi o to, że na pierwszej Radzie
była Pani Naczelnik P. Halina Dyka i prosiła mnie o to, abym ewentualnie
porozmawiał z ks. Proboszczem odnośnie projektu związanego z tym
budynkiem ponieważ obawiała się, że suma 39 tyś. która była przeznaczona na
play zagospodarowania przestrzennego tego budynku no mogą być zmarnowane
gdyby pojawił się protest Karmelitanek Bosych sąsiadujących z tym budynkiem.
Po rozmowie z księdzem proboszczem dostałem zapewnienie, że nie będzie
takiego protestu no i ta inwestycja rozumiem, że powinna być. Ja zdaję sobie
sprawę, że te środki, które na plany związane z ewentualną modernizacją czy
przystosowaniem to są na razie niewielkie. Potem osobiście trzeba będzie
próbować wygospodarować znacznie większe sumy, żeby ten budynek
rzeczywiście spełniał swoją funkcję. I tu moja prośba, żeby ewentualnie Pana
Stankiewicza zapytać czy to już jakoś ruszyło. To moje czwarte pytanie również
w formie prośby do Pana Burmistrza, może do Pani Burmistrz, czy to co zostało
ustalone w liście intencyjnym przez byłego Burmistrza Pana Koperskiego z
m.in. Towarzystwem Opieki nad Zabytkami, a dotyczyło to zagospodarowania
budynku po dawnej szkole muzycznej w parku no jest, że tak powiem,
kontynuowane. Mieliśmy tutaj spotkanie gdzie koncepcje zagospodarowania
tego budynku przedstawił architekt Jan Karpiel Bułecka, to było bardzo ciekawe
rozwiązanie, z przeznaczeniem tego budynku na ewentualnie muzeum sportu,
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dlatego że wiem ze osoby zainteresowane tym planem czyli po pierwsze
wyremontowaniem zabytkowego budynku a potem przekwalifikowanie go na
muzeum sportu no jest ciągle, że tak powiem, aktualne. Również w tej sprawie
prosiła mnie Pani Agata Wolak, żebym zapytał więc niniejszym to czynię. A
teraz już troszkę mnie dzisiejsza Sesja wymęczyła, jeszcze jedną rzecz może, nie
wiem kogo pytać czy Pana Leszka czy osoby odpowiedzialne, chodzi o to, że
tez mieszkańcy osiedla Kościelna prosili mnie, żebym interweniował w sprawie
podartych siatek na boisku, które zostało wyremontowane, żeby to wymienić
ewentualnie. Oczywiście była druga prośba, żeby tam słupki gdzieś przy tym
pierwszym bloku zostały wkopane, bo ponoć zjeżdżają samochody a miejsce nie
jest do tego przeznaczone i trzecia z ich strony prośba, ja obiecałem że sam
drzewko zasadzę, bo mam ich w nadmiarze, żeby zasadzić ze dwa, trzy drzewka
bo zostały tam wycięte. Obiecałem, że zapytam, nie wiedząc kogo, no ale teraz
już może kończąc, Panie Burmistrzu po dużych po prostu perypetiach po 4
latach nareszcie światełko mamy na remont Potoku Młyniska. Byłem ostatnio u
Pana Burmistrza Łukaszczyka, dlatego że sąsiad interweniował obawiając się że
to może nie będzie tak jak on sobie wyobrażał. Wszystko zostało wyjaśnione,
pojawiły się informacje, że potok będzie do dwóch miesięcy ewentualnie ruszy
budowa, co mnie bardzo cieszy, bo to miejsce no jest newralgiczne i wygląda
strasznie, ale to Pan Burmistrz doskonale wie, bo Pan chodzi tam, sprawdza jak
dobry gospodarz. Dziękuję również że Pan podtrzymał moją prośbę o
czyszczenie potoku i tu jest prośba do Pani z Tesko, byłem świadkiem jak no
niestety jedna osoba tony śmieci wynosiła z potoku przed Kolibą, tam pod
mostem Floszar zrobił sobie jeszcze jakieś lodowisko, no i powiedzmy jedna
osoba na tak krótki potok nie była wystarczająca. Natomiast prosimy o więcej.
Potok przy drodze na Wantulę został wyczyszczony przez samych
mieszkańców, no ale tak pechowo złożyli te wory ze śmieciami zostawiając je
pod mostem, że pewnie Tesko nie wie że te wory tam są. Więc prosiłbym gdyby
tam jechali to żeby zabrali to. O to tez mnie mieszkańcy prosili, no i oczywiście
doceniam walkę Pana Burmistrza i zainteresowanie biblioteką, bo pamiętam
żeśmy dość nieliczni byli, Pan Burmistrz otwierał tą główną część, bardzo było
sympatycznie, była wystawa, było sporo gości, wiem że P. Przewodniczący
Komisji Kultury walczył o to, żeby zabezpieczyć te środki na ten końcowy
remont tej części przeznaczonej dla dzieci, wiem że to Pan Burmistrz
zabezpieczył. Także z góry za to wszystko dziękuję i za udzielenie głosu P.
Przewodniczącemu.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Wyczerpały się interpelacje radnych do
Burmistrza. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu.
Ad. 7
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 7 – Podjęcie Stanowiska Nr 1.
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P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Wysoka Rado, stanowisko Nr 1
odnosi się do Uchwały z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości oraz na udzielenie
bonifikaty od ceny nieruchomości. Ja pragnę teraz Państwu, którzy temat nie do
końca znają przedstawić taki historyczny zapis, to było w formie uzasadnienia
uchwały. Budynek dawnego Domu Ludowego im. Franciszka Pawlicy przy ul.
Kościuszki 4, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 134 obręb 5 Miasta
Zakopane, został wzniesiony w 1936 r. w efekcie wieloletnich starań Związku
Górali. Towarzystwo Związek Górali pod wezwaniem Błogosławieństwa
Andrzeja Boboli zostało zawiązane w 1904 r. jako pierwsza organizacja
regionalna na terenie Podhala. W 1939 r. z chwilą wybuchu II wojny światowej
działalność stowarzyszenia została zawieszona. Po 1945 r. przez 12 lat nie było
ani w Zakopanem ani na pozostałym obszarze Podhala żadnej organizacji
regionalnej. Budynek Domu Ludowego został przejęty przez Państwo. Po tzw.
przewrocie październikowym w 1956 roku rozpoczęły się starania o
odtworzenie organizacji ruchu regionalnego. Władze PRL nie zgodziły się
jednak na reaktywowanie dawnych stowarzyszeń, zezwoliły natomiast na
zarejestrowanie nowej organizacji Związku Górali Tatrzańskich, który w 1959
roku zmienił nazwę na Związek Podhalan. Rejestracja na nowo przerwała
ciągłość prawną i tym samym Związek Podhalan nie mógł wejść w prawa
majątkowe swoich przedwojennych poprzedników.
Po upadku systemu komunistycznego i utworzeniu samorządu terytorialnego 2/3
nieruchomości należące do Skarbu Państwa zostało skomunalizowane na rzecz
Gminy Tatrzańskiej. Jednym, ze swoich pierwszych rozstrzygnięć uchwałą Nr
VI/57/90 z dnia 21 listopada 1990 roku nowo powstały samorząd postanowił
naprawić krzywdy wyrządzone ruchowi regionalnemu i zwrócić nieruchomość
Związkowi Podhalan. Od tego czasu nieruchomość przy ul. Kościuszki 4
znajduje się w posiadaniu Związku. Poszczególne oddziały Związku Podhalan
posiadają osobowość prawną, istnieje więc możliwość sprzedaży na ich rzecz
prawa własności nieruchomości. Oddział Zakopane Związku Podhalan prowadzi
działalność na terenie Miasta Zakopane i jest ideowym i faktycznym następcą
dawnego Towarzystwa Związek Górali pod wezwaniem Błogosławionego
Andrzeja Boboli w Zakopanem. Celem niniejszej uchwały jest umożliwienie
Burmistrzowi Miasta Zakopane przekazanie na rzecz Oddziału Zakopane
Związku Podhalan 2/3 części prawa własności w przedmiotowej nieruchomości.
W interesie gminy jest bowiem przekazanie nieruchomości do tego oddziału
stowarzyszenia, który faktycznie nieruchomością zarządza i prowadzi
działalność społeczno – kulturalną na obszarze Miasta Zakopanego. Odnosząc
się do zastosowanego trybu przeniesienia udziału we współwłasności
przedmiotowej nieruchomości na rzecz Związku Podhalan – Oddział Zakopane
należy w pierwszej kolejności podkreślić, że stosownie do treści art. 37 ust. 2
pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż na rzecz organizacji
pożytku publicznego następuje z pominięciem procedury przetargowej.
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Jednocześnie w oparciu o dyspozycje art. 68 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 68
ust. 1b Rada Miasta Zakopane podjęła decyzję o udzieleniu Związkowi
Podhalan oddział w Zakopanem bonifikaty od ceny sprzedaży wymienionej w
Operacie Szacunkowym określającym wartość rynkową zabudowanej
nieruchomości gruntowej, ustalając wysokość tej bonifikaty na poziomie 98%.
To taka krótka, ale bardzo istotna historia. Państwo radni zapoznali się ze
stanowiskiem, czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Odczytał projekt Stanowiska Nr 1 – zał. Nr 9
Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Grzegorza Cisłę.
P. Grzegorz Cisło Doradca Burmistrza – Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu swoje stanowisko w sprawie uchwały
Rady Miasta Zakopane dot. tego przekazania majątku na rzecz Związku
Podhalan osadził na art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
w świetle którego nieruchomość może być zbywana w drodze bezprzetargowej
jeżeli przedmiotem zbycia jest udział we współwłasności a zbycie następuje na
rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości. Natomiast kancelaria prawna
Karkowskich profesorów jednoznacznie stwierdziła, że w świetle, nie będę
całości czytał, bo to jest obszerna opinia, że w świetle powyższych uwag wydaje
się być oczywiste, że w pełni dopuszczalne powinno być zbycie przez jednostkę
publiczna udziału we współwłasności nieruchomości w trybie bezprzetargowym
na rzecz podmiotu innego niż współwłaściciel danej nieruchomości. Natomiast
Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, aby jakby głębiej się sprawą zająć i
sprawę załatwić do końca zwrócił się do Banku Spółdzielczego w Zakopanem,
który jest współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości o opinię w sprawie
wykonania tej uchwały. W odpowiedzi na wystąpienie Pana Burmistrza
Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem złożył oświadczenie o
następującej treści: „działając w imieniu Podhalańskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Zakopanem zarząd Banku niniejszym oświadcza, że
reprezentowany bank będący współwłaścicielem w udziale do 1/3 części
nieruchomości położonej w Zakopanem przy ul. Kościuszki 4 , stanowiącej
działkę ewidencyjną 134 w obrębie 5 w Zakopanem, objętej księgą wieczystą nr
553/9 nie jest aktualnie zainteresowane nabyciem udziału do 2/3 części we
współwłasności przedmiotowej nieruchomości. Podhalański Bank Spółdzielczy
w Zakopanem niezależnie od przysługujących mu uprawnień wynikających z
tytułu współwłasności opisanej na wstępie nie wyraża woli uczestnictwa w
jakichkolwiek czynnościach zmierzających do zbycia wskazanego wyżej
udziału zarówno w trybie przetargu, jak i w trybie bezprzetargowym i nie
sprzeciwia się zbyciu przedmiotowego udziału na rzecz Związku Podhalan
oddział Zakopane”. Tym samym, moim zdaniem, ustały przesłanki do tego, aby
Pan Burmistrz nie mógł wykonać przedmiotowej uchwały. Bardzo dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Zbigniew Szczerba.
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P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, ja mam w takim razie tylko takie krótkie pytanie do
Burmistrza, co jakby stoi na przeszkodzie w tym momencie skoro te wszystkie
opinie są pozytywne, co stoi na przeszkodzie, aby ta uchwałę już zrealizować?
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowny Panie radny, to Państwo radni dostali
pismo z Prokuratury nie ja, w związku z tym czekałem na ruch właśnie Rady,
jak postanowi i ustosunkuje się do tego pisma, które zostało skierowane przez
Prokuraturę. Pomogłem Państwu dodatkowo, aby uzgodnić po prostu z bankiem
czy jest zainteresowany, czy po prostu potrafimy wspólnie dla dobra wspólnego
działać i takie oświadczenie otrzymałem, za którego serdecznie zarządowi
banku dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Zatem przechodzimy
do głosowania.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
podjęła następujące stanowisko:
STANOWISKO Nr 1
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Stanowisko stanowi zał. Nr 10
P. Przewodniczący – bardzo proszę Panie Prezesie.
P. Marcin Zubek Prezes Związku Podhalan Oddział Zakopane – P.
Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Pani Wiceburmistrz, Panie
Wiceburmistrzu, Szanowni Państwo Naczelnikowie, Anno domini 2015 Rada
Miasta Zakopane podejmuje historyczną decyzję jednogłośnie. W imieniu
Związku Podhalan w Zakopanem nie kryjąc wzruszenia w tym momencie,
musze powiedzieć że chwała Bogu, że my się doczekali. Myślę teraz, że Panie
Burmistrzu, wola członków Związku Podhalan, Związku Góroli, co m.in.
odpoczywają na wiecznym spoczynku na Pęksowym Brzysku zostanie
dokonana. Wielu z członków Związku Podhalan honorowych działaczy czekało
na to wiele lat, ale doczekali się. Dzięki temu, że tak wspaniałomyślnie i godnie
ta sprawa jest i honorowo zrobiona. No nie kryję tego, że jestem bardzo
zbudowany i postawą radnych i postawą Burmistrza i działem prawnym i Panu
Grzegorzowi tak samo za wyjaśnienie tej samej sprawy dziękuje. W imieniu
Związku Podhalan chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za to,
że Rada otrzymała głos poprzedniej Rady, ale za działalności tej Rady ta
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uchwala i za działalności tego Burmistrza ta historyczna chwila się zdarzy.
Panie Burmistrzu chyba się już teraz. Nie kozdy może zapłakać, ale w takiej
chwili były by to łzy szczęścia, bo przecież telo kielo my się uchodzili koło tej
sprawy, kielo ludzi przy tym zdarło buty, kielo się telefonów wykonywało, to
pewnie powstanie historyczna notatka kto i jako przy tym pomogło, a kto i jako
przy tym przeszkadzał. Dziękuję jeszcze raz Burmistrzowi miasta za to
zaangażowanie i wszystkim którzy się do tego przyczynili. Chciałbym jeszcze
jakby na ręce Burmistrza złożyć też podziękowanie, ale jednak to baba trzyma w
chałupie i tutaj chcę poprzeć tą wypowiedź radnego Majerczyka, no bo jo tez nie
wiedziałem, że my momy taki piękny asfalt na Walową Górę. Dziękuję firmie
Tesko i serdecznie dziękuję za to, że jest tak pięknie przygotowane miasto do
obchodów 3 maja, bo jest wysprzątane, aż się chce po prostu żyć. Myślę, że
wspólnymi siłami pod wodzą Burmistrza Miasta Zakopanego jeszcze wiele,
wiele przydatnych rzeczy się tu wydarzy, jak słyszę tutaj i radnego Jędrysiaka
jakie rzeczy i dziękuję Burmistrzowi za to, że się dadzą radę połączyć różne
struktury, różne osoby, różne temperamenty, różne opcje w imię czego? W imię
Zakopanego. Zakopane jest najważniejsze, bo mamy jedno takie Zakopane i
trzeba go szanować niesamowicie a przede wszystkim to, że w zakopiańskim
Herbie, ja myślę że to już bez przyczyny dzisiaj tez padły słowa o wielkiej
Krokwi, że będzie to miejsce uszanowane, że był tam Ojciec Święty. To duch
Ojca Świętego Jana Pawła II na pewno pomagał nam w tym, aby górale mogli
gazdować, nie zajmować się sporami sądowymi ino zająć się tym do czego cele
statutowe nas zobowiązują., promowaniem kultury góralskiej na rzecz regionu
Zakopanego, no i przede wszystkim całej Polski. Jeszcze raz serdecznie
dziękuję, w imieniu Związku Podhalan proszę wszystkich naszych członków
tych ubranych po góralsku i tych którzy nie są po góralsku o wielkie brawa w
tym momencie. Oklaski. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Burmistrz Leszek Dorula zabierze
głos.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja tylko z taka nadzieją, mam taką nadzieję a do
tych, którzy mają złe zamiary tez i apel, mam nadzieję że już te złe moce nie
zadziałają w złym kierunku. I daj Boże.
P. Przewodniczący – ja jeszcze raz podkreślę, że cała Rada w tej sprawie
podniosła rękę.
Ad.8
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 8 – Podjęcie uchwał w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Zakopane. Bardzo
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proszę P. Jacka Kalatę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie
pierwszego projektu uchwały, dot. skargi P. Adama Fedyka.
P. Jacek Kalata – przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 11
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 11
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr VIII/85/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 12
P. Przewodniczący – proszę P. Jacka Kalatę Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały, dot. skargi P. Leszek
Czerwiński.
P. Jacek Kalata – przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 13
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 13
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr VIII/86/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 14

35

Ad. 9
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 9 – Podjęcie uchwały w
sprawie: uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
oraz pozbawienia statusu pomnika przyrody obumarłych drzew w obrębie
pomnika przyrody „Las Chałubińskich”. Proszę P. Andrzeja Fryźlewicza
Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 15
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Komisja
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jednogłośnie 6 głosami za
przyjęła.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? P. Bartłomiej Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo ja mam taką prośbę do Wydziału.
Czy nie można by było przygotować tak tych uchwał odnośnie usuwania
pomników przyrody, drzew z Lasu Chałubińskiego ponieważ co chwilę te
drzewa usuwamy i nie widzę żeby były sadzone nowe. Poniżej ronda dawniej
las był bardzo gęsty, nie było możliwości zobaczenia co się dzieje na Bulwarach
Słowackiego. Natomiast co chwile Rada Miasta zgadza się na usunięcie starych,
obumarłych drzew, a nie widzę żeby te drzewa były sadzone na nowo. W
związku z tym proszę, żeby przy kolejnych tego typu uchwałach zobowiązywać
właściciela do posadzenia nowych drzew w miejsce starych, żeby ten las
zachować, bo dzisiaj wygląda na to, że działania te prowadzą do usunięcia
statusu pomnika przyrody z całego lasu. Ten las tak jak mówię, dzisiaj jest już
bardzo kiepskiej kondycji i dlatego ja będę głosował przeciw tej uchwale i będę
domagał się, aby nowe drzewa były sadzone, aby ten pomnik przyrody został
zachowany zgodnie z wolą dra Tytusa Chałubińskiego. Również proszę o
sprawdzenie jak wygląda sprawa drzew, które znajdują się na granicy ze stacją
benzynową. Parę drzew jest tam przysypanych w połowie ziemią z powodu
inwestycji. Proszę o sprawdzenie czy inwestor nie naruszył tych drzew, które
tez, jak podejrzewam mają status pomnika przyrody. Dziękuję bardzo.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – pierwsza
rzecz to jest kompetencja Rady do zdjęcia ochrony pomnikowej z drzew, a
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druga rzecz to jest decyzja Burmistrza później pozwalająca na wycinkę tych
drzew i zapewniam Pana, że w tych decyzjach Burmistrza będzie obowiązek
zasadzenia drzew na terenie prywatnym, bo jest to teren prywatny będący w
posiadaniu cały czas spadkobierców Chałubińskich, którzy naprawdę o ten
majątek dbają.
P. Bartłomiej Bryjak – tak więc proszę Bardzo Pana Burmistrza, żeby
dopilnowywał żeby te nowe drzewa były sadzone, ponieważ dziś można się
przejść po tym lesie i w ogóle nie widać nowych drzew a tych decyzji odnośnie
usunięcia starych było bardzo wiele.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 15.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (14 za) przy 3
przeciwnych w obecności 17 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr VIII/87/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
oraz pozbawienia statusu pomnika przyrody obumarłych drzew w obrębie
pomnika przyrody „Las Chałubińskich”.
Uchwała stanowi zał. Nr 16
Ad. 10
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 10 – Podjęcie uchwały w
sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na
zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na
terenie Gminy Miasto Zakopane. Proszę P. Andrzeja Fryźlewicza Naczelnika
Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 17
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
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P. Wojciech Tatar - P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Komisja
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jednogłośnie przegłosowała
projekt tej uchwały 6 głosami za.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 17
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr VIII/88/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza polegające na
zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, planowane do realizacji na
terenie Gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 18
Ad. 11
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 10 – Podjęcie uchwały w
sprawie: metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz stawki tej opłaty. Proszę P. Zbigniewa Szczerbę o
przedstawienie projektu uchwały. Przypomnę, że projekt tej uchwały jest z
inicjatywy grupy radnych.
P. Zbigniew Szczerba – przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał.
Nr 19. Pozwolicie Państwo, że wprowadzę autopoprawkę do tego projektu
uchwały, mianowicie w §6 gdzie jest zapis uchwała wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, proponujemy dopisać z dniem obowiązywania od 01 stycznia
2016 r. autopoprawka wynika z faktu, iż na Komisji pracownicy wydziału, Pan
Burmistrz, sugerowali że 14 dni na wprowadzenie tych zmian jest zbyt krótkim
okresem czasu, jest potrzebne dostosowanie również innych przepisów jeżeli ta
uchwała wejdzie w życie i dlatego wychodząc naprzeciw tym sugestiom
proponujemy przesunięcie tego terminu obowiązywania tejże uchwały. A teraz
przechodząc do meritum. Nasza inicjatywa zmierza w kierunku tego, żeby
mieszkańcy naszego miasta mający trójkę i więcej dzieci płacili mniej za wywóz
śmieci i w tym przypadku przy gospodarstwach i oczywiście występuje to przez
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zmianę systemu naliczania, który dopuszcza ustawa o gospodarowaniu
odpadami, jak również inne gminy podejmowały tego typu uchwałę. Zmieniamy
system naliczania na osobę na naliczanie na gospodarstwo domowe. Jest tutaj
zamysł taki, aby nie było wątpliwości, ze chodzi o tzw. rodziny
wielopokoleniowe, czyli dziadkowie, rodzice, dzieci, wtedy tworzą się nam te
gospodarstwa wieloosobowe. Natomiast tutaj celem tej uchwały są typowe
gospodarstwa dwupokoleniowe czy rodzice z większą ilością dzieci. Dziękuję
bardzo i bardzo proszę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Pana Jana
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.

Gluca

P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisji Ekonomiki
długo dyskutowała nad tym projektem z uwagi na temat, który budził wiele
pytań. Finał był taki, że Komisja nie przyjęła tego projektu uchwały, 1 głos był
za, 4 głosy były przeciw. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
zaopiniowała 5 głosami przeciwnymi, 1 wstrzymującym się.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? bardzo proszę P. Zbigniew Figlarz.
P. Zbigniew Figlarz – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, według ustawy
sprowadza się do tego, że zamysł był słuszny, chodziło o odciążenie rodzin
wielodzietnych, ale wyszedł wniosek od Burmistrza, żeby to przyspieszyć w
czasie nie od stycznia nowego roku zmieniła się ustawa i w tej chwili by było
jest możliwość obniżenia stawki przez Burmistrza o ileś tam, 50 czy 60% i
zmierzamy do tego, żeby to jak najszybciej było. I o to właśnie chodziło.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – kolega radny przedstawił w tym momencie obniżkę,
która jest tylko i wyłącznie dla osób ubogich. Natomiast zasada uchwały ma
obowiązywać wszystkie rodziny wielodzietne. Są to zupełnie dwie odrębne
rzeczy. Staramy się, aby uchwały Rady Miasta były prorodzinne i właśnie taka
uchwała ma być. Natomiast to, że Burmistrz może dokonać obniżki dla rodzin
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ubogich jakby nie podważamy i oczywiście wspieramy taka inicjatywę.
Natomiast są to całkowicie dwie odrębne rzeczy.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę Pan Burmistrz.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, ja na
samym początku chciałem podziękować tym radnym, którzy jak to określili na
swojej konferencji prasowej chcą współpracować. Cieszy mnie to niezmiernie
ponieważ taki jest cel mojego, że tak powiem burmistrzowania, abyśmy
wspólnie działali. Cieszę się też, że Państwo włączają się w inicjatywę działania
w tym mieście a może źle powiedziane, nie włączają się bo działają, ale
wspólnego działania. Cieszę się również z tej inicjatywy aczkolwiek szkoda,
żeśmy się nie spotkali, bo było by to łatwiej i kompletnie bym nie ujmował
inicjatywy działania. Chciałbym tylko Szanownym Państwu przypomnieć, że ja
jako radny zgłaszałem taki pomysł, wnioskowałem i to na pewno pamiętacie, bo
wszyscy akurat w Radzie byli. Widzę, ze Pan Profesor przytakuje, kiwie głową
że tak, rzeczywiście zgłaszałem taki sam pomysł właśnie pakietu rodzinnego.
Proponowałem tylko wtedy, żeby po prostu ustalić na wniosku procenty a resztę
rozmawiać z Burmistrzem, ze spółką, jakie wynikną skutki finansowe tego
działania i jak możemy określić te stawki, bo być może te stawki da się określić
jeszcze niżej, trzeba zrównoważyć te działanie gospodarcze, żeby ten bilans
wychodził tak jak należy. Wtedy otrzymałem odpowiedź od Pana Burmistrza,
jak i od Pana Prezesa Piotrowskiego, że to nie da rady, nie wolno, niezgodne z
ustawą. Ja oczywiście wystąpiłem jeszcze raz z takim wnioskiem, Pan Burmistrz
znowu potwierdził, że jest to niemożliwe do zrobienia i Pan Piotrowski również,
że tego się nie da. Ja oczywiście ustąpiłem skoro nie da się prawnie,
pozostawiłem to bez biegu sprawy. Natomiast nie ukrywam, że to jest pomysł
dobry, żeby działać właśnie na rzecz dzieci czy rodzin, chociaż tutaj widzę, nie
wiem czy to już jest taka moda czy celowe działanie, to nie mówię broń Boże
kolegów radnych, że zamiast rodziny używa się gospodarstwo domowe, ja bym
wolał to żeby zostało że rodziny, tak ładniej brzmi. Jeżeli tak jest w ustawie, to
szkoda że się nie używa rodziny a zamiast rodziny używa się słowo
gospodarstwo domowe. Ja akurat mam rodzinę, przypuszczam że większość z
Państwa mają rodzinę a nie gospodarstwa domowe i dzieci nie wliczają się w
gospodarstwo domowe tylko w rodzinę. Cel jest bardzo słuszny. Ja mam tylko
takie zastrzeżenie i prośbę, ja bym ten temat bardzo chętnie podjął w
najbliższym czasie uzgadniając to, co żeśmy już uzgodnili, że ten termin
powinien być od nowego roku wiążą się pewne komplikacje co do tych
wniosków czyli od nowa przeprowadzenie w mieście tych deklaracji i tak dalej,
ale i też siąść wspólnie z całą Radą, z Prezesem, z naszą Pani Skarbnik i z
Szanowną radą na ile po prostu te stawki zmienią sytuacje finansową
wywożenia tych śmieci i wtedy być może trzeba będzie dać te, które Państwo
proponują a być może jeszcze mniejsze, a być może ciut większe, tak żeby się
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po prostu zbilansowało. Nie możemy w tym momencie tylko jednego zrobić, ze
w ciemno każdy z nas podniesie rękę nie znając bilansu ile, jakie skutki
finansowe przyniesie ta uchwała i tylko tyle. Natomiast tak jak mówię sam
pomysł, jeśli tylko prawnie jest to możliwe, a prawnicy twierdzą, że na dzień
dzisiejszy nie to ja jestem za i przychylam się do tego wniosku w zasadzie, który
traktuję jako i mój wniosek, o który wcześniej występowałem. I z tego powodu
się bardzo cieszę, bo ja sobie nie wyobrażam żeby w tym momencie
przykładowo komukolwiek, żeby na przykład nie znał sytuacji na przykład
twojej firmy, ale narzucił ci że masz zamiast 5 tyś. koszt telewizora, niech
kosztuje 3 tyś. no nie można w ten sposób. Musimy znać sytuacje zarówno w
spółce, jak i po prostu w mieście, jak to się sfinansuje. Ja uszanuje wolę Rady,
jeżeli taka będzie, że trzeba będzie nawet z miasta do tych rzeczy dopłacić, bo
róbmy to z pełną świadomością, że po prostu sytuacja jest taka, że miasto będzie
musiało odpowiednią kwotę do tych rzeczy dopłacić i wtedy Państwo z pełną
świadomością przyjmują, że załóżmy pół miliona złotych miasto dopłaca do
spółki za wywóz śmieci, tak jak dopłaca przykładowo do wody w Sewiku, ale to
wtedy podejmujemy taką uchwałę, ze my do tych rzeczy po prostu będziemy
musieli ewentualnie dopłacić. Ale tak jak mówię za inicjatywę dziękuję, do niej
się przychylam, mam nadzieję, ale to jest oczywiście decyzja Rady, że po prostu
w pewnym momencie jeśli będzie możliwa prawnie ją dopracujemy.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczący
Andrzej Jasiński.
P. Wiceprzewodniczący Andrzej Jasiński – P. Przewodniczący, Panie
Burmistrzu, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja chciałem na początku
pochwalić jak najbardziej tą inicjatywę kolegów radnych odnośnie takiego
projektu uchwały. Natomiast chciałbym tutaj, można powiedzieć, zastanowić się
nad faktyczną, realną pomocą dla rodziny. Nie chodzi o to, żeby coś zrobić
załóżmy pięknego i medialnego, ale też chodzi o to, żeby faktycznie zastanowić
się nad realna pomocą dla rodziny. Jeżeli czytam np. projekt tej uchwały tak
samo jak tutaj Pana Burmistrza, trochę razi mnie definicja można powiedzieć
odnośnie gospodarstwa domowego, że jest to zespół dwupokoleniowych,
spokrewnionych mieszkających ze sobą osób, także czy oni stanowią rodzinę
czy nie stanowią rodziny, komu my właściwie w tym momencie można
powiedzieć, pomagamy. Jeżeli chodzi o wniosek taki, który został z Komisji,
który nawiązuje do tego aby osoby, które z niskim kryterium finansowym np.
całkowicie zwolnić np. z opłaty za wywóz nieczystości. Chciałbym się zapytać
jak to się ma np. do polityki prowadzenia zrównoważonego takiego
gospodarstwa domowego, w sensie edukacji, w sensie produkowania odpadów
np. komunalnych prawda czy w tym momencie pójdziemy w dobrym kierunku,
że jeżeli ktoś np. myślał by o tym, że będą jego odpady zabierane, będzie się mu
to należało po prostu, że te odpady będą zabierane, bo nie spełnia kryterium np.
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finansowego to czy nie będzie np. gromadził w nadmiarze, czy te odpady będą
selekcjonowane, czy nie, także wiele jest tu spraw do przemyślenia, do zawarcia
w projekcie uchwały, to że sam kolega Zbigniew mówi, że chciałby złożyć
autopoprawkę też aby ta uchwała obowiązywała od 1 stycznia 2016, także nie
widzę tutaj powodów do tego ażeby bardzo spieszyć się i dzisiaj już rozstrzygać
ten temat. Ja najchętniej bym skierował projekt uchwały do Komisji, być może
Komisja Rodziny i Komisja Ekonomiki, Komisja Gospodarki Komunalnej
razem wspólnie po prostu pochyli się nad tym tematem i wypracuje taki
konsensus jaki będzie oczekiwany przez rodziny. Także dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, głos zabierze Pani prawnik Joanna
Posadzka Gil.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, być może część Państwa radnych nie wie, że opinia prawna
została sporządzona przez Biuro Prawne tutejszego urzędu w ślad do złożenia
projektu uchwały i opinia ta ma charakter negatywny w całości. Nie ma
możliwości nadinterpretacji, albowiem co do zasady idea słuszna i to jest
Państwa merytoryka, ale pod względem formalno prawnym ta uchwała powinna
stanowić jeden z elementu pakietu uchwał ponieważ one wszystkie są ze sobą
powiązane. Uchwała o deklaracjach, o systemie rozliczania, o wzorze deklaracji
i o metodzie, one tworzą naczynia połączone. Nie można wyłączyć jednej
zmienić, bez zmiany tamtych kolejnych. To jest pierwszy zarzut i podstawowy
brak pakietu uchwał. Drugie również nieuprawniona dyskryminacja osób na
podstawie tej uchwały, otóż wprowadzacie Państwo dwupokoleniowy zespół
osób, tym samym dyskryminując trzypokoleniowy czyli dziadka, matkę i
dziecko, a proszę zwrócić uwagę, że w ustawie o pomocy społecznej nie ma
takiego rozróżnienia. Jest gospodarstwo domowe. Tutaj, ja powiem to z Urzędu,
z tego powodu że również pomagam w MOPS – ie jest szereg rodzin, które
tworzą różne wielopokoleniowe struktury i to nie ma charakteru
dwupokoleniowego, bo bardzo często jest tak, że dziadkowie wychowują wnuki,
albo też są rodziny które np. brat wychowuje dziecko siostrze i teraz pytanie,
czy to jest dwupokoleniowe, stąd też ustawodawca sam już w ustawie, aby nie
dyskryminować nie stosuje zasady dwupokoleniowego zespołu mieszkających
razem i wspólnie utrzymujących się, ale wyraźnie wskazuje, że mają być to
mieszkańcy zamieszkujący nieruchomość. A więc taki zapis nie ingeruje
głęboko w życie i strukturę rodziny. Zapis w obecnym projekcie uchwały
nakazywał by każdorazowo analizę struktury rodziny i wykluczenie np. rodziny
trzypokoleniowej lub czteropokoleniowej, bo takie tez mogą być. Proszę
Państwa co do również samego zapisu uchwały tutaj podstawa prawna może jest
i drobna, ale została mylnie wskazana w jednym punkcie, no i nowa kwestia,
którą wprowadził P. Zbigniew Szczerba w §6, tutaj z ostrożności należałoby
wskazać, należy sformułować to tak, uchwała podlega publikacji w Dzienniku
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Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 01
stycznia 2016 r. dlatego, że nie może być że uchwała wchodzi po upływie 14 dni
z mocą od 1 stycznia 2016. Mamy wtedy dwa wejścia w życie. Zgodnie z
zasadami techniki prawodawczej piszemy uchwała podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2016. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Marek Donatowicz.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, nie uprzedzając oczywiście wyniku głosowanie, bo
oczywiście zaraz Państwo podejmiecie decyzje na ten temat, mając na uwadze
wszystkie te uwagi które padają odnośnie tej uchwały, uważam że już sukcesem
jest i tu absolutnie nie chodzi o jakieś medialne historie, sam fakt że o tym
rozmawiamy, ze podejmujemy ten temat, że taka ewentualność wchodzi w
rachubę, że po dopracowaniu pewnych spraw, które tutaj brakują w podjęciu tej
decyzji, jak wszyscy Państwo się zgadzacie nie wątpliwie cennej, w
perspektywie, jeżeli nie dzisiaj, nie uprzedzając tak jak mówię wyniku
głosowania, ten temat po prostu zafunkcjonuje. Więc wydaje mi się, że właśnie
absolutnie nie chodzi tylko o medialne sprawy, tylko my wszyscy powinniśmy
właśnie w ten sposób funkcjonować, żeby tworzyć pewne nowe pomysły, które
znajdą akceptacje jeżeli będą zgodne z prawem, resztę Rady i je realizować i
tylko o to nam chodziło. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo,
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja dziękuję Panu Markowi, tak jak mówiłem, ja
dziękuję kolegom za inicjatywę, powiem tak, czuję się tak, jak by można
powiedzieć pomysłodawcą przepraszam, albo ojcem tego pomysłu. W związku
z tym trudno, żebym przeciwko niemu działał w ogóle, to jest nie do pomyślenia
w ogóle i tak na pewno będzie. Przykro mi pewno jest, że kiedyś się zwracałem
z tym pomysłem jako radny na koniec kadencji to po prostu mi jednoznaczno
powiedziano przez pana Burmistrza i Pana Prezesa, że jest to niemożliwe.
Zapewniam Państwa, że uszanuje te pomysły które będą wypływały z Rady a
tym razem od grupy radnych i wróćmy do tego tematu, opracujmy to wspólnie i
pod względem prawnym, ale również tak jak mówię skutków finansowych, żeby
każdy z Państwa jak będzie głosował miał świadomość, ze jeśli trzeba będzie
tylko do tego doprowadzić to właśnie decyduje się, że dopłacamy i nie ma
żadnego problemu, żebyśmy my to w przyszłości tą uchwałę podjęli.
Oczywiście Państwo w tym momencie głosują. Ja dziękuje i tak jak mówię będę
pomocą dla Państwa, żeby dopracować ewentualnie te projekty uchwał.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Stanisław Majerczyk
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P. Stanisław Majerczyk – cel jest szczytny jak najbardziej i ja osobiście
uważam, że sama analiza chociaż w części była przeprowadzona przez
wnioskodawców, no nie zawiera wszystkiego i to budzi moje wątpliwości.
Trzeba pamiętać o tym, że na początku roku weszła uchwała która zwiększa
ilość oddawanych śmieci od mieszkańca, nie poszło podniesienie kwot i trzeba
po prostu wziąć pod uwagę analizę jak to się przełożyło na koszty firmy, która
jest firmą komunalną i musimy się z tymi kosztami tez generalnie liczyć.
Dlatego uważam, że trzeba po prostu więcej czasu i na pewno do tego trzeba
wrócić. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – w dwóch słowach chciałem pewne rzeczy wyjaśnić,
uważam że są to nieścisłości, czy niedomówienia, Panie Burmistrzu, Pan
Burmistrz wyszedł, dlatego właśnie jest wpisane gospodarstwo domowe w tej
uchwale ponieważ nie możemy stosować tak zwanego rabatowania dla rodzin.
Natomiast przepisy prawa mówią konkretnie w tym przypadku o gospodarstwie
domowym, więc dlatego może w tej zeszłej kadencji ta nieścisłość wyniknęła
my pozwoliliśmy sobie skoncentrować się na zapisach ustawy i w naszym
przekonaniu nie naruszamy przepisów prawa, co z resztą Pani mecenas zostało
w tej opinii wyszczególnione. Wobec powyższego wybór takiej metody jest
prawnie dopuszczalne gdzie dalej jest napisane, projekt nie narusza zapisów
ustawy o utrzymaniu czystości, więc generalnie poza drobnymi rzeczami, które
sprowadzały się do dwupokoleniowych lub trzypokoleniowych rodzin, ale tak
jak wyjaśniałem zostało to sporządzone z premedytacją aby wspierać rodziny
wielodzietne, bo taki był zamysł. Natomiast nie chce prowadzić takiej tu zbyt
szerokiej debaty bo każdy decyzje podejmie. Natomiast chciałbym jeszcze
odpowiedzieć na jeden zarzut, że będziemy wspierać rodziny o niskim
kryterium finansowym, tez nie mamy pewności że to będą rodziny. Może to
również być osoba obca wychowująca dziecko też o niskim kryterium
dochodowym i ona również będzie mogła korzystać z pomocy myślę tej w
MOPS – ie i właśnie z tej pomocy będą mogły korzystać rodziny
trzypokoleniowe, o których mówiła Pani mecenas. Chciałbym jeszcze wyjaśnić
jedną rzecz, to znaczy brak pakietu uchwał, tak jest brak pakietu uchwał, dlatego
jest przesunięta w czasie realizacja tej uchwały ponieważ ma ona być tym
pierwszym krokiem. Jeżeli tej uchwały nie podejmiemy to nie będzie sensu
debatować nad następnymi. Dopiero kiedy taka uchwała wejdzie w obieg
prawny będziemy się zastanawiać nad zmianami deklaracji i ostatnia rzecz,
mówimy tutaj o tym, że musimy z Tesko ustalić pewne rzeczy. Na dzień
dzisiejszy tak, jest to Tesko, ale w przyszłym roku nikt z nas nie ma gwarancji
że Tesko będzie śmieci odbierało. Jest przetarg, bo w przypadku ustawy
śmieciowej obowiązuje ustawa o przetargu i będzie przetarg i my nie mamy na
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dzień dzisiejszy żadnej pewności czy to będzie Tesko czy inna firma. Przepisy i
stawki dopasowujemy do mieszkańców a nie do firmy, która to obsługuje.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – Panie Zbigniewie dziękuję bardzo,
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Panie radny, tak, być może jakby Pan takie czytanie opinii
prawnej wyjmuje się zdania z kontekstu jest w pewnym stopniu również
możliwe, z tym że tutaj moja koleżanka z Biura Prawnego wyraźnie
sformułowała podkreślając opiniuje negatywnie pod względem formalnym, na
stronie 3 napisała że projekt uchwały jest sprzeczny i niespójny, równocześnie
projekt definicji gospodarstwa domowego wyklucza rodziny wielopokoleniowe
i co do zasady ok., sam projekt uchwały można wprowadzić tylko, że w pakiecie
z innymi, więc jeśli Państwo, nie można powiedzieć, że są to drobne uchybienia,
są to bardzo duże uchybienia. Proszę Państwa przede wszystkim sama definicja
tego gospodarstwa domowego, które jest zawarte w uchwale ma się nijak do
zapisów ustawy. I czy zmieni pan termin wprowadzenia w życie tej uchwały,
podstawę prawna to nie zmieni to faktu, że obecny kształt uchwały ma charakter
dyskryminujący i naruszający prawo. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, kolego Zbyszku ja myślę, ze nie używałbym takich słów, że
wszyscy wiemy że ma być pod koniec roku przetarg w firmie Tesko i nie
straszmy mieszkańców i pracowników firmy Tesko, ze będzie przetarg bo Pani
Prezes na pewno będzie robić wszystko tak, żeby ten przetarg wygrać.
Będziemy jeszcze na pewno na ten temat rozmawiać. A spotkamy się całą radą i
będziemy rozmawiać. Jest to dla nas wszystko nowe, trwa to dwa lata, nie wiem
czemu takie pomysły nie były rok temu czy dwa lata temu, miesiąc temu
mieliśmy zmianę proporcji śmieci a tutaj już kolega by chciał nagle
zaproponować następną zmianę. Poczekajmy do końca tego roku, jesteśmy
wszyscy za, podejmiemy dyskusję z Panią Prezes, z panem Burmistrzem.
P. Monika Jaźwiec Prezes Tesko – Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja tylko
w woli wyjaśnienia, tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia kto wygra
przetarg, to zupełnie nie jest istota tej sprawy, istotą jest to że Tesko po prostu
administruje systemem i w związku z tym my musimy mieć odpowiednie
narzędzia poza całą kwestią prawną, o której tutaj wcześniej Pani radczyni
powiedziała. My musimy mieć narzędzie do nas są składane deklaracje i cały
system jest administrowany przez firmę Tesko. Dziękuję bardzo.
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P. Bartłomiej Bryjak – chciałbym prosić kolegę Zbyszka szczególnie, żeby nie
namawiał nas do łamania prawa i przyjmowania uchwały, która ma tak wady
prawne, tak jak Biuro wypowiedziało się jednoznacznie i nie próbował robić na
Komisji tak jak ostatnio plebiscytu, kto jest za tą uchwałą w tej formie, jest za
pomaganiem rodzinom wielodzietnym, natomiast kto jest przeciw tej uchwale
jest przeciw pomaganiu rodzinie wielodzietnej. Wszyscy jesteśmy za
pomaganiem rodzinom wielodzietnym i kto jest tą uchwałą w tej formie jest za
łamaniem prawa, natomiast kto jest przeciw to jest przeciw łamaniu prawa.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Myślę, że to już czas zakończyć
dyskusje nad tym tematem. Przechodzimy do głosowania autopoprawki, która
brzmi: „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dniem
obowiązywania od 01 stycznia 2016 r.”
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam że autopoprawka nie została
przyjęta 3 głosy za, 2 wstrzymujące się, 13 przeciwnych w obecności 18
radnych.
P. Przewodniczący – Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 19
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 16 radnych nie podjęła
uchwały – 4 za, 1 wstrzymujący się, 11 przeciw.
Ad. 12
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 12 – Podjęcie uchwał
zmieniających uchwałę w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014- 2019. Proszę P.
Joannę Posadzką Gil Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych o przedstawienie pierwszego projektu uchwały.
P. Joanna Posadzka Gil – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 20
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Józefa Figla
Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie
opinii Komisji.
P. Józef Figiel - P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała jednogłośnie
projekt tej uchwały.
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P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 20
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr VIII/89/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014- 2019.
Uchwała stanowi zał. Nr 21
P. Przewodniczący – proszę P. Joannę Posadzką Gil o przedstawienie drugiego
projektu uchwały.
P. Joanna Posadzka Gil – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 22
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Józefa Figla
Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie
opinii Komisji.
P. Józef Figiel - Szanowni Państwo, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych
również ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr….
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr VIII/90/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia strategii rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Zakopane na lata 2014- 2019.
Uchwała stanowi zał. Nr 23
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Ad. 13
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 13 – Podjęcie uchwały w
sprawie:
zmiany
uchwały
dotyczącej
określenia
przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie
Miasta Zakopane. Proszę P. Janinę Puchałę Naczelnika Wydziału
Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 24
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar - Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska jednogłośnie 8 głosami za zaopiniowała projekt uchwały
pozytywnie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały– zał. Nr 24.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr VIII/91/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Zakopane udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów położonych na terenie
Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 25
Ad. 14
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 14 – Podjęcie uchwały w
sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania
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polegającego na konserwacji i bieżących naprawach systemu oświetlenia
ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie Miasta
Zakopane. Proszę P. Janinę Puchałę Naczelnika Wydziału Drogownictwa i
Transportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 26
Zgłosiła autopoprawkę w §3, pkt. 4 – ma być zapis „wysokość
rekompensaty za realizację powierzonego zadania wskazanego w §1 ust. 1,
od 1.06.2015 r. do 31.12.2015 r. nie przekroczy kwoty 232 907 zł.”
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
jednogłośnie 8 głosami za zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo P. Przewodniczący, czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do
głosowania autopoprawki.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 14 radnych.
Odczytał projekt uchwały wraz z przyjętą autopoprawką– zał. Nr 26
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr VIII/92/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powierzenia przez Miasto Zakopane spółce „TESKO”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania
polegającego na konserwacji i bieżących naprawach systemu oświetlenia
ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 27
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Ad. 15
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 15 – Podjęcie uchwały w
sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej. Proszę P. Tomasza
Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 28
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Jana Gluca
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Ekonomiki na
swoim posiedzeniu ten temat miała na swoich obradach, 3 głosy za, 1 był
przeciwny, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Jerzy Jędrysiak chciałby zabrać głos.
P. Jerzy Jędrysiak – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący, dziękuję za
udzielenie głosu, ale to się wiąże z dzierżawą, kupcy z rynku usytuowanego od
strony ul. Nowotarskiej, tam są 4 stragany poprosili mnie o pomoc ponieważ
dzierżawiąc ten teren, to jest 300 metrów razem z rzeką i chodnikiem, dawna
ziemia rodziny Kolwertów. Nie dostali kolejnej umowy. Umowa wygasła w
marcu 2015 roku a oni oczywiście dostali z Urzędu jakby sumy czynszu, które
muszą płacić i które płacą. Natomiast nie dostali podpisanych umów na
wynajem tego terenu. Chciałbym zwrócić uwagę, że to są moi sąsiedzi, więc
dzierżawią ten teren od 30 lat. Budynki są wybudowane przez nich, tutaj była
prośba żeby jednak zainteresować dlaczego to Urząd nie podpisał z nimi
umowy, mimo że oni właśnie płacą w dalszym ciągu ten czynsz. To jest suma
120 tyś zł. w skali roku. bardzo proszę, żeby to sprawdzić i dać mi znać, co Pan
Burmistrz z tym fantem zrobi. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie?
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – Panie radny
więc wyjaśniam, projekt uchwały o przedłużenie tych umów był skierowany na
Komisję, Komisja poprosiła abyśmy uzupełnili o pewne wyjaśnienia, to jest
zrobione, jestem po ustaleniach z P. Przewodniczącym Komisji Ekonomiki, że
w przyszłym miesiącu zostanie to dane pod obrady.
P. Jerzy Jędrysiak – bardzo dziękuję.
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P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 28
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (11 za) przy 1
przeciwnym i 1 wstrzymującym się w obecności 13 radnych podjęła
następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr VIII/93/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: : dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 29
Ad. 16
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 16 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Zakopane. Proszę
P. Zofię Kiełpińską Naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 30
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Marka Donatowicza
Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja
Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 30.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr VIII/94/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Miasta Zakopane .
Uchwała stanowi zał. Nr 31
Ad. 17
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 17 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta
Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów. Proszę P. Zofię
Kiełpińską Naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 32
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Marka Donatowicza
Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz –Szanowni Państwo, i w tym przypadku Komisja
Oświaty jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? P. Jan Gluc.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo słusznie i tak
trzeba, nie znam kwot, bo nie jestem w tej Komisji, natomiast z tej mównicy
chce też przypomnieć, że stypendia sportowe są dosyć niskie w naszym mieście,
dla porównania Nowy Targ wydał w ubiegłym roku na stypendia sportowe 495
tyś., ale to jest temat na inną komisję, na inną porę. Popieram ten projekt
uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 32
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr VIII/95/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Burmistrza Miasta
Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów.
Uchwała stanowi zał. Nr 33
Ad. 18
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 18 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Heleny
Marusarzówny w Zakopanem. Proszę P. Zofię Kiełpińską Naczelnika
Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 34
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Marka Donatowicza
Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz –Szanowni Państwo, Komisja Oświaty jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 34
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr VIII/96/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Heleny
Marusarzówny w Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 35
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Ad.19
P. Przewodniczący- pkt.19 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Galerii Sztuki im.
Władysława Hr. Zamoyskiego w Zakopanem za rok 2014 . Proszę P. Joannę
Staszak Naczelnika Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego
o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 36
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, proszę P. Macieja
Przewodniczącego Komisji Kultury o przedstawienie opinii Komisji.

Wojaka

P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – Szanowni
Państwo Komisja kultury pozytywnie zaopiniowała ten wniosek, projekt
uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Przewodniczący. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego z sali – przepraszam P. Przewodniczący może P. Dyrektor , jest z
nami P. Dyrektor Anna Zadziorko w związku z tym, że tutaj P. radny miał
pytania dotyczące sprawozdania to może P. Dyrektor przedstawi.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane –
przepraszam bardzo ja miałem pytania ale ja zrobię specjalne posiedzenie
Komisji Kultury w Miejskiej Galerii Sztuki ponieważ ta sprawa nie jest sprawą
na Sesję tylko sprawą na Komisję później ewentualnie możemy to być na Sesję
także udzielimy Pani głosu kiedy będzie odpowiednie posiedzenie Komisji w
Miejskiej Galerii Sztuki.
P. Jerzy Jędrysiak – Pani ma prawo odpowiedzieć na zarzuty P.
Przewodniczącego Komisji Kultury.
P. Przewodniczący – dobrze, proszę pozwolić, że ja zadecyduję, bardzo proszę
P. Dyrektor o zabranie głosu.
P. Anna Zadziorko Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki im. Hr. Władysława
Zamoyskiego w Zakopanem – dziękuje bardzo, Szanowni Państwo dziękuje za
udzielenie głosu bo wydaje mi się, że mam prawo odpowiedzieć na zarzutu,
które były skierowane publicznie. Komisja Kultury to jest tylko część osób
natomiast wydaje mi się, że P. Przewodniczący Komisji Kultury wykorzystuje
sytuację, że nie wszyscy radni orientują się w tym jak galeria pracowała bo
rzecz dotyczy zeszłego roku. Pierwsza rzecz nie było mnie na Komisji Kultury
rzeczywiście, miałam urlop który wzięła 10 dni wcześniej zanim przyszło do
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galerii zawiadomienie o tym, że jest posiedzenie Komisji Kultury.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Kultury przyszło dzień przed jej
posiedzeniem i jeszcze chciał tylko taka drobna uwagę dodać, że ja w tym dniu
kiedy było posiedzenie Kultury w czasie swojego urlopu pojechałam wybierać
do Warszawy obrazy na kolejną wystawę i poświeciłam swój urlop na to.
Podłoga, w galerii w dużej sali założeniem w projekcie rzeczywiście było
wylanie tej podłogi epoksydową nawierzchnią, miało to kosztować 51 tysięcy
złotych tak było we wstępnym projekcie. Podjęłam decyzje to ja podjęłam
decyzję, żeby położyć podłogę marmurową, która kosztowała 89 tysięcy
złotych, ta decyzja była spowodowana tym, że okazało się, że podłoga
epoksydowa wymaga na tak dużej powierzchni i przy sposobie użytkowania
galerii, przesuwania obrazów różnych eksponatów wymagałaby w zasadzie
corocznego remontu co kosztuje 30 tysięcy złotych no więc wiadomo, że lepiej
położyć mocniejszą podłogę niż remontować podłogę co roku i wydawać na to
30 tysięcy złotych. To jest różnica jeśli Państwo sobie to jest łatwo policzyć
między 89 tysięcy a 51 tysięcy to jest jeden remont takiej podłogi. Rok
Witkiewiczów, Rok Witkiewiczów uchwalony został przez poprzednia Radę
prawie pod koniec grudnia 29 Uchwałą Rady Miasta, na posiedzeniu Rady
Programowej, która ustala program wystaw w galerii odbyło się 2 miesiące
wcześniej a wystawa która jak sugerował na poprzedniej jeszcze Sesji P.
Przewodniczący Wojak wystawa Jarockiego w ogóle uchwalona została,
ustalana została przez Radę Programową dwa lata wcześniej. Jest to duża
wystawa objęta umowami i z muzeami i z Akademia Sztuk Pięknych i nie ma
szans manewru przy tego typu wystawie. Nie mniej na prośbę P. Dyrektora
Dziuka to nie był y błagania i presja tylko to była prośba, która skierowana
została do mnie w listopadzie, umówiliśmy się z P. Dziukiem, że w trakcie
urodzin zaprezentowana zostanie wystawa poświecona Witkiewiczowi i
teatrowi. Wpisaliśmy się w ten sposób wydaje mi się dosyć barwnie w rok,
bardzo bogato w Rok Witkiewiczów nie opiera się on wyłącznie na tym co się
dzieje w galerii tylko w Zakopanem jest bardzo dużo imprez i to, że u nas będzie
ich nieco mniej niczego temu rokowi nie odejmuje. Dodam, że pod koniec roku
po wspólnej decyzji naszej i Związku Artystów Plastyków podjęliśmy,
wymyśliliśmy po prostu, że ta wystawa artystów poświecona zostanie obu
Witkiewiczom czyli ojcu i synowi. Chciałam jeszcze dodać, że został
skierowany list do Rady Miasta, nie wiem wzięłam co innego, podpisany przez
wszystkich profesorów Rady Programowej, którzy sprzeciwiają się
nieprawdziwym i fałszywym atakom skierowanym na Radę Programową przez
Przewodniczącego. List podpisali Profesor Dorota Gilis Januszewska, Profesor
Stanisław Sobolewski, Profesor Jerzy Jędrysiak i wszyscy członkowie Rady
Programowej, list jest skierowany do P. Burmistrza Doruli i do
P. Przewodniczącego Rady Grzegorza Jóźkiewicza.” W związku z
wystąpieniem na ostatniej Sesji rady miasta Przewodniczącego Komisji Kultury
Macieja Wojaka deprecjonującej nasza pracę oraz działalność w Miejskiej
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Galerii Sztuki pragniemy zauważyć, celami statutowymi Miejskiej Galerii
Sztuki są: wychowanie i edukacja kulturalna aktywnego odbiorcy sztuki
współczesnej poprzez prezentację i programowanie współczesnej twórczości
plastycznej, fotograficznej ora inne działania wizualne i multimedialne.
Współdziałanie z państwowymi samorządowymi oraz społecznymi jednostkami
organizacyjnymi a także osobami prywatnymi w kraju i zagranicy
upowszechniając osiągnięcia szeroko rozumianych sztuk plastycznych”. To jest
cytat ze statutu,” Zdaniem Rady Programowej Miejska Galeria Sztuki wypełnia
swoje statutowe zadania, dostrzega ona dorobek artystyczny Zakopanego i stara
się przedstawić twórczość rodzimych artystów oraz innych pochodzących z
różnych krajów i epok czego dowodem mogą być wystawy od Rubensa po czasy
współczesne. Dlatego tez zupełnie niezrozumiałe są sugestie członków Rady
Miasta Zakopane dotyczące niezauważenia przez Miejską Galerię Sztuki
rocznicy Witkiewicza ojca i syna. Gdyby tak było jak jest to sugerowane Galeria
nie wydała by pięknego kalendarza książkowego na rok 2015 poświeconego
właśnie Witkiewiczom i nie uczciła Rocznicy Witkiewiczów organizując wraz z
Teatrem Witkiewicza współczesna wystawę dedykowana Witkacemu. Również
na koniec roku 290115 Miejska Galeria Sztuki wraz z okręgiem zakopiańskim
plastyków zaplanowała wystawę dedykowaną Witkiewiczom. Trzeba
podkreślić, że galeria współpracuje z Muzeum Tatrzańskim a z okazji jubileuszu
jest w Zakopanem tyle imprez, że odrobina różnorodności jest nawet wskazana.
Rada Programowa MGS jako organ doradczy przygotowała plan wystaw na rok
2015 mając pełną wiedzę na temat planów innych instytucji kultury działających
w Zakopanem dot. uhonorowania Witkiewiczów. Powielanie projektów już
przygotowanych było wiec naszym zdaniem bezcelowe, zaprezentowanie zaś
dorobku artystów związanych z Zakopanem w tym wybitnego Władysława
Jarockiego w 50 rocznicę jego śmierci jest według nas odpowiednim wyborem
dla współczesnej galerii sztuki.” To jeśli chodzi o Sesje poprzednią i o punkt
dot. Roku Witkiewiczów. Teraz jeśli chodzi o wystawę Rubensa, Wystawa
Rubensa kosztowała dokładnie 317 tysięcy 366 złotych, od miasta Miejska
Galeria Sztuki dostała 200 tysięcy złotych od sponsorów 31 tysięcy złotych.
Różnica, która wskazywałaby teoretycznie na stratę to jest 87 tysięcy złotych
ale ponieważ galeria zarobiła podczas wystawy prawie 130 tysięcy złotych czyli
dokładnie 129, jesteśmy na plusie 42 tysiące więc to, że te pieniądze zostały
zmarnowane czy wydane na wyrost nie jest prawdą. Na dodatek 50 tysięcy z
tych 200 tysięcy przyznanych od miasta poszło na reklamę i jak obliczyła nam
specjalna firma ekwiwalent tej reklamy czyli to co galeria zyskała wizerunkowo
nie tylko galeria bo i organizator, współorganizator czyli Urząd Miasta i samo
miasto Zakopane wyniosło ponad 700 tysięcy złotych, blisko 800 tysięcy w
zasadzie. Reklama ta dotarła do 2 milionów odbiorców, więc wszystkie zarzutu,
które P. Przewodniczący P. Maciej Wojak skierował wobec galerii są
bezzasadne i nie mają nic wspólnego z prawdą, dziękuje bardzo.
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P. Jerzy Jędrysiak z sali – jeszcze ja czy mogę zabrać głos?
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Maciej Wojak.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – Szanowni
Państwo, dziękuje Pani za wystąpienie, które powinno mieć miejsce na
posiedzeniu Komisji Kultury w zeszłym tygodniu jednakże ja pozostanę przy
swoim zdaniu i postaram się to wyjaśnić nie na Sesji bo myślę, że zabierze to
dużo czasu ale na specjalnym posiedzeniu Komisji Kultury, które będzie miało
miejsce w Miejskiej Galerii Sztuki.
P. Przewodniczący – P. Wojtku proszę zostać.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – jednakże
chcę podkreślić, że uważam, że jest to wielki błąd, że wystawa Witkiewiczów
nie ma miejsca w Miejskiej Galerii Sztuki, mówią cudze chwalicie swego nie
znacie. Mogła by to być naprawdę prestiżowa ogromna wystawa takiej jakiej w
Zakopanem brakuje. Po to min. ta sala została wyremontowana, żeby robić takie
wystawy ale do sprawy wrócimy na posiedzeniu Komisji Kultury, które będzie
miało miejsce w niedługim czasie. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – Panie profesorze proszę zabrać głos.
P. Jerzy Jędrysiak – dziwi mnie odporność i cynizm P. Przewodniczącego do
Pana zdaje się nic nie dociera, nie może się Pan pochwalić galerią bo Pan
palcem nie kiwnął tylko szkodził, żeby galerię wyremontować ale fakty. Pani
Dyrektor zapomniała dodać, że w podłodze jest ogrzewanie, które no zastąpiło
ogrzewanie tradycyjne z kaloryferami. Wylanie podłogi epoksydowej nie
zezwalałoby żeby ciepło które no ma ogrzewać galerię było, że tak powiem
wykorzystane maksymalnie. Co do Pana cynizmu, chciałbym Panu przypomnieć
i dostarczę P. Przewodniczącemu despotyczne uwagi jaki Pan pod adresem
Sokoła, który nie poszedł zgodnie z
P. Przewodniczący – Panie Profesorze dość, dziękuje bardzo
P. Jerzy Jędrysiak – to jest ten cynizm Twój, oportunizm, który po prostu
próbujesz nam narzucić
P. Przewodniczący – Panie Profesorze bardzo proszę już.
P. Jerzy Jędrysiak– dziękuje bardzo ja tu dostarczę to pismo.
P. Przewodniczący – dobrze, świetnie Szanowni Państwo ja przed
głosowaniem zarządzę przerwę bo tutaj cienko z naszym quorum jest, znaczy
quorum jest ale no. Zarządzam przerwy 30 minut i wierzę w to, że radni
odpoczną , posilą się i o godzinie 15 po 13 w składzie 21 zbiorą się na Sesji,
dziękuje bardzo.
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Przerwa.
P. Przewodniczący – Panowie radni przerwa się skończyła bardzo proszę o
zajęcie miejsc na sali obrad. Ogłaszam koniec przerwy na 21 radnych
stwierdzam, że obecnych na Sesji jest 13 co stanowi quorum i pozwala
podejmować prawomocne uchwały.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – 13 radnych
jest.
P. Przewodniczący – tak jest, doprze pkt.19, pragnę przeczytać projekt uchwały
i przechodzimy do głosowania.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 36
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 13 radnych większością
głosów (12 za) przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
następującej treści:
UCHWAŁA Nr VIII/97/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Galerii
Sztuki im. Władysława Hr. Zamoyskiego w Zakopanem za rok 2014 .
Uchwała stanowi zał. Nr 37
Ad. 20
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący – 20 pkt. porządku obrad podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem za rok 2014.
Proszę P. Joannę Staszak Naczelnika Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 38
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, proszę P. Macieja
Przewodniczącego Komisji Kultury o przedstawienie opinii Komisji.

Wojaka

P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – Szanowni
Państwo Komisja Kultury jednogłośnie za poparła projekt uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
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Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 38
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 15 radnych większością
głosów (14za) przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
następującej treści:
UCHWAŁA Nr VIII/98/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem za rok 2014.
Uchwała stanowi zał. Nr 39

Ad.21
P. Przewodniczący – Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jagiellońska –
Antałówka” w Zakopanem. Proszę P. Małgorzatę Staszel Kierownika Biura
Planowania Przestrzennego o przedstawienie opinii, projektu uchwały.
P. Małgorzata Staszel p.o. Kierownika Biura Planowania Przestrzennego –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 40
P. Przewodniczący – dziękuje Pani, proszę P. Kacpra Gąsienicę Byrcyna
Przewodniczącego, zastąpi Wiceprzewodniczący Jan Jasica.
P. Jan Topór Jasica – Komisja głosowała, opiniowała jednogłośnie
pozytywnie.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje Panu, czy ktoś z Państwa radnych
chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 40

Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 17 radnych jednogłośnie
podjęła uchwałę następującej treści:
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UCHWAŁA Nr VIII/99/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Jagiellońska – Antałówka” w Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 41
Ad.22
P. Przewodniczący - pkt. 22 Podjęcie uchwały w sprawie: zobowiązania
Burmistrza Miasta Zakopane do wykonania analizy zasadności
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu przestrzennego
dla terenu Gubałówka, Kotelnica, Furmanowa, Harenda oraz stopnia
zgodności przewidywanych w zmianie planu rozwiązań, z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego
Miasta Zakopane. Nie ma Pana radnego Zbigniewa Szczerby.
P. Krzysztof Wiśniowski z sali
przerwy?

- udaje się, możemy prosić o 2 minuty

P. Przewodniczący- dobrze tylko bardzo proszę w ciszy i spokoju. Czy ktoś z
Państwa radnych inicjatorów?
P. Krzysztof Wiśniowski z sali – ale już mówię wchodzi bo był na Komisji
Zbyszek także on przedstawiał ten projekt uchwały.
P. Przewodniczący – to są skutki właśnie takich spacerów i wychodzenia z
budynku i z sali, z szacunku do P. radnego poczekamy ale bardzo proszę po raz
ostatni bo robi nam sie bajzel i przedłuża się Sesja.
P. Jacek Kalata z sali – P. Przewodniczący na każdego radnego będziemy tak
czekali?
P. Przewodniczący – mam szacunek do was wszystkich.
P. Wojciech Tatar z sali– proszę o przywitanie P. Jana Gluca brawami.
Oklaski.
P. Przewodniczący- ja pozwolę sobie odczytać projekt uchwały.
P. Krzysztof Wiśniowski z sali – P. Zbyszek wchodzi.
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P. Przewodniczący- dobrze.
P. Wojciech Tatar z sali – P. Przewodniczący jeszcze prosimy pół minuty.
P. Jacek Kalata z sali – o spokój i oddychanie.
P. Przewodniczący - dobrze P. Wojciechu.
P. Józef Figiel z sali – pół minuty i 30 sekund.
P. Jacek Kalata z sali – żeby nie było sytuacji, że radni (…) w tym projekcie
uchwały.
P. Wojciech Tatar z sali – takiej Rady to jeszcze miasto nie
P. Jerzy Jędrysiak z sali – zamieniamy się na zegarki.
P. Przewodniczący – dobrze bardzo proszę P. radnego Zbigniewa Szczerbę o
przedstawienie projektu uchwały, zarazem bardzo proszę aby Pan Zbyszek nie
wychodził z sali w czasie prac.
P. Zbigniew Szczerba – przepraszam P. Przewodniczący na mieście zostałem
niestety przytrzymany. Przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr
42. Pragnę jeszcze nadmienić, że w §4 proponujemy zmianę, mianowicie
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia nie po ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym tylko uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo proszę P. Kacpra Gąsienice Byrcyna
Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju o przedstawienie opinii
Komisji.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – opinia Komisji jest negatywna.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje, kto z Państwa radnych chciałby zabrać
głos w tej sprawie? Bardzo proszę P. Krzysztof Wiśniowski.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado P.
Burmistrzowie, Szanowni Zebrani, naszym celem było stworzenie takiej
uchwały, która da szansę rozwoju terenu na Gubałówce. Pamiętamy, że w
zeszłej kadencji pod koniec 2014 roku PKL wystąpił do Rady Miasta z prośbą o
zmianę punktową, no była tutaj szeroka dyskusja okazało się, że Rada podjęła
uchwałę, która znaczy nie odjęła tej uchwały i nie dała możliwości rozwoju w
tamtym terenie. Byli mieszkańcy obecni terenów na Gubałówce, którzy prosili o
to aby dać im możliwość inwestowania w tamtym terenie. Chcieliśmy ten obszar
poszerzyć o to co wydaje się słuszne o czym, żeśmy tutaj dyskutowali czyli nie
tylko sam teren blisko Gubałówki ale również Kotelnica, Furmanow11a aż po
Harende. I to jest nasza tutaj inicjatywa, która mam nadzieję zostanie odebrana
pozytywnie i damy możliwość przeanalizowania tego terenu pod względem
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właśnie możliwości działań czy inwestycji sportowo rekreacyjnej. Myślę, że
chyba wszystkim zależy na rozwoju Zakopanego oczywiście z poszanowaniem
własności, które tam mają mieszkańcy, rozmawialiśmy z mieszkańcami również
byliśmy świadkami tutaj ich obecności na Sesji gdzie chcieli aby i również oni
mogli inwestować w tamtym terenie. No i wydaje się tutaj, że ta uchwała jest
zasadna a my ze swojej strony będziemy właśnie wspierali taką możliwość,
która daje rozwój mieszkańcom no i to jest właśnie nasz główny , dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje Panie radny, proszę P. Burmistrza o zabranie
głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo no i znów
się bardzo cieszę, że po prostu Koledzy radni mnie tak bardzo wspierają
ponieważ w mojej kampanii wyborczej był właśnie ten zakres działań a więc od
Harendy do Gubałówki możliwość otwarcia stoku i to Państwo wszyscy wiedzą.
Cieszę się, że się podoba również, że tak powiem no moim Kolegom radnym,
którzy wspierali mojego poprzednika i myślę, że takie działalnie przyniesie
kiedyś efekt. Ja nie dalej jak dwa miesiące powiedziałem również za tej
mównicy, że przystępuje do analizy tych terenów od Harendy do Gubałówki.
Powiedziałem to wyraźnie tutaj na tej Sesji i wszyscy co oglądają i co słyszeli i
słuchają tego, mało tego zleciłem to P. p.o. Naczelnika P. Małgosi i tą analizę
już wykonano Szanowni Państwo a wy wychodzicie z inicjatywą. Mało tego ja
mam przygotowany projekt uchwały zmian punktowych na Harendzie,
Szanowni Państwo ta analiza została wykonana dla rejonu od Harendy do
Furmanowej. W tym momencie w trakcie analizy jest jeszcze Kotelnica
natomiast czemu Państwu nie przedstawiam tego i nie daję? Otóż nie chciałem
popełnić tego samego błędu, który popełniali moi poprzednicy, ja nie mam
zamiaru rozmawiać najpierw z wszystkimi tutaj uzgadnia c dopóki nie spotkam
się z właścicielami nieruchomości i mieszkańcami Harendy czy Furmanowej. I
tak jest zrobione, że P. radny Strączek umówiliśmy się , spotkanie jest z
właścicielami nieruchomości w najbliższy czwartek i to spotkanie pójdzie i w
zależności jak to spotkanie będzie wyglądało ilu będzie za a ile przeciw
będziemy tą uchwałę nie analizę tak jak zaznaczam. Analiza już się skończyła
analiza tego terenu jest już projekt uchwały do zmian, kwestia jest tylko taka, że
chciałbym to zrobić tak jak mówię przede wszystkim w zgodzie z mieszkańcami
i oczekiwaniami. Mało tego również złożyłem pisma do Spółki PKG
mianowicie czy nie byliby zainteresowani inwestycjami zarówno na wyciągu
Hrube- Cyrhla jak i Harenda- Furmanowa jak i Kotelnica czy upierają się do
inwestowania na samej Gubałówce czy są zainteresowani również innymi
inwestycjami. Oczywiście w tym piśmie zaznaczyłem, że gdyby byli
zainteresowani to możemy się podjąć dopiero starań ale musi to być zgoda
mieszkańców tak jak zaznaczam. Nic bez tych mieszkańców nie zamierzam
zrobić czyli podejmować jakichkolwiek dalszych kroków nie przedstawiając
najpierw mieszkańcom tego pomysłu. Z kilkoma oczywiście takimi, którzy maja
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tam grunty można powiedzieć dość strategicznych miejscach rozmawiałem i
wyrażają zgodę na dzierżawę tych miejsc, nie chcą inwestować ale na dzierżawę
miejsc. Ale muszę to najpierw przedstawić po prostu mieszkańcom,
właścicielom nieruchomości, wydaje mi się, że od tego się zaczyna po prostu
powinno się zaczynać rozmowy. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej kiedy tu
rzucamy projekty uchwała tak jak właśnie teraz nastąpiło a później dopiero
będziemy rozmawiać z mieszkańcami czy oni tego chcą. Tutaj analizę można
przeprowadzić oczywiście ale żebyśmy podjęli ten projekt uchwały, który
trzymam tu w ręku przygotowany, który przygotowała P. Małgosia i za to
Wydziałowi dziękuje nowemu, który powstał i tak jak mówię jeśli tylko po tym
spotkaniu będzie zielone światło działamy dalej. Jeśli zgodzą się na to, żeby ktoś
inwestor inny był również działamy z tym innym inwestorem, dodam jeszcze
tylko tyle, że mam nadzieję, że nawet jak będą jakieś nawet drobne sprzeciwy
czyli nie strasznie dużo zaproponowałem zmianę całej tej połaci na tereny
oczywiście to jest propozycja. Zaznaczam, żeby w tym momencie ci co nie
oglądają nie pomyśleli, że po prostu to już jest działanie itd. to jest propozycja i
gdyby część z nich się oczywiście nie zgadzała, uważała, że te rejony albo ich
nieruchomości nie powinny być ujęte to uważam, że na tak szerokiej przestrzeni
jest możliwość obejścia i stworzenia takich tras narciarskich, które się na pewno
da zrealizować. Także ja dziękuje za spóźnioną inicjatywę można powiedzieć a
być może nawet jak to się mówi no naśladującą moje działanie ale tak jak
mówię no to już zostało przeprowadzane. W związku z tym no nie wiem do
czego mnie możecie mobilizować jak ja to już zrobiłem, dziękuje uprzejmie.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Burmistrzu myślę, że nie jest to ani czas ani miejsce,
żeby się licytować kto pierwszy co powiedział, możemy się wrócić do zeszłego
roku i moich wystąpień na Sesji Rady Miasta w których wnioskowałem właśnie
o to, żeby przystąpić do poszerzonej zmiany punktowej od Harendy po
Gubałówkę i teraz możemy zastanowić się czy to był Pan pierwszy czy ja byłem
pierwszy ale to P. Burmistrzu nie ma żadnego znaczenia. Ja się bardzo cieszę, że
P. Burmistrz do takich prac przystąpił natomiast proszę mieć na względzie jedną
rzecz Rada pracuje swoim rytmem, Rada pracuje na podstawie dokumentów,
które otrzymuje jeżeli Rada nie ma wiedzy na podstawie dokumentów, ze P.
Burmistrz coś wykonuje to z całym szacunkiem P. Burmistrzu ja nie musze
mieć wiedzy, że Pan coś robi. Biorę sprawozdanie Burmistrza za ostatni
miesiąc, biorę sprawozdanie Burmistrza za zeszły miesiąc nie ma tam ani
jednego słowa i tym, że Burmistrz cokolwiek robi w sprawie Gubałówki. Słowa,
które padają jak P. Burmistrz sam doskonale wie padają na Sesji różne słowa,
różne sformułowania i różne obietnice. Dla mnie istotny jest dokument, nie było
jednego dokumentu, który świadczyłby o tym, że Burmistrz do czegokolwiek
przystąpił, tak jak powtarzam ani w sprawozdaniu ani w jego uzupełnieniu nie
powiedział Pan ani słowa. Na kilka Interpelacji Kolegi Krzyska Wiśniowskiego
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była mowa będziemy to robić więc P. Burmistrzu z całym szacunkiem nie
chcemy się licytować, cieszymy się, że Pan również ma takie myśli i Pan do
tego przystępuje. Natomiast jeżeli P. Burmistrz mówi o tym, że będzie
prowadził szerokie konsultacje dokładnie tak, dokładnie o to nam chodzi analiza
ma być tym, żeby przystąpić również do konsultacji ale również Rada jest
naszym zdaniem tym miejscem, które również tym konsultacjom podlega. Jeżeli
ja nie widzę przeszkód jeżeli Rada dziś tą uchwałę podejmie ma Pan Burmistrz
przyzwolenie, ze rada chce w tym terenie również zmian punktowych wiec nie
widzę powodu dla którego dzisiaj tej uchwały nie mielibyśmy podjąć. Dziękuje.
P. Przewodniczący – P. Zbyszku dziękuje bardzo, P. Burmistrz.
P. Burmistrz Leszek Dorula – no widzi Pan Panie Zbyszku, że ja potrafię
ludziom wierzyć a Pan nie i różnimy się tym, że Pan musi mieć wszystko na
papierze a mnie wystarczy dane słowo jeśli czyjeś słowo jest coś warte.
Szanowni Państwo ja z tego miejsca mówiłem, że przystępuje do tego aby od
Harendy do samej Gubałówki będę tworzy lał analizę czy zmianę punktowa,
mówiłem, że jestem w trakcie rozmów ale ja nie chce robić koło tego halo , ja
nie chcę już tych Czasów które były i wizjonerstwa przedstawiać. Ja chcę
pracować i tworzyć do tego atmosferę a nie tworzyć do tego kłótnie, że my się
tu zaczynamy znowu już kłócić koło czegoś co jeszcze nie powstało. Dajcie
Szanowni Państwo spokojnie i tym mieszkańcom stwórzmy dobrą aurę, dobra
atmosferę, że idziemy w dobrym kierunku i niech to będzie Pana sukces niech to
będzie czyjkolwiek sukces ale ważne, ze to będzie zamknięte. W mojej
kampanii tez Pan znajdzie, tam, że właśnie od Harendy, niech sobie nawet Pan
sięgnie do materiałów, że tak właśnie mówiłem i zostało wpisane i teraz nie
mam zamiaru się licytować. Chciałem tylko Państwu przedstawić, że ja to po
prostu już skończyłem i zrobiłem mam gotowy dokument ale chcę uszanować
przede wszystkim właścicieli gruntów i mieszkańców. Chciałbym nie popełnić
twego błędu który od szeregu lat był popełniany i mam nadzieję, że się to uda i
mało tego, że mam nadzieję proszę każdego z Państwa, żeby w tym pomógł. Jest
spotkanie można poprosić mieszkańców, każdy ma w swoich dzielnicach
znajomych, każdy ma rodzinę stworzyć koło tego0 dobra atmosferę bo jest nam
to niezbędne, żebyśmy po prostu w tym kierunku działali. Ja nie rozgrzebuje
powrotem ran i nie będę grzebał w tych samych tematach gdzie się nie udaję a
gdzie się co, po prostu patrzę gdzie by się można było gdzieindziej ten sam
właśnie temat realizować. Również spotkałem się z inwestorami, którzy chcą
inwestować na Huty – Cyrhla oczywiście dałem im czas stwierdzili, że
potrzebują jeszcze czasu ale zapytanie może iść, że gdyby jakiś był inny
inwestor do wsparcia właśnie tej inicjatywy dla tych mieszkańców bo trzeba tą
inicjatywę tamtych mieszkańców np. z Hut nad Cyrhlą no uszanować, że zrobili
wielką robotę na pewno wiele wysiłku zrobili i tylko oni potrafią wiedzieć jak to
jest trudne, żeby dojść do pewnych porozumień. Natomiast zaczynając od tego,
żeby w tym momencie koło tego zrobić znowu kłótnię jest to zupełnie
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niepotrzebne, mówię Państwu, że ja to mam skończone więc ja nie rozumiem po
co jest coś co po prostu jest wykonane. Jeśli Państwo chcą uczestniczyć w tym,
zapraszam na spotkania, które będziemy teraz organizować najbliższe chcemy
ogłosić w najbliższy czwartek czyli za tydzień. I chciałbym, żeby po prostu
poinformować tamtych mieszkańców, również później trochę dać spokoju i
czasu, żeby sobie to przeanalizowali , przemyśleli mogli poskładać do każdych z
Państwa jako radnych, że widzą tak albo inaczej bo to będzie tylko koncepcja i
w spokoju po prostu to rozpracować a nie na zasadzie show. Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Stanisław Majerczyk.
P. Stanisław Majerczyk – Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, Wysoka
Rado, P. Burmistrzowie. Proszę Państwa w tym momencie przynajmniej dla
mnie jako radnego no ta uchwała staje się bezzasadna i bezprzedmiotowa
dlatego, żeby nie dublować tego co jest. Słuchajcie dajmy sobie wydaje mi się
taki kredyt zaufania i skoro P. Burmistrz wykonał takie analizy w niedalekiej
przyszłości bo słyszymy o tym, że będzie to spotkanie za mieszkańcami
spróbujmy nie wylać tym razem może dziecka z kąpielom tylko zaufajmy sobie.
Ja myślę, że to po prostu będzie najlepsze co w tym momencie.
P. Przewodniczący – P. Stanisławie bardzo dziękuje za obiektywne
przedstawienie sprawy. Bardzo proszę P. Małgosia Staszel.
P. Małgorzata Staszel p.o. Kierownika Biura Planowania Przestrzennego –
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, dostaliśmy takie zadanie od P. Burmistrza
około miesiąca temu ponad. Podzieliliśmy zadanie na trzy etapy, pierwszy etap
został wykonany to jest odcinek pogórza Gubałowskiego od istniejącego
wyciągu na Harendzie aż do drogi na Kotelnice. Następny etap to będzie rejon
istniejący z poprzedniego wyciągu, reaktywacja poprzedniego wyciągu na
Kotelnicy i ostatni etap to będzie rejon Gubałówki. W tej chwili skończyliśmy
etap pierwszy pracujemy nad drugim.
P. Przewodniczący – P. Małgosiu bardzo dziękujemy, cieszymy się z tego
bardzo, ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? nie widzę .
Przystępujemy do głosowania autopoprawki uchwała Rady Miasta Zakopane z
dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: zobowiązania Burmistrza Miasta
Zakopane do wykonania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu przestrzennego dla terenu Gubałówka, Kotelnica,
Furmanowa, Harenda oraz stopnia zgodności przewidywanych w zmianie planu
rozwiązań, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania
przestrzennego Miasta Zakopane. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
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Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka nie została
przyjęta 5 głosów za przy 13 głosach przeciw oraz 2 głosach
wstrzymujących się.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 42
Rada Miasta w głosowaniu jawnym nie podjęła uchwały - 14 przeciw, 5za i
1 głosie wstrzymującym się.
Ad.23
P. Przewodniczący – pkt.23 Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2015-2025.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 43

– przedstawiła projekt

P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki Szanownego P. Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo Komisja pozytywnie,
jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zatem przechodzimy do odczytania
projektu uchwały.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 43
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 19 radnych jednogłośnie
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr VIII/100/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na
lata 2015-2025
Uchwała stanowi zał. Nr 44
Ad.24.
P. Przewodniczący – pkt.24 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tatrzańskiego na zakup
niezbędnych towarów i usług związanych z wykonaniem sztandaru wraz z
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gablotą dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem oraz na
zorganizowanie uroczystości wręczenia sztandaru. Proszę P. Zofię Martyniak
Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Zofia Martyniak Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Ewidencji przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 45
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Naczelnik, proszę Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo Komisja na swoim
posiedzeniu debatowała nad tym projektem tej uchwały 2 radnych było za 2
wstrzymało się od głosy tak więc pozytywnie zaopiniowała projekt tej
uchwały, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zatem przechodzimy do odczytania
projektu uchwały.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 45
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 19 radnych większością
głosów (18 za) przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę
następującej treści:
UCHWAŁA Nr VIII/101/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tatrzańskiego na
zakup niezbędnych towarów i usług związanych z wykonaniem sztandaru
wraz z gablotą dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem oraz na
zorganizowanie uroczystości wręczenia sztandaru.
Uchwała stanowi zał. Nr 46
Ad. 25
P. Przewodniczący – Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Burmistrzowi
Miasta Zakopane uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za
korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
będących w zarządzie i administrowaniu jednostki budżetowej Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem. Proszę P. Leszka Behounka
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Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Leszek Behounek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zakopanem - przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 47
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc –Szanowni Państwo Komisja wyczerpująco podeszła do tego
tematu, P. Dyrektor dosyć długo z nami w tym temacie debatował, radni
zadawali pytania co się za tym kryje, o co konkretnie chodzi i uzyskali
wyczerpujące odpowiedzi i jednogłośnie zaopiniowali projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę P.
Macieja Wojaka o zabranie głosu.
P. Maciej Wojak Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – Szanowni
Państwo ja chciałem spytać czy te opłaty również dotyczą wynajmu kortów
tenisowych w Parku Miejskim?
P. Leszek Behounek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zakopanem – wszystkiego.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos,
spytać? Nie widzę, zatem przechodzimy do odczytania projektu uchwały.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 47
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 19 radnych jednogłośnie
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr VIII/102/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta Zakopane uprawnień do
ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie i administrowaniu
jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 48
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Ad.26
P. Przewodniczący – pokt.26 Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie
Miasta Zakopane na rok 2015.Proszę P. Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta
Zakopane o przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane - przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 49
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, proszę P. Jana Gluca o przedstawienie
opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo Komisja dosyć długo nad
tym projektem również obradowała, P. Skarbnik przekonała radnych do
celowości tej uchwały w sposób jasny i merytoryczny i jednogłośnie również
przyjęto projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący czy ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos z Państwa radnych? Nie widzę zatem przechodzimy do
odczytania projektu uchwały.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 49
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 17 radnych jednogłośnie
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr VIII/103/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015.
Uchwała stanowi zał. Nr 50
Ad. 27
P. Przewodniczący – pkt.27 Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miasto Zakopane oraz
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Proszę P.
Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Tomasz Filar p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 51
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P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Jana Gluca
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt ej uchwały, dziękuje.
P. Przewodniczący – P. radni tutaj Wydział wnioskuje o autopoprawkę tu jest
zmiana w podstawie prawnej.
P. Tomasz Filar p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami – tak P.
Przewodniczący po prostu chochlik drukarski w podstawie prawnej dwukrotnie
nam się wdarł i jest to tylko zmiana pozycja Dziennika Ustaw zarówno w
Ustawie o Samorządzie Gminnym nie 541 tylko 594 i w pozycji Ustawy o
Gospodarce Nieruchomościami 1200 zamieniamy prawidłowo na 518.
P. Przewodniczący – P. Naczelniku już głosujemy autopoprawkę. Przepraszam
bardzo czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.
Odczytał projekt uchwały wraz z przyjętą autopoprawką – zał. Nr 51
Rada Miasta w glosowaniu jawnym w obecności 14 radnych jednogłośnie
podjęła uchwałę następującej treści:
UCHWAŁA Nr VIII/104/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy
Miasto Zakopane oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości.
Uchwała stanowi zał. Nr 52
Ad. 28
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 28 – Wolne wnioski
mieszkańców. Wnioski złożyli Pan Wawrzyniec Bystrzycki, bardzo proszę.
P. Wawrzyniec Bystrzycki – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, chciałem podziękować P. Przewodniczącemu za
możliwość wystąpienia na dzisiejszej sesji. Na wstępie mojego wystąpienia
chciałem wszystkim Państwu pogratulować wybory jednocześnie życzyć
podejmowania jedynie słusznych i łatwych decyzji. Odpowiedzialność jaka
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spoczywa na Panu Burmistrzu oraz Na Radzie Miasta jest bardzo duża, dlatego
tez jako mieszkaniec Zakopanego oczekuję że te najbliższe cztery lata nie będą
czasem zmarnowanym dla rozwoju naszego miasta. Wychodząc naprzeciw
chciałbym Państwa zainteresować trzema inwestycjami drogowymi, które
zostały rozpoczęte w poprzedniej kadencji, zlecając dokumentacje techniczną.
Projekty budowlane są zakończone i obecnie znajdują się w Wydziale Rozwoju
Lokalnego i Współpracy Europejskiej tego Urzędu. Natomiast pozostały jeszcze
kwestie do załatwienia głównie uzyskanie pozwolenia na budowę. Poruszone w
moim wystąpieniu inwestycje usytuowane są na skrzyżowaniach dróg różnej
kategorii, dróg gminnych z drogami powiatowymi. Jeżeli Państwo pozwolicie to
pokrótce chciałbym przybliżyć koncepcję ich przebudowy i jednocześnie złożyć
w przedmiotowej sprawie odpowiedni wniosek. Pierwsza z nich to przebudowa
skrzyżowania na Bystrym u boku hoteli Imperial i Zakopane. jest to
skrzyżowanie ulic Droga na Bystre, Droga do Olczy, Droga na Antałówkę,
Karłowicza, oraz ul. Balzera, które jest w zarządzie Zarządu Powiatu
Tatrzańskiego. Projekt budowlany zakłada w tym miejscu wykonanie ronda
kompaktowego o niewielkiej średnicy z jednym pasem ruchu, sztucznie
podwyższoną wyspą centralną. Nie muszę Państwa przekonywać chyba jak
ważna jest ta inwestycja dla naszych mieszkańców oraz turystów, którzy
korzystają z tego skrzyżowania, szczególnie w sezonie turystycznym. W
szczycie sezonu zarówno letniego jak i zimowego tworzą się na tym
skrzyżowaniu korki spowodowane ruchem komunikacyjnym głównie w
kierunku Morskiego Oka, czy też ośrodka narciarskiego pod Nosalem. Druga
inwestycja dotyczy przebudowy całej ul. Chłabówka, w szczególności
skrzyżowania z ul. Balzera. Przebudowa skrzyżowania zakłada m.in. wykonanie
nowego zjazdu z drogi powiatowej, muru oporowego, niwelacji terenu po
drugiej stronie ul. Chłabówka, w taki sposób aby samochody jadące szczególnie
z dołu w kierunku Cyrhli mogły bezpiecznie skręcić w ul. Chłabówka górna.
Trzecia sprawa dotyczy przebudowy skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich z
ul. Gładkie, ul. Kaszelewskiego. Dokumentacja zakłada poszerzenie zjazdu
zgodnie z warunkami technicznymi, wykonanie muru oporowego, niwelacji
terenu ul. Gładkie, jak Państwo wiecie tam jest taka niecka, należy podnieść
oraz wykonanie zjazdu z ul. Kaszelewskiego na teren Starostwa Powiatowego w
Zakopanem pod Gubałówką. Tam często odbywają się różne imprezy
kulturalne. Nie chciałbym na Sesji szerzej omawiać poszczególnych założeń
projektów, jak i zabierać Państwu czas, ponieważ uważam, że właściwym
miejscem do poszczególnych analiz projektów oraz szerszego zapoznania się z
dokumentacją i to się powinno odbyć na posiedzeniu stałych komisji czy
Komisji Ekonomiki, czy Komisji Gospodarki Komunalnej. Chciałbym
natomiast zwrócić się do Państwa z wnioskiem o zawarcie porozumienia z
Powiatem tatrzańskim na realizacje przedstawionych przeze mnie inwestycji.
Art. 19, ust4 ustawy o drogach publicznych z 1985 r. daje możliwość zawarcia
takiego porozumienia, które mówi wprost o przekazywaniu pomiędzy
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zarządcami tych kompetencji łącznie ze wzajemnymi rozliczeniami
finansowymi. Jako radny Rady Powiatu Tatrzańskiego a jednocześnie
mieszkaniec Zakopanego na ostatniej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego
złożyłem wniosek o tej samej treści o wystąpienie do Pana Burmistrza i Rady
Miasta Zakopane z propozycją zawarcia takiego porozumienia. Stan prawny jest
taki, że art.25, ust. 2 ustawy o drogach publicznych mówi wprost, iż koszt
przebudowy tych skrzyżowań powinno ponieść miasto Zakopane jako inicjator
inwestycji. Natomiast ten sam artykuł 25 tylko ust. 1 mówi, że m.in.
przebudowa skrzyżowań należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższe
kategorii w tym przypadku Zarządu Powiatu Tatrzańskiego. Pomimo różnych
zapisów w ustawie o drogach publicznych powinniśmy wspólnie podjąć ten trud
i doprowadzić do realizacji przedmiotowej inwestycji. Zdaję sobie sprawę, że
nie jesteśmy w stanie w roku bieżącym wykonać przedmiotowych zadań
inwestycyjnych, natomiast uważam, że rozpoczynająca kadencja pozwoli na to,
aby zamknąć procedury administracyjne oraz zakończyć realizacje w terenie.
Cieszy mnie fakt, że w wieloletnim programie inwestycyjnym są ujęte
przedmiotowe inwestycje natomiast uważam, że dla ułatwienia sprawy oraz
uwago iż powyższe zadania znajdują się na terenie dwóch samorządów, tego
typu współpraca powinna być podjęta. Jak Państwo pamiętacie, albo i nie,
jeszcze w poprzednich kadencjach takie porozumienie było podjęte, aby
wykonać chodnik na Cyrhli przy drodze powiatowej ul. Balzera. Wtedy zarząd
Powiatu Tatrzańskiego z Panem Burmistrzem jeszcze Bąkiem podjął taki trud
porozumienia i ten chodnik powstał. W poprzedniej kadencji Pan Burmistrz tez
na mocy uchwały Rady Miasta spisał porozumienie z Zarządem Dróg
Wojewódzkich odnośnie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie miasta,
chodzi o drogę od ronda dra Chramca poprzez ul. Nowotarską, Kościeliską.
Także jest to możliwe. Aby nadać bieg sprawom wnioskuję do Pana Burmistrza
oraz Rady Miasta Zakopane o przygotowanie i uzgodnienie projektów
porozumienia, następnie o podjęcie przez obie Rady odpowiednich uchwał
dających upoważnienie Panu Burmistrzowi oraz Zarządowi Powiatu
Tatrzańskiego do zawarcia tychże porozumień. Na zakończenie mojego
wystąpienia chciałbym podziękować Panu Burmistrzowi oraz Radzie Miasta
Zakopane za kontynuowanie wniosku poprzedniej Rady i podjęcie uchwały o
przekazanie środków finansowej w wysokości 230 000 zł dla Straży Pożarnej na
Olczy na zakup małego samochodu strażackiego. Bardzo Państwu dziękuję,
życzę dobrego popołudnia.
P. Przewodniczący – dziękujemy Panu bardzo, Pan radny Bartłomiej Bryjak
chciałby się odnieść.
P. Bartłomiej Bryjak – Panie Wawrzyńcu, Szanowni Państwo, ja w sprawie
ronda na Bystrym, w sprawie skrzyżowania Drogi do Olczy, Karłowicza i ul.
Balzera. Byłem już parokrotnie w wydziale pytać się, czy jakieś prace w tym
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temacie są prowadzone, czy jakieś dokumenty są przygotowane i czy jest
prawdą że wszystko jest gotowe oprócz pozwolenia na budowę. Z tego co wiem,
nie jest nic gotowe, nie są wykupione grunty, chociaż wielokrotnie sam jako
mieszkaniec słyszałem od poprzedniego Wiceburmistrza, ze sprawa ronda na
Bystrym jest już praktycznie gotowa i lada miesiąc będzie to rondo budowane.
Słyszałem to od wielu lat i dlatego też byłem pytać w Wydziale jak wygląda ta
inwestycja. Nie są wykupione nawet grunty więc przygotowanie tej inwestycji
na pewno nie potrwa parę miesięcy tylko od dzisiaj patrząc potrwa to parę lat
ponieważ potrzebne jest tam uzyskanie jeszcze wykup gruntów,
prawdopodobnie przymusowy, opracowanie koncepcji i dogadanie się z
powiatem, więc jeśli by Pan wiedział coś więcej na temat, że te dokumenty są to
bardzo prosiłbym o informację, no bo być może Wydział nie powiedział mi
wszystkiego. Jeśli Pan wie więcej to bardzo prosimy o informację. Natomiast
jeśli inicjatywa, żeby uchwała i zarząd powiatu współpracował z Panem
Burmistrzem bardzo cenna, bardzo zależy nam wszystkim żeby to rondo
powstało jak najszybciej. Także dziękuję.
P. Wawrzyniec Bystrzycki – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, jestem w posiadaniu dokumentacji, mam kserokopie
porobione z Wydziału Inwestycji. Dlaczego w tamtej kadencji do tego nie
doszło? Ponieważ poprzedni Zarząd Powiatu Tatrzańskiego do końca nie mógł
wyznaczyć granicy pasa drogowego ul. Balzera. Były po prostu problemy z
wyznaczeniem tego skrzyżowania. Ustawa, której przytoczyłem ten artykuł 25
mówi wprost, że zarządcą na skrzyżowaniu dróg dwóch kategorii jest zarządca
wyższej kategorii, w tym przypadku Zarząd Powiatu Tatrzańskiego. Ja mam tą
dokumentacje przed sobą, projekt zagospodarowania. Natomiast, oczywiście to
co Pan powiedział, ja się z tym zgadzam. Tam przy Imperialu, i też wcześniej
powiedziałem, że musi być uzyskane pozwolenie na budowę, natomiast tez
musza być poprzedzające decyzje, czyli decyzja zrid. Powiem więcej, że było
przygotowane porozumienie z powiatem tatrzańskim, mam kserokopie w teczce.
Niestety, ni nie zostało zawarte, oczywiście później czas wyborów, zmiana w
samorządach, ale myślę że do tego możemy spokojnie wrócić i tak jak
powiedziałem, aby wzmocnić te działania inwestycyjne powinniśmy to wspólnie
razem z Powiatem zrobić. Moja inicjatywa jest taka, aby właśnie iść w tym
kierunku. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo Panu.
P. Bartłomiej Bryjak – bardzo cenna, ja również popieram i również
ubolewam, że poprzedni Starosta nie chciał wytyczyć i zawrzeć tego
porozumienia, tak jak myśmy wszyscy oczekiwali, szczególnie mieszkańcy
Bystrego. Także popieram tę inicjatywę, ale chciałem uszczegółowić, że to na
pewno potrwa, bo tak jak Pan Wawrzyniec powiedział potrzebna jeszcze
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procedura ZRiDrid – u, wykupu gruntów i to nie jest tak, że tam jest wszystko
gotowe, tylko potrzebne jest pozwolenie na budowę, potrzebny jeszcze wykup
gruntów i opracowanie koncepcji zawarcie porozumienia ze Starostwem, także
no żeby mieszkańcy nie mieli błędnego obrazu. Ponieważ ja sam od
poprzedniego Wiceburmistrza słyszałem, że to rondo jest praktycznie gotowe
od mniej więcej 4, 5 lat. Chciałem to urealnić, że to nie jest kwestia, że Pan
Burmistrz nie chce zrobić w tym roku czy w następnym, tylko wymaga to wielu
jeszcze porozumień i uzgodnień i wykupu gruntów.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, kolejny wniosek złożyła P. Maria
Gruszka, nieobecna i P. Zygmunt Kaciczak.
P. Zygmunt Kaciczak - odczytał pismo z dnia 26 kwietnia 2015 r. – zał. Nr
53
P. Przewodniczący – Panie Zygmuncie temat alkoholi mamy rozwiązany,
decyzja Rady aby nie zwiększać liczby koncesji. Dziękuję bardzo.
Wyczerpaliśmy punkt wolne wnioski mieszkańców.
Ad. 29
P. Przewodniczący – pkt.29 - Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i
wnioski radnych, bardzo proszę P. Burmistrza o odpowiedź.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo ja tu
chciałem odpowiedzieć Panu radnemu Majerczykowi o utrzymanie drogi
Balzera tu za sprzątnie, które nas pochwalił i P. Prezes dziękuje. Co do
utrzymania drogi Balzera no oczywiście Pan słusznie twierdzi, że ona należy do
Starostwa jest to droga wojewódzka i tak jak tutaj stwierdził Kolega z
poprzedniej kadencji Bystrzycki, że myśmy już jedną taka drogę przejęli od
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak musimy mieć świadomość, że
cały ciężar później ponosimy utrzymania tej drogi ale nie tylko odśnieżania,
sprzątania ale również remontowania, ja postaram się oczywiście ze Starostwem
porozmawiać na temat porozumienia i przekazania ewentualnie takiej drogi
natomiast wy będziecie musieli później to przegłosować, żebyście mieli później
tą świadomość, że trzeba będzie to przejąć ale mam nadzieję, że tez Starostwo
zgodzi się albo o dotacje, którą dostają na ta drogę, żeby tą dotacje przekazać
również nam i wtedy rozumiem, że obciążenie naszej gminy byłoby dużo, dużo
mniejsze. Ale zgadzam się bo przecież mieszkaniec zwykły nie odróżnia jaka to
jest droga tylko, że leży w Zakopanem i postaram się ze Starostwem na ten
temat porozmawiać. Jeśli chodzi o dostępność komunikacji rano i wieczorem tu
musze z całą przykrością stwierdzić, że ja dwa razy spotkałem się z tymi którzy
uprawiają komunikację w naszym mieście i za pierwszym razem rzeczywiście
mi obiecano, że to zrobią nie ukrywam, że słowa nie dotrzymano. Miało to być
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już po prostu zrobione w tamtym miesiącu nie jest mam nadzieję, że po prostu
do tego przystąpią w przeciwnym razie ja nie wycofam się łącznie z tym, że
będziemy w przyszłości tworzyć komunikację własną. Jest mi przykro z tego
powodu bo chciałbym, żeby ten transport, który istnieje bo to jest wiele rodzin,
wielu przedsiębiorców działał w tym Zakopanem ale musi działać tak, żeby po
prostu te linie zostały wykonywane rzetelnie a mieszkańcy mogli po prostu do
pracy do szkoły i powrotem jeździć. Tak jak mówię postaram się jeszcze raz o
to, żeby po prosu do tego przystąpili jeśli nie to podejmiemy kroki aby po prostu
działać w innym kierunku. Całkowicie się zgadzam z P. radnym Stanisławem do
zaciśnięcia współpracy Euroregionu Tatry i proponuje tak jak już Panu radnemu
powiedziałem proponuje aby nasi przedstawicieli zacieśnili współpracę z innymi
gminami tak jak można powiedzieć z Gminą Jabłonka i z Kościelisko oni są
świetnie zorganizowani i potrafią te środki naprawdę bardzo dobrze
zagospodarować i wspólnie wystąpić o dofinansowanie czego myśmy
dotychczas rzeczywiście nie robili ale przy wspólnym działaniu można więcej i
apeluje do tego, żeby po prostu tak popracować. Tym bardziej, że P. Jan Gluc
dobrze zna się z tymi osobami przynajmniej z P. Karlakiem, to by było tyle co
do radnego P. Stanisława, P. Jackowi Kalacie Nasz Kasprowy, organizatorem
był P. Sonik w związku z tym również on te zaproszenia wręczał, rozdawał itd.
nie chce brać jak gdyby odpowiedzialności ani za treść, która tam się znajduje
ani za terminy, które Państwo dostali. Jeśli chodzi o Krupówki 42 odpowie na to
pytanie Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Panu, natomiast jeśli chodzi o
Rafaczówki tu z P. Puchałową, żeśmy rozmawiali mamy możliwość bo to jest
droga wspólna razem z Poroninem i w tym momencie trwają z P. Naczelnik i P.
Wiceburmistrza, żebyśmy również z takim porozumieniem z Poroninem
wystąpili i ewentualnie to oświetlenie wspólnie zrealizowali. Mam nadzieję, że
Wójt Poronina się na to zgodzi i Rada Gminy Poronin. Do P. Profesora
Jędrysiaka, co do hospicjum odpowie P. Wiceburmistrz co do Szkoły
Muzycznej P. Wiceburmistrz i o boisku również natomiast stwierdził Pan, że po
prostu mieszkańcy tam sprzątają ja w ogóle z tego miejsca chciałem
podziękować mieszkańcom bo powstało bardzo wiele inicjatyw mieszkańców
min. Os. Zwijacze, Króle to są przepiękne inicjatywy kiedy mieszkańcy nie
czekali aby ktoś posprzątał tylko nawet nie przy samych swoich domach ale po
częściach można powiedzieć należących do Gminy do Zarządu Wodnego takie
akcje zrobili. Czekają teraz na odbiór tych śmieci tu bym zaapelował do P.
Prezes, żeby po prostu w uzgodnieniu z radnymi bo tu P. Paweł Strączek
potrzebuje i pewnie inni radni tez potrzebują, że maja z tych akcji
przyszykowane gdzieś tam te śmieci. Oni wysprzątali po prostu nie swoje
podwórka tylko takie miejsca, które są często no po prostu bezpańskie można
powiedzieć albo wręcz tworzone jako wysypisko i chwała im za to chcę tutaj
podziękować wszystkim tym mieszkańcom, którzy podjęli się takiego działania.
Ja pamiętam z lat szkolnych kiedy całymi klasami sprzątaliśmy ulicę w związku
z tym dla mnie to nic dziwnego ale cenne na dzień dzisiejszy bardzo cenne. P.
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radnemu Bystrzyckiemu chciałem powiedzieć tak P. radny myśmy byli wspólnie
12 lat radnym, Pan w pierwszej kadencji był Przewodniczącym Komisji
Komunalnej P. Solik był Radnym i ja byłem radnym i pamiętam, że ten temat
Imperialu się bardzo mocno przewinął z tego co pamięta. Wręcz P. Wojciech
Solik bardzo mocno naciskał co się dzieję, że P. Bąk nie robi tam tego
skrzyżowania i później w następnej kadencji został Burmistrzem P. Wojciech
Solik i 8 lat żeśmy robili koncepcje czyli widocznie tam trudności są. To nie jest
tak, że w tym momencie przez 4 miesiące myśmy cokolwiek ja mam nadzieję
,że to nie w tej kwestii w ogóle tak było powiedziane natomiast na pewno
będziemy robić co się da terminów nie potrafimy określić tak jak tu już było
powiedziane ale za inicjatywę albo przypomnienie tego działania bardzo
dziękuje bo to jest rzeczywiście bardzo ważne tematy. Również Chłabówka
ciągnie się tez z tego co pamiętam to przynajmniej 8 lat Górna i sam pamiętam
jak żeśmy organizowali spotkania na Cyrhli wyborcze i zawsze mieszkańcy
zwracali się tam o te w tym temacie tam natomiast nie ukrywam, że te sprawy są
trudne. Ja nie zarzucam poprzednikom tylko to przedstawiam, że widać, że są
trudne skoro je przez 8 lat nie dało się w tym momencie zrobić ale będziemy się
starać, żeby takie porozumienie bo ono jest rzeczywiście ważne podpisać i za tą
inicjatywę dziękuje. Bardzo proszę P. Burmistrz.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – Szanowni Państwo budynek
dawnej Szkoły Muzycznej w Parku Miejskim to budynek wpisany do Ewidencji
Zabytków. Nie ulega wątpliwości, że wymaga generalnego remontu dlatego
Wydział Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej wprowadza ten
budynek do programu rewitalizacji i oprócz tego budynku jeszcze inne
oczywiście ale skupmy się dzisiaj na tym jednym. Występujemy z wnioskiem o
zmianę punktowa w planie aby była również możliwość rozbudowy tego
budynku taki chociażby jak sugerował architekt Jan Karpiel Bułecka na ostatniej
Komisji bo taka rozbudowa w naszym mniemaniu rzeczywiście mogłaby się
przydać. Różne są pomysły jeśli chodzi o przeznaczenie tego budynku natomiast
z tego miejsca mogę zapewnić, że Muzeum Sportów w którymś z
rewitalizowanch budynków znajdzie swoje miejsce . Natomiast na dzień
dzisiejszy nie składamy deklaracji, że to będzie właśnie w starej Szkole
Muzycznej, jeśli chodzi o boisko przy ul. Kościelnej i bramki nigdy tam nie
było siatki ustaliliśmy w międzyczasie były tam tylko piłko chwyty, które nie są
zniszczone tylko odczepiły się takie zaczepy, P. Dyrektor był to jest już
naprawione. Natomiast udało się też P. Dyrektorowi w międzyczasie siatki
zamówić, jeżeli jest taka potrzeba, żeby tam siatki przy tych bramkach były to
będą, już są zamówione więc niech nie będą piłko chwyty tylko porządne siatki.
Jeśli chodzi o słupek to Wydział Drogownictwa pojedzie na wizję lokalną ten
słupek jest małym problemem a jeszcze mniejszym drzewka o które P.
Wiceburmistrz Łukaszczyk powiedział, że zadba i tam się znajdą, dziękuje
bardzo.
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P. Jerzy Jędrysiak z sali – dziękuje Pani bardzo lubię tą energię i konkret.
P. Przewodniczący – P. Wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica –
ja musze jeszcze coś
dopowiedzieć bo musze jeszcze coś powiedzieć. Jak wracałam na miejsce to P.
Naczelnik Puchała powiedziała, że nie jeden słupek Panie radny tylko wszystkie
słupki będą wymienione.
P. Jerzy Jędrysiak z sali – bo P. Janina jest tam na dawnych ziemiach Pęksów
mieszka i wie w którym miejscu są ja nie wiem, wiem tylko, że zimie nam
zabrali mojej babci.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo
radni, Szanowni Państwo jeśli chodzi o sprawę tzw. hospicjum tak rzeczywiście
to jest centrum wolontariatu tzw. to jesteśmy w trakcie projektowania. Wszystko
jest powiedzmy na dobrej drodze poza tym, że może to chwilę potrwać z uwagi
na to iż tam wymagana aby to zrobić w takiej formie jak, musi być wyższy. Plan
poprzedni uchwalony był z pewna premedytacja tam nie dopuszczono wyższych
właśnie budynków z uwagi na to, że miasto nie było jeszcze wtedy właścicielem
tego budynku i chciano ograniczyć możliwość takiej rozbudowy. Natomiast
Proszę Państwa w tej sytuacji jaka teraz jest plan jest zaskarżony, jest teraz w
kasacji część z Państwa na pewno o tym wie, więc czekamy na wyniki wtedy
będziemy mogli przystąpić do wniesienia zmiany punktowej do planu i
zakończyć później proces projektowania. Drugą bardzo istotną sprawą tutaj jest
sprawa pozyskania środków na ta inwestycje to najlepiej by było gdybyśmy
mogli jednak w sporej części pozyskać takie środki zewnętrzne i tutaj Wydział
nad tym intensywnie pracuje tak jak również nad pozostałymi inwestycjami. Co
do jeszcze tutaj sprawy drogi Za Cieszynianka to bym poprosił jeszcze P.
Naczelnika Wydziału Geodezji, żeby może przedstawił sprawę jak ona wygląda
i później P. Naczelnika Fryźlewicza jeśli chodzi o sprawę tą Krupówki
42.Dziekuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, zabierze głos P. Naczelnik Tomasz Filar.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – P.
Burmistrzowie, P. Przewodniczący, Wysoka Rado sprawa tego podziału o
którym mówił P. radny Kalata jest sprawa, że tak powiem techniczną ponieważ
w momencie kiedy zaczęliśmy się zajmować żeby tą droga ta została w pełni
przejęta, że tak powiem prawnie już na Gminę Miasto zakopane okazało się, że
działka jest na Skarbie Państwa. Znaczy własnością jest Skarb Państwa według
hipoteki i częściowo ta droga wchodzi jakby w nieruchomość Państwowej
Akademii Nauk. W związku z tym zgodnie z tym co Wydział Drogownictwa i
transportu nam potwierdził zrobiliśmy podział pasa drogowego czyli
zamknęliśmy, że tak powiem drogę publiczną na bramie wjazdowej do
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nieruchomości Państwowej Akademii Nauk. I stąd jest ten podział i nie jest to
jakieś działanie typu, żeby komuś coś powiększyć jakąś nieruchomość tylko
stricte wydzielamy zgodnie z ustawą zakres pasa drogowego i taki wniosek
został złożony do Wojewody, żeby skomunalizować tą część działki, która jest
w pasie drogowym.
P. Przewodniczący – bardzo proszę, dziękuje P. Naczelniku P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – P. Naczelniku droga ta została zaliczona Ustawa w roku 94
do dróg publicznych z tego co rozumiem. W roku 2005 do 2012 dokonywano
czy tworzono tutaj w urzędzie metryki dróg na podstawie tej metryki dopiero
dokonano podziału drogi istniejącej. Nie okłamujmy się wszystkie samochody,
całe odśnieżanie ”Tesko” jeździło do końca na placu się koło tego PAN
nawracało i w tym momencie po prostu wracało. Tak samo na tej drodze zostały
kilka lat temu z inicjatywy Burmistrza Solika postawione pachołki gdzie była
mijanka w celu uniemożliwienia po prostu zawężenia tej drogi. Także tutaj jest
troszeczkę śmieszna sytuacja bo powiedzmy inaczej najpierw się zalicza drogę,
która ma jeden numer ewidencyjny w całości do dróg gminnych później się
tworzy metrykę po prostu gdzie się tylko stwierdza, że tylko fragment drogi jest
droga gminną a później się tą drogę dzieli jeszcze na dwa fragmenty, żeby po
prostu części się pozbyć. W miejscu gdzie samochody nie maja gdzie nawracać
gdzie można by zabezpieczyć po prostu jakikolwiek plac dla nawracania się,
dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje P. radny, P. Naczelnik.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – troszkę
inaczej ponieważ jeżeli tak jak Pan mówi zgadza się, rozporządzeniem
Wojewody Nowosądeckiego droga Za Cieszynianką została zaliczona do dróg
publicznych w Gminie Miasto zakopane. Przy czym tak jak Pan mówi nie było
wówczas obowiązku sporządzania jakby zakresu przebiegu dróg ten obowiązek
wynikał później jakby z nowelizacji ustawy i w momencie kiedy my zaczęliśmy
regulować tą drogę tak jak mówię dostaliśmy z Wydziału Drogownictwa
dokładny zakres drogi publicznej i tak został wykonany podział. A teraz jez Eli
Pan mówi, twierdzi Pan, że
P. Jacek Kalata z sali – tylko, że ten zakres został ustalony w czasie
późniejszym a więc de facto po tym jak, powiem inaczej droga miała jeden
numer na całej długości.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – tak ale proszę
Pana co jest jeszcze co jest ważna sprawą ta droga została wywłaszczona w lata
60 bodajże mam tutaj decyzję o wywłaszczeniu na dojazd do właśnie tego
ośrodka wypoczynkowego. (…) została dopiero zaliczona do dróg publicznych.
Czyli cała droga faktycznie została wywłaszczona na dojazd do PAN-u
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następnie powstała brama a później powstał zakres drogi publicznej bo droga
publiczna została tak jak mówiliśmy zaliczona dopiero w 95 jako droga
publiczna w Gminie Zakopane czyli brama stała wcześniej niż zaliczono drogę
publiczną. Jeszcze raz podkreślam podział jest zrobiony zgodnie z opinią i z
oświadczeniem Wydziału Drogownictwa gdzie ten pas drogowy jest na dzień
dzisiejszy. Słupki to już musiała by P. Naczelnik odpowiedzieć Wydziału
Drogownictwa jak powstały ale one bodajże są oddzielające pas drogowy ale to
już odnośnie słupków już P. Naczelnik myślę by odpowiedziała. Ja tak jak
mówię mogę odpowiedzieć na ten podział, który został wykonany w celu
regulacji prawnych tej drogi i faktycznie z jednego numeru działki ewidencyjnej
zrobiły się dwa.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Naczelniku, bardzo proszę P.
Naczelnika Fryźlewicza.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - P.
Przewodniczący, P. radni kamienica na Krupówkach 42 została wybudowana w
okresie międzywojennym obrazowo mówiąc konkretnie nad Potokiem
Foluszowym to znaczy, że z jednej i drugiej strony potoku jest budynek a
środkiem przepływa potok. Problem zgłaszany przez mieszkańców pojawił się
w 2001 roku stwierdzili oni, że na skutek wybudowania tzw. oczka wodnego
czyli tego obiektu z dawnym skrzyżowaniem ulic Krupówki i Staszica zaczęli
mieć problemy polegające podmakaniu ścian w piwnicy. Stanowisko gminy
zawsze było takie, że to nie ma związku niemniej ponieważ powtarzały się
wielokrotnie te problemy zgłaszane do
różnych rad, kolejnych rad i
burmistrzów decyzją Burmistrza Solika sporządzono ekspertyzę, która miała
odpowiedzieć jasno na pytanie czy wybudowanie tego obiektu ma wpływ na te
problemy jakie się tam pojawiają czyli podmakanie ścian piwnicy w tym
budynku. Jednoznaczne stanowisko profesora Politechniki Krakowskiej w
ekspertyzie jaką posiadamy jest takie, że nie ma to żadnego wpływu tym
niemniej pokazał parę działań, które mogły by poprawić stan czyli spowodować,
że poziom wody pod tym budynkiem będzie niższy co może poprawić sytuację.
Między innymi wskazał tam takie zadanie jak usunięcie szykan czyli takich
głazów, które tam na początku oczka wodnego przy wylocie spod tego
przepustu zostały wbudowane w okresie kiedy był budowany ten cały obiekt
czyli w 99 roku i idąc tym śladem myśmy to wykonali czyli zostały usunięte
nawet nie wiem czy nie dziś czy wczoraj te głazy po to, żeby poprawić
przepływ wody a przez to zmniejszyć osadzanie tam żwiru na całej długości
obiektu. Ponieważ Potok Foluszowy no jest potokiem sztucznym, bierze swój
początek na Potoku Młyniska a kończy na Potoku Czarnym chociaż
nieprawidłowo nazywa się Foluszowy aż do końca do ujścia do Potoku
Młyniska na Bystrym bierze początek a kończy na Czarnym a razem z Czarnym
wpływa do Potoku Młyniska. Jest to potok o dużym spadku w związku z tym
przy wyższych stanach wody no wlecze nanos żwirowo kamienny na całej
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długości swojego biegu min. zdarza się to pod budynkiem. Ponieważ tam mamy
sytuacje aka,, że szerokość tego przepustu pod budynkiem jest większa niż
szerokość koryta potoku woda spowalnia pod budynkiem, zmniejsza swoja
energię i przez to też jakby zwiększa się zjawisko sedymentacji czyli osiadania
się kamieni, żwiru pod budynkiem. W związku z tym również P. profesor
wskazał, że dobrze by było czyścić regularnie tam pod budynkiem cały przepust
(…) tam jest wykonany z takiego kamienia podwójnego, kiedyś zaprawą w tej
chwili zaprawy tam nie stwierdzaliśmy, żeby dodatkowo rozstrzygnąć problem
w świetle ustawy prawo wodne, które mówi, ja tu sobie pozwolę zacytować
art.21 ust.2 prawa wodnego, które mówi, że „ obowiązek utrzymywania
tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami
wodnymi należy do ich właścicieli a w kosztach utrzymania tych budowli lub
murów właściciel wody uczestniczy proporcjonalnie do odnoszonych korzyści.
Podziału kosztów dokonuje w drodze decyzji organ właściwy do wydania
pozwolenia wodno - prawnego”. Czyli my jako właściciel wody zwróciliśmy się
to Starostwa Powiatowego o decyzję odnośnie podziału tych kosztów jednak
uzyskaliśmy jednoznaczną odpowiedź, że nie ma takiego zjawisko miejsca a
sam obiekt podlega również prawu budowlanemu, które mówi, że właściciel ma
sobie przybywać obiekt budowlany w dobrym stanie technicznym. Stąd też
później dalsze nasze działania zmierzające do tego, żeby z jednej strony
ograniczyć te ciągłe skargi i pretensje mieszkańców a z drugiej strony działać
zgodnie z prawem i zgodnie z zasadą wydawania środków w sposób racjonalny ,
oszczędny i zgodny z prawem. Pojawiła się przedstawiona ekspertyza jak i
pewne nasze działalnie zmierzające do poprawy sytuacji i to przez wiele lat
były robione stopniowo różne działania, które powinny i w jakiś sposób
zmniejszały (…) tam powyżej tego budynku wykonaliśmy z (…) kamiennych to
są takie kosze siatkowo kamienne czyli w siatki drucianej są wkładane kamienie
i z tego się buduje takie progi poprzeczne(…)powstały takie cztery jakby
kieszenie, które w dnie powstały po to, żeby właśnie przechwytywać niesiony
miąższ kamienny poza tym krata została wybudowana powyżej oczka
wodnego. Oczywiście ze względów technicznych tak krata nie może być
opuszczona w okresie wysokich wezbrań w zimie z uwagi na ryzyko zalania ul.
Krupówki szybko wzbierającej się wodami więc(…)jak element przechwytujący
wniesiony nanos i cóż mogę powiedzieć no te działania, któreśmy zrobili i
zrobiliśmy, żeby poprawić sam spływ wody i żeby ograniczyć do minimum
osadzanie się nanosu pod budynkiem. Natomiast nie uważamy za zasadne
wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem spod budynku całego nanosu
bo to polegałoby na tym, że trzeba by dwa razy do roku wywozić ileś tam
ciężarówek żwiru. Jest to niezasadne z uwagi na to, że obowiązkiem właściciela
wody jest zabezpieczyć zarówno brzeg jak i dno potoku w taki sposób, żeby nie
powodowało zastojów wodnych natomiast tutaj takiego zjawiska nie
obserwujemy.
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P. Przewodniczący – dziękuje P. Naczelniku P. Przewodniczący Wojciech
Tatar.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowny Panie Naczelniku, ja byłem w tamtej kadencji radnym i byliśmy na
wizji lokalnej tam pod tym budynkiem nr 42 wspólnie z byłym Burmistrzem
Wojciechem Solikiem i mieszkańcom podmakała tam piwnica, pokazali nam to
ale wszystko się działo poprzez ten nanos żwirowy, który się gromadził tam
pod tym ich budynkiem. Oni prosili o to, żeby tam dwa razy do roku ten żwir
wywieźć, ja myślę P. Naczelniku, że nie ma problemu, żebyśmy w tym roku
dwa razy do roku ten żwir wywieźli, mamy firmę, której można by było to
zlecić a ten żwir jest to wykorzystania bo można go wykorzystać na podsypkę
dróg albo wtrzepać dajmy na to za zgodą RZGW do innego potoku np.
Olczyskiego gdzie na Hutach obrywa się brzeg. Pisałem pismo odnośnie
mieszkańców do RZGW i po trzech dniach dostaliśmy zgodę na umocnienie
brzegu materiałem pochodzącym z koryta rzeki. A znamy przypadki w mieście
Szanowni Państwo z przed iluś tam lat gdzie jeżeli porwało karczmę na
Krupówkach na dolnych to 120, milion dwieście poszło z budżetu gminy. Także
wydaje mi się, że dwa razy do roku można by było P. Naczelniku ten potok
wysprzątać a ten gruz jest do wykorzystania, dziękuje. Szkoda się droczyć z
mieszkańcami tak jak to było w poprzedniej kadencji bo tak to tylko wyglądało.
Puścić ekipę trzyosobową, ciężarówkę pół dnia wyzbierać Szanowni Państwo
ten gryz wysypać gdzie indziej tam gdzie mieszkańcy potrzebują i koniec mamy
po problemie. A nie będziemy przez 4 lata następne na pewno nie będziemy tam
poprawiać murów ani izolować tego budynku bo to należy do właściciela ale
potok możemy wysprzątać bo te ekspertyzy, które żeśmy robili to moglibyśmy
przez 10 lat czyścić ten potok i byłaby cena niższa niż wykonywanie ekspertyz i
wyrzucanie pieniędzy, dziękuje.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje, bardzo 29 pkt. wyczerpany.
Ad. 30
P. Przewodniczący – pkt.30 porządku obrad oświadczenia i komunikaty, nie
ma tak brak? Ja mam taki komunikat Szanowni Państwo proszę o uwagę dnia 8
maja b r. o godzinie 10 organizujemy spotkanie w temacie apel smogowy,
będzie obecny P. Burmistrz Leszek Dorula, będzie obecny P. Fryźlewicz.
Wierze, że wszyscy radni w tym spotkaniu będą brać udział, przyjadą do nas
osoby z Krakowa, osoby kompetentne, osoby w tym temacie siedzące wiec
zapraszam wszystkich do takiej wspólnej debaty. Na weekend, długi pragnę w
swoim imieniu oraz w imieniu całej Rady Miasta złożyć życzenia naszym
szanownym mieszkańcom obecnym oraz ci którzy nas oglądają za
pośrednictwem mediów, ich rodzinom, naszym szanownym urzędnikom
zdrowia, uśmiechu na twarzy w ten długi weekend, spędzenia tego czasu,
pogody ducha również spędzenia tego czasu w gronie rodzin oraz na imprezach
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kulturalnych, które są organizowane przez Urząd Miasta lub tez inne jednostki.
To tyle.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
obowiązkowo 8 o godzinie 10 na apelu smogowym, dziękuje.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Przewodniczący za wsparcie, bardzo
proszę P. Burmistrza, temat smogowy jest tematem bardzo istotnym wiec
naprawdę zapraszam do wspólnej rozmowy.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja chciałem tylko zaprosić do obchodów Święta
3 Maja, zbiórka zarówno sztandaru jak i mieszkańców i tych, którzy składają
wiązanki przy Drzewie Wolności rozpoczyna się o 10:30. Wszystkich radnych,
wszystkich mieszkańców Zakopanego serdecznie zapraszam bo to jest dla nas
bardzo ważne święto. Mam nadzieję, że dopisze pogoda i dopisze Państwa
obecność, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, i tyle na temat oświadczenia i
komunikaty.
Ad.31
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt.31 - Zamknięcie obrad,
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam VIII Sesję Rady Miasta
Zakopane, dziękuje bardzo.
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