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P R O T O K Ó Ł N R XIII/15
Z XIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 24 września 2015 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.05 i trwała do 13:35
W Sesji udział wzięło 17 radnych (na początku Sesji 14 radnych) na ogólną
liczbę 21 radnych - wg listy obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – otworzył XIII Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Witam przybyłych gości: Burmistrza Pana Leszka Dorulę, jego Zastępców Panią
Agnieszkę Nowak Gąsienicę i Pana Wiktora Łukaszczyka, witam Panią Helenę
Mamcarz Skarbnika Miasta, witam prezesów spółek miejskich P. Monikę
Jaźwiec Prezesa Spółki Tesko, witam serdecznie P. Andrzeja Kaweckiego
Dyrektora Biura Promocji Zakopanego, witam Dyrektora MOSiR – u P. Leszka
Behounka, witam wszystkich Naczelników Wydziałów i Kierowników
Referatów Urzędu Miasta, dyrektorów instytucji kulturalnych, media oraz
wszystkich mieszkańców Zakopanego, bardzo serdecznie witam Wysoką Radę.
Witam Komendanta Straży Miejskiej Pana Marka Trzaskosia, witam serdecznie
uczniów, rodziców na dzisiejszej Sesji.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 14, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4. Szanowni Państwo 22 września br. wpłynął wniosek
Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane
spółce „Tesko” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
realizacji zadania – zał. Nr 5.
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Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 14 radnych.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, projekt tej uchwały proponuję
wprowadzić jako pkt. 20. Czy ktoś z Państwa ma wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad? Nie widzę. Bardzo proszę Pana Burmistrza Leszka Dorulę o
zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, chciałem
złożyć wniosek o zdjęcie z porządku obrad jednej uchwały z pkt. 12, jest
uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości dotyczącej własności miasta
Zakopane i dotyczy działki 546 obręb 3, to jest działka przy ul. Nowotarskiej.
Szanowna Rado w ostatnich dniach wpłynęła do mnie propozycja, którą
chciałem przedstawić Szanownej Radzie zamiany tej działki, mianowicie chodzi
o to, że jest zainteresowana zamianą tej działki Państwowa Straż Pożarna i
Starostwo, chce po prostu zaproponować inne rozwiązanie wyjazdu ze Straży
Pożarnej, która mieści się na przeciwko potoku. W związku z tym bardzo proszę
o zdjęcie tej uchwały, abyśmy mogli rozpatrzyć ewentualna propozycję. Ja tej
propozycji dokładnie tez nie znam, ale powinniśmy w mieście tak
współpracować, aby mieć szansę dla wspólnego dobra po prostu rozeznać temat
i podjąć jak najlepszą decyzję. Jeśli uznacie Państwo, że ta propozycja jest
słuszna ja oczywiście jestem po to, aby takie udogodnienie dla mieszkańców,
ale i tez dla instytucji się do tych propozycji przychylić. Bardzo proszę o zdjęcie
tej uchwały, ewentualni9e gdyby się nam te propozycje nie spodobały będziemy
mieli możliwość na kolejnych Sesjach powrócić do tego tematu. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, kto z Państwa radnych jest za
ściągnięciem projektu uchwały z pkt. 12, dot. sprzedaży działki nr 546
obręb 3.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 15 radnych.
P. Przewodniczący – odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego i mianowanego.
3. Przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Zakopane uczniom za osiągnięte
wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
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7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: współdziałania z gminami Powiatu
Tatrzańskiego oraz miastem Kórnik, Gminą Suchy Las i miastem Sopot
dotyczącego zorganizowania konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do
niepodległości”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie dzierżawy
miejskiej nieruchomości gruntowej.
11.Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
12.Podjęcie uchwał w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
13.Podjęcie uchwał w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto
Zakopane.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy
płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych
Miasta Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1
lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z
2015, poz. 163 z późn. zm.).
18.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2015.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2015 – 2025.
20.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez
Miasto Zakopane spółce „Tesko” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Spółka z o.o. realizacji zadania.
21.Wolne wnioski mieszkańców.
22.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
23.Oświadczenia i komunikaty.
24.Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
przyjęła porządek obrad.
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Ad. 2
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 2 - Wręczenie aktu nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i mianowanego.
Bardzo proszę P. Zofię Kiełpińską Naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i
Sportu o zabranie głosu.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu – P.
Przewodniczący , Państwo Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
miesiąc wrzesień to w edukacji bardzo ważny miesiąc ponieważ rozpoczynamy
nowy rok szkolny, przed nami nowe wyzwania, ale miesiąc wrzesień to również
miesiąc, w którym dokonujemy podsumowania tego co wspólnie zdarzyło się w
minionym roku szkolnym i podsumowań Państwa dokonań, dokonań
nauczycieli, wychowawców, rodziców, ale przede wszystkim to jest miesiąc w
którym nagradzamy naszych najlepszych uczniów. Mam ogromny zaszczyt
przywitać was wszystkich, wszystkich dyrektorów, nauczycieli, przede
wszystkim rodziców, no i was drodzy uczniowie. W pierwszym punkcie naszej
gali, bo przyjęło się mówić, że to nasze spotkanie wrześniowe to jest nasza
zakopiańska gala edukacji. W pierwszej części wręczymy, pogratulujemy
ponieważ akt nadania nauczycielom stopnia nauczyciela dyplomowanego
dokonuje kurator, ponieważ rozmowa kwalifikacyjna i całą procedurę
przeprowadza kurator małopolski.
Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielom, którzy
pozytywnie ukończyli postępowanie egzaminacyjne:
Olimpia Kozioł nauczycielka Gimnazjum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Urszula Stachoń nauczycielka Gimnazjum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Agnieszka Tomaszewska-Wiśniowska nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Bronisława Czecha
Anna Kowalska-Konieczna nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza
Korczaka
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy
pozytywnie ukończyli postępowanie egzaminacyjne:
Monika Bobak nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka
Katarzyna Kubicka nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego
Elżbieta Gawron nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bronisława
Czecha
Sylwia Kuźma nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bronisława Czecha
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Anna Skupień nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Gen. Mariusza
Zaruskiego
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
zgodnie z zapisami karty nauczyciela nauczyciel mianowany musi złożyc
ślubowanie. Ślubowanie będzie przebiegało w następujący sposób: ja odczytam
tekst ślubowania, po czym każda z Pań powie głośno słowo „ślubuję”, można
dodać „tak mi dopomóż Bóg”. Szanowni Państwo, odczytuję akt ślubowania
„ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciel, wychowawcy i opiekuna
młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i
wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji
narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”
P. Monika Bobak - ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
P. Katarzyna Kubicka- ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
P. Elżbieta Gawron- ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
P. Sylwia Kuźma- ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
P. Anna Skupień- ślubuję, tak mi dopomóż Bóg
Burmistrz Leszek Dorula wraz z Wiceburmistrzami Agnieszką NowakGąsienicą i Wiktorem Łukaszczykiem oraz Przewodniczącym Rady Miasta
Grzegorzem Jóźkiewiczem i Zastępcą Przewodniczącego Andrzejem Jasińskim
wręczyli
akty
nadania
stopnia
awansu
zawodowego nauczyciela
dyplomowanego oraz nauczyciela mianowanego.
Ad. 3
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 3 - Przyznanie Stypendium
Burmistrza Miasta Zakopane uczniom za osiągnięte wyniki w nauce dla
uzdolnionych uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Bardzo proszę P. Zofię
Kiełpińską Naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o zabranie głosu.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
Szanowni Państwo teraz jest moment, który jest dla mnie momentem
wzruszającym najbardziej ponieważ będziemy nagradzać naszych najlepszych
uczniów, wręczać podziękowania i gratulacje dla rodziców. Proszę Państwa tą
galę zawsze prowadzimy z P. Przewodniczącym Komisji Oświaty i pozwólcie
Państwo, że teraz jak Torbicka i Ibisz tą uroczystość poprowadzimy.
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Stypendium Burmistrza Miasta Zakopane otrzymali:
l.p. Imię i nazwisko ucznia

Szkoła

1.

Kornelia Kucharska

ZSO

2.

Piotr Słowakiewicz

G2

3.

Zofia Elantkowska

SP1

4.

Ewa Maraszewska

G2

5.

Katarzyna Gąsienica

STO

6.

Katarzyna Bubla

G2

7.

Wanda Stopka

SP5

8.

Jagoda Kuźniar

SP5

9.

Krzysztof Bętkowski

STO

10. Kacper Stosel

ZSMS

11. Andrzej Smereczyński

SP2

12. Natalia Bobrowski

SP5

13. Bartłomiej Walkosz

SP5

14. Anna Serafin

Betlejem

15. Sabina Król

SP9

16. Natasza Dubiel

SP2

17. Małgorzata Orawiec

POSA

18. Klemens Józefowicz

SP3

19. Anna Skarbek-Malczewska SP3
20. Paulina Socha

SP3

21. Natalia Walkosz-Strzelec

SP4

22. Dawid Dudzik

SP7

23. Łukasz Stachoń-Goł

G1

24. Łukasz Budz

G3

Burmistrz Leszek Dorula wraz z Wiceburmistrzami Agnieszką NowakGąsienicą i Wiktorem Łukaszczykiem oraz Przewodniczącym Rady Miasta
Grzegorzem Jóźkiewiczem i Zastępcą Przewodniczącego Andrzejem
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Jasińskim wręczyli listy gratulacyjne oraz pamiątkowe statuetki najlepszym
uczniom i ich rodzicom.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo na pewno wszyscy jesteście
i my też jesteśmy dumni, chciałem na samym początku podziękować i
pogratulować nauczycielom którzy dostali awans, ale tak naprawdę to chciałem
podziękować i pogratulować wszystkim nauczycielom, to przez znaczną część
dnia to Państwo są można powiedzieć, drugą rodziną dla naszych dzieci i to, że
te dzieci dzisiaj dostały te nagrody, to że właśnie posiadają taką wiedzę, to jest
zasługa oczywiście duża rodziców, ale największa na pewno wasza. Za to
serdecznie chciałem wam podziękować, podziękować że tworzycie taką
atmosferę, w której te dzieci mogą taką wiedzę zdobywać i oby tak dalej było,
aby te awanse były dla was taką prawdziwą nie tylko nagrodą, ale taka
prawdziwą dumą z tego co w życiu robicie. Chciałem pogratulować rodzicom
oczywiście, którzy dążą do tego, by ich dzieci zdobywały tą wiedzę jak
najlepiej, by ich przyszłość była jak najbardziej świetlana. Mam nadzieję, że tak
będzie. Jestem święcie przekonany, ze Państwa dzieci dają przykład również
innym dzieciom, które na pewno bardziej ambitniej podejdą w tym roku do tego,
aby właśnie takie stypendium i taka nagrodę dostać. Co prawda to jest dość
skromne, ale mam nadzieję, że przyczyni się do tego, by z prawdziwą dumą, ale
i taką odpowiedzialnością dawać przykład innym uczniom w szkole. Życzę wam
roku szkolnego spokojnego, pracowitego i zdobywania tej wiedzy, która jest tak
bardzo nam w życiu potrzebna. Mam nadzieję, że Zakopane w przyszłym
rękach, bo przecież kiedyś w waszych rękach, będzie na jak najlepszej drodze,
czego życzę nauczycielom, rodzicom, dzieciom, oczywiście sobie i wszystkim
mieszkańcom Zakopanego. Serdeczne gratulacje. Oklaski.
P. Przewodniczący
- dziękuję bardzo, jeszcze P. Józef Figiel P.
Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.
P. Józef Figiel – Szanowni Państwo, piękne, wzruszające, ściska w dołku,
roześmiane buzie, radość uczniów, radość rodziców, Szanowni Państwo nie było
by tej radości gdyby nie było współpracy między dziećmi i rodzicami i
nauczycielami, przekazujecie swoim dzieciom to co najlepsze i chwała za to.
Chylę czoła przed wami, życzę wszystkiego najlepszego.
P. Przewodniczący - chciałem w imieniu całej Rady Miasta również słowo
powiedzieć, ale myślę że P. Przewodniczący Komisji Rodziny godnie
zaprezentował całą Radę Miasta swoim wystąpieniem, swoimi
podziękowaniami dla dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli.
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Ad. 4
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo przechodzimy do pkt. 4 - Przyjęcie
protokołu z XII Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XII Sesji odbytej w dniu
03 września br. mieli zapoznać się Panowie radni: P. Łukasz Filipowicz i P.
Kacper Gąsienica Byrcyn. Bardzo proszę o zabranie głosu.
P. Łukasz Filipowicz – zapoznałam się z protokołem z XII Zwyczajnej Sesji.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Kacpra Gąsienicy Byrcyna nie ma. Ja
zapoznałem się z protokołem z poprzedniej Sesji i nie wnoszę żadnych uwag.
Czy ktoś z Państwa radnych wnosi uwagi do protokołu z XII Zwyczajnej Sesji
Rady Miasta Zakopane? Nie widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
przyjęła protokół z XII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad.5
P. Przewodniczący – pkt.5 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
Zakopane, Państwo radni otrzymali sprawozdanie za okres od 27 br. do 22
września br. – Zał. Nr 6. Proszę P. Burmistrza o ewentualne uzupełnienie
sprawozdania.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo chcę
Państwu uzupełnić sprawozdanie za te ostatnie 3 tygodnie. 6 września mój
zastępca Wiktor Łukaszczyk wziął udział w gali Spotkań z Filmem Górskim,
wręczając laureatowi Nagrodę Burmistrza, w dniu 7 września wraz z Wiktorem
moim Zastępcą i przedstawicielami Starostwa oraz Komendy Policji i Straży
Miejskiej spotkałem się w sprawie zmian organizacji ruchu ul. Jagiellońska –
Krupówki na Gubałówkę i samej Gubałówki. Dotyczyło to Szanowni Państwo
samego ruchu np. na Gubałówce czy na Krupówkach, przed samymi
Krupówkami widnieje np. taki znak, który jest prawdziwa litania można
powiedzieć kto tam może i co może. Chcieliśmy to troszkę uporządkować i
mam nadzieję, że wspólnie z Policją i Strażą Miejską po prostu da się nam to
inaczej zapisać aby troszkę ten ruch samochodowy na Krupówkach
uporządkować i w innych częściach miasta. W dniu 8 września uczestniczyłem
w otwarciu wystawy w kościele na Górce w Zakopanem w ramach festiwalu
Spotkania z Filmem Górskim. Wystawa poświęcona była osobie Pier Giorgio
Frassatiemu, podczas spotkania tę niezwykłą osobę przybliżała zgromadzonym
min. jego siostrzenica Wanda Gawrońska. W dniach 11-12 września
uczestniczyłem w delegacji do Suczawy, gdzie odbyły się już po raz 17 obchody
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Dni Polski, którym organizatorem był Związek Polaków w Rumunii. Szanowni
Państwo jak co roku zresztą nasze miasto wyjeżdżało i mam nadziej, że
wyjeżdżać będzie, żeby podtrzymywać te więzi polaków, oni są strasznie
dumni, że od 7 pokoleń potrafią tam w Rumunii zachować zarówno swój język
jak i wszystkie tradycje związane z naszymi również tradycjami i Polską. Cieszę
się z tego niezmiernie a cieszą się szczególnie, że zarówno nasz rząd jak i Pan
Prezydent poprzedni i obecny wspierają ich w tym działaniu, organizując święto
ale też i np. budowę w jedne z wiosek, szkołę podstawową i to jest taki
prawdziwy taki wkład i pomoc właśnie tym Polakom, którzy mieszkają od wielu
lat na obczyźnie a sercem są cały czas z Polską. 10 września odbyło się
spotkanie wyjazdowe do Konserwatora Zabytków w temacie modernizacji
budynku dworca PKP, tak jak Państwo wiedza czynimy starania aby
odremontować ten dworzec PKP i w tym momencie trwają dość mocne
uzgodnienia zarówno z władzami PKP jak i Konserwatorem Zabytków.
Oczywiście sprawa nie jest łatwa zarówno PKP ma swoje oczekiwania jak i
obostrzenia ma również Konserwator Zabytków ale jestem świecie przekonany,
że dla wspólnego dobra uda nam się to zrobić jak najszybszym czasie. Dnia 15
września spotkałem się z mieszkańcami ul. Stachonie w temacie porzejęcia
gruntów na rzecz Gminy Miasto Zakopane i modernizacji drogi dojazdowych do
tamtego osiedla można powiedzieć do tych domów, którzy przy tej ulicy
mieszkają. Są pewne rozbieżności między stronami nie między urzędem ale
miedzy stronami, właścicielami gruntów i mam nadzieję, że jak dojdą do
porozumienia dałem im nie tak długi okres, mam nadzieje, że jak dojdą do
porozumienia to w najbliższym czasie ta drogę tam po prostu wykonam czy
wykonamy i odremontujemy. Dnia 17 września odbyło się spotkanie Konwent
Wójtów i Burmistrzów, to spotkanie odbyło się w starostwie to tak jak co
miesiąc Szanowni Państwo wiecie, że wraz z wójtami naszego powiatu
tatrzańskiego i samym Starostą spotykamy się aby omówić wspólne problemy
dotyczące całego powiatu, wszystkich min i podzielić się doświadczeniem,
wyciągnąć wspólne wnioski ale też i zaplanować wspólne działania, które nas
łączą przecież w powiecie. Tego samego dnia z okazji Dnia Sybiraka wraz z
Zastępcami oraz Przewodniczącym Rady Miasta z P. Grzegorzem
Jóźkiewiczem, radnym Janem Glucem oraz P. Markiem Donatowiczem
wzięliśmy udział w rocznicowej mszy oraz złożyliśmy wiązankę kwiaty na
symbolicznym grobie Sybiraków na starym cmentarzu w Zakopanem.
Serdecznie oczywiście wszystkim za to dziękuje. 18 września uczestniczyłem w
inauguracji 20 Konferencji Naukowej Postępy w Ginekologii Onkologicznej,
która odbyła się w hotelu Belwedere. W dniu 19 września odbyło się
podsumowanie letniej redakcji „Odkrywanie Małopolski” również w tym
samym dniu odbył się finałowy Koncert Festiwalu Muzyki na Szczytach w
którym uczestniczył P. Wiktor Łukaszczyk. Dnia 20 września uczestniczyłem w
obchodach Święta Ulicy Kościeliskiej organizowany oczywiście przez Związek
Podhalan Oddział zakopane, odbyła się msza święta w starym kościółku,
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zwiedzanie zakopiańskiej starówki, wystawy i występy, które zgromadziły
licznych mieszkańców Zakopanego jak i turystów, odwiedziliśmy również
najstarszą i najmłodsze osoby mieszkające przy ul. Kościeliskiej. W dniu 23 a
więc wczoraj brałem udział w posiedzeniu Rady Naukowej Parku i tu chciałem
Szanowną Radę i mieszkańców poinformować, że jednym z punktów tego
posiedzenia było opiniowanie tzw. projektu „Rowerowe Zakopane” w którym
uczestniczy i Państwo wiedzą o tym, że podpisaliśmy z Tatrzańskim Parkiem
Narodowym porozumienie, że będziemy ten projekt wspólnie prowadzić i
wspólnie realizować. Oczywiście na tym posiedzeniu był przedstawiany tylko
projekt, który znajduje się w obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego i tu
muszę z pełną satysfakcją powiedzieć, że całą Rada Naukowa pozytywnie
zaopiniowała koncepcję tego właśnie projektu i mam nadzieje, że po prostu
wraz z Gminą Kościelisko, Poronin a być może i dołączy do tego również
Gmina Bukowina będziemy mogli w przyszłości zrealizować ten projekt.
Szanowni Państwo trwają kolejne można powiedzieć remonty dróg jak na
dzisiejszej Sesji się przekonacie przeznaczyłem kolejne dwa miliony złotych na
remont naszych dróg, chodników i o ile tylko pogoda pozwoli bo przecież to jest
uzależnione od tego jakie te warunki atmosferyczne będziemy mieć. Będziemy
przystępować do kolejnych remontów i tak w tym momencie już z tej puli
rozpoczęły się remonty na Alejach całego chodnika, który wszyscy wiemy no
nie przynosił nam chluby przez ostatnie lata a niektórzy mówili, że od czasu
komunizmu nie było to miejsce remontowane. Zostanie położone na całej
długości Alei zarówno parkingu autobusowego jak i parkingu osobowego nowy
chodnik wraz z przejściem tutaj dla pieszych i mam nadzieję, że wszyscy turyści
którzy nas będą odwiedzać a i w tym miejscu parkować będą, że tak powiem
mieli inny pogląd na miasto i miasto również będzie miało inny wizerunek dla
tych osób, które miały pierwszy kontakt z Zakopanem wysiadając na tych
parkingach. Będzie również remontowane Szanowni Państwo i w tym
momencie trwają starania, chce tu podziękować Wydziałowi Drogownictwa.
Staramy się o to aby podpisać umowę, ona w zasadzie już jest na dopięciu z
Wojewoda abyśmy mogli wybudować nowe schody na Osiedle Tatary a więc
tutaj od ul. Kasprowicza zabezpieczyć lepsze wejście do tego osiedla,
odremontować to wraz z poręczami i stworzyć przyzwoite warunki a przede
wszystkim bezpiecznie warunki do tego by mogli tego można powiedzieć skrótu
mieszkańcy Tatarów ale też i turyści korzystać. I tak jak Państwu wspomniałem
chciałbym również przystąpić do tego aby na Stachoniach można powiedzieć z
tej ubitej tylko drogi stworzyć tam drogę również jeszcze w tym sezonie w
takim zakresie jak będzie możliwe to po uzgodnieniu z mieszkańcami.
Szanowni Państwo tak jak obiecałem również od jutra będą otwarte w naszym
mieście porady prawne, chciałem powiedzieć, że w każdy piątek od godziny 16
do godziny 18 będzie tutaj w Urzędzie Miasta przyjmował prawnik. Zgłosiło się
13 mecenasów do tego aby ,mieszkańcom Zakopanego z naszej inicjatywy
pomóc i dać poradę, oczywiście te porady nie będą we wszystkich kwestiach
11

udzielane i proszę to zrozumieć. Nie będą np. udzielane przecież porady prawne
w sprawach karnych, kiedy ktoś popełnił przestępstwo w sprawach np.
rozwodowych bo to nie jest naszym celem, nie będą też udzielane również
mieszkańcom czy można powiedzieć całym grupom porady dotyczące
działalności gospodarczej, którą by ewentualnie mieli chyba, że te problemy
będą dotyczyć urzędowych a nie zaniechań mnożna powiedzieć takich
własnych. Cały regulamin będzie wywieszony ale tez i musza Państwo
wiedzieć wszyscy mieszkańcy Zakopanego, że głównie to dotyczy tych osób,
które nie mają możliwości skorzystania z porad prawnych ponieważ ich na to
nie stać i to jest główny taki można powiedzieć czynnik właśnie tych porad. W
związku z tym będą musieli podpisać takie oświadczenie, że po prostu ich nie
stać i, że zgadzają się na te warunki regulaminowe, które przedstawiłem. Zapisy
do tych porad będą w Biurze Rady ale o ile czas również mecenasom pozwoli
przez te dwie godziny, ze oprócz osób zapisanych bo tematyka będzie różna
będą mogli również mecenasi przyjąć dodatkowa można powiedzieć osobę,
która będzie oczekiwała takiej porady. I tu z tego miejsca chciałem
podziękować wszystkim tym osobom, wszystkim tym mecenasom, że po prostu
wyrazili chęć i przystąpili do tego naszego wspólnego działania aby tym
mieszkańcom Zakopanego, którzy znajdują się czasami w dość trudnej albo
bardzo trudnej sytuacji prawnej pomóc, serdecznie Państwu dziękuje za to. To
jest wszystko co w tym momencie chciałem Państwu przedstawić, jeśli są do
tego mojego uzupełnienia lub do całego sprawozdania pytania chętnie
odpowiem.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Burmistrzu, P. Marek Donatowicz ma pytanie
w sprawie sprawozdania do P. Burmistrza.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący , P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo nie ukrywam, może pewnego wybiegu użyję ale musze to
zrobić ponieważ sprawa dotyczy bezpieczeństwa ale dotyczy to też po części
tego o czym, m mówił P. Burmistrz. Mam na myśli miejsce o którym Pan
wspominał czyli Aleje ale nieco wyżej przy światłach gdzie jest przystanek
autobusowy. Nie ukrywam, że od pewnego czasu mam bardzo wiele informacji
od rodziców ponieważ nie wiem czy Państwo wiecie tam jest przystanek na
którym bardzo dużo dzieci wsiada bo jest to przystanek, który kumuluje to
towarzystwo dojeżdżające do szkół. Rodzice przekazali mi informacje bardzo
zaniepokojeni, że jest tak wąskie przejście na chodniku, że te dzieci bardzo
często są wypychane po prostu na drogę i jest pełna obawa, tam w tej chwili się
pojawił płot, jest pełna obawa, że dojdzie tam w końcu do jakiegoś wypadku i
tragedii. Ja po prostu apeluje bo to nie jest pierwszy sygnał, tam naprawdę jest
bardzo wąsko a zwróćcie Państwo uwagę tam stoi czasami tłum dojeżdżających
dzieci. Były już przypadki o których właśnie ci rodzice mi mówili, że te dzieci
często niechcący są wypychane na drogę i ja mam świadomość, że to nie jest
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łatwa sprawa. Pytanie moje brzmi tak, żeby już być zgodnym, czy da się z tym
coś zrobić? dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, odpowie P.
Burmistrz Leszek Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula - Panie Radny, Szanowna Rado, Szanowni
Państwo rzeczywiście to ogrodzenie można powiedzieć takie albo
zabezpieczenie terenu zieleni powstało na wniosek Wydziału Ochrony
Środowiska. Do mnie również takie sygnały dotarły w związku z tym no
analizujemy w tym momencie czy jest możliwość poszerzenia tego chodnika w
tamtym miejscu, czyli wejścia można powiedzieć. Obawiam się, ze gdyby nam
na to nie pozwoliło prawo będziemy szukać innego rozwiązania natomiast
rzeczywiście w tamtym miejscu ta zieleń była niszczona. W związku z tym
Wydział Ochrony Środowiska zaproponował takie rozwiązanie, jeśli będziemy
widzieć, że to jest dla mieszkańców tak bardzo uciążliwe jak jest a myślę, że
znajdziemy inne rozwiązanie ale gdybyśmy nie znaleźli to również weźmiemy
pod uwagę, żeby w pewnym momencie no z tego zabezpieczenia można
powiedzieć zrezygnować. To nie jest tak, że wszyscy którzy no jakby można
powiedzieć starają się przecież dla tego miasta stworzyć jakieś zabezpieczenie,
sty tworzyć dobre pomysły nigdy się nie mylą. Jeśli uważamy a tak uważam,
również ja, że bezpieczeństwo jest ważniejsze od tego nawet tego niszczenia tej
zieleni to oczywiście porozmawiam z Wydziałem Środowiska i z Wydziałem
Drogownictwa aby to po prostu usunięto. Proszę też zrozumieć, że nie każda
rzecz przecież w tym urzędzie nawet taka można powiedzieć drobna jest
konsultowana z Burmistrzem no po to są naczelnicy i wydziały, żeby uznawać,
ze pewne rzeczy wykonuje się ze swoich obowiązków każdy musi się wywiązać
i wykonuje się dla dobra tego miasta i takie właśnie było postanowienie. Ale
jeśli to będzie tak bardzo niebezpieczne i sprawiało mieszkańcom olbrzymie
problemy to my z tego zrezygnujemy chyba, że znajdziemy inna możliwość
poszerzenia tego terenu i wejścia można powiedzieć troszkę szerzej tą zieleń,
żeby stworzyć szersze tam przejście ale tuta uwaga jest bardzo słuszna i za nią
również bardzo dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Burmistrzu, czy są pytania w sprawie
sprawozdania? Nie widzę.
Ad.6
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.6 porządku obrad Sprawozdanie
z działalności Stałych Komisji Rady Miasta, proszę kolejno
Przewodniczących Komisji o przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę P.
Jana Gluca Przewodniczącego Komisji Ekonomiki o zabranie głosu.
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P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo Komisja
Ekonomiki na swoim posiedzeniu opiniowała projekty uchwał na najbliższą
Sesje, większość uchwał byłą, że tak powiem mało kontrowersyjna. Nie było
jakichś tematów, które budziły większe dyskusje, wstępnie również
rozmawialiśmy o budżecie i ewentualnych inwestycjach na przyszły rok.
Z takich tematów, które składają mieszkańcy była propozycja kupna na ul.
Nowotarskiej budynku pod nr.13, Komisja negatywnie wypowiedziała się w tej
sprawie, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący, bardzo proszę
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
P. Wojciecha Tatara.
P. Wojciech Tatar – Szanowni Państwo, P. Przewodniczący, P. Burmistrzu,
Wysoka Rado Komisja Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu dnia 22
września podjęła następujące wnioski pozytywnie zaopiniowała wszystkie
uchwały miejskiej dzierżawy. Złożyła 5 wniosków dotyczących progu
zwalniających, życzenia terenu, wskazania ulicy oraz przestrzegania prawa
ruchu drogowego i złożyła wnioski do budżetu na rok 2016. Wnioski są do
zapoznania u nas w teczce, każdy z radnych w swoim rejonie składał wnioski
jakie by chciał, jakie miały by być wykonane czynności w jego rejonie. Jeżeli
są jakieś pytania to proszę, dziękuje.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuje P. Przewodniczący, czy są pytania w
sprawie sprawozdania z pracy Komisji? Bardzo proszę P. Krzysztofa
Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki o przedstawienie
sprawozdania z prac Komisji.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo komisja Sportu odbyła posiedzenie w dniu 10
września br. a tematem był min. podział środków finansowych przeznaczonych
na zajęcia wychowania fizycznego odbywające się poza terenem szkoły w I
półroczu roku szkolnego 2015. To są środki, które miasto przekazuje do szkół
aby uczniowie mogli min. jeździć na łyżwach, grać w piłkę nie tylko na terenie
swoich miejsc szkolnych ale również i poza tym terenem. Również Komisja
złożyła wnioski do P. Burmistrza w sprawie budżetu na rok 2016, dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, P. Przewodniczący, bardzo proszę P.
Marka Donatowicza Przewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie
sprawozdania z pracy Komisji.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący P. Burmistrzowie, Szanowni
Państwo ostatnie posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się 17 września w
posiedzeniu udział wzięli P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica, P.
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Naczelnik Zofia Kiełpińska. Omawialiśmy projekt uchwały dotyczący
współpracy gmin w sprawie konkursu „Podhalańskie i Spiskie Drogi do
Niepodległości” tutaj oczywiście już sygnalizuję wcześniej, że pozytywnie
rozpatrzony i tez Komisja wypracowała wnioski do Budżetu Miasta na rok
2016, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący, bardzo proszę P. Łukasza
Filipowicza o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Kultury.
P. Łukasz Filipowicz Szanowni Państwo Komisja Kultury odbyła
posiedzenie w dniu 23 września na Komisji został przedstawiony projekt przez
przedstawiciela Biura Promocji P. Marię Kubasik ostał przedstawiony projekt
imprezy Sylwestrowej, która odbędzie się w tym roku na Równiach Krupowych.
Dodatkowo Komisja zawnioskowała, złożyła wnioski o stworzenie ram
prawnych do wspierania aktywności młodzieży w zakresie kultury oraz
zawnioskowała o zwiększenie kwoty do 300 tysięcy otwartego konkursu ofert
na realizacje zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
Również Komisja wnioskowała o zagwarantowanie w przyszłorocznym
budżecie kwot na imprezy w Zakopanem, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Łukaszu, bardzo proszę P. Józefa Figla
Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie
sprawozdania z pracy Komisji.
P. Józef Figiel – Komisja Rodziny i Spraw Społecznych obradowała w dniu
wczorajszym w posiedzeniu wzięli udział min. Naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i Ewidencji P. Zofia Martyniak, Naczelnik Wydziału Oświaty i
Sportu P. Zofia Kiełpińska, Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
P. Marta Rabiasz, prawnik Urzędu Miasta P. mecenas Joanna Posadzka Gil,
zaproszony gość P. Profesor Rudolf Klimek, media oraz radni nie będący
członkami Komisji. P. Profesor Rudolf Klimek przedstawił z naukowego punktu
widzenia temat szczepień HPV, odbyła się dyskusja następnie Komisja
dyskutowała nad propozycjami do budżetu na rok 2016. Oprócz stałych pozycji
budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wnioskowano o
zwiększenie kwot wynikających z ustaw nakazujących podnieść niektóre
świadczenia. Zawnioskowano również o rozeznanie możliwości podniesienia
wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
najmniej zarabiających albo obarczonych dodatkowymi obowiązkami w
związku z przejęciem przez MOPS nowych zadań. Komisja zawnioskowała do
Pana Burmistrza o rozpatrzenie możliwości zabezpieczenia w budżecie na rok
2016 kwoty na wypłacanie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla każdej
matki, mieszkanki Zakopanego i zameldowanej na stałe, która urodzi dziecko
bez względu na kryterium dochodowe. Złożono również propozycje aby
zagwarantować kwotę na propagowanie zajęć dla naszych szkół podstawowych
i gimnazjum z zakresu obronności. Propozycje to były aby to były zajęcia
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samoobrony, pierwszej pomocy medycznej, strzelania, topografii, łączności.
Komisja zwróciła również uwagę na potrzebę zwiększenia wydatków na
kontynuowanie żywienia, obiadów w szkołach w związku z Rozporządzeniem
Ministra na temat nowych metod i norm żywieniowych w szkołach. Następnie
Komisja udała się do Stacji Opieki Caritas i zapoznała się ze sposobem
wykonywanych świadczeń dla ludności, w roku 2015 Stacja Caritas otrzymała
od miasta wsparcie w ramach konkursu na wykonywanie zadań w kwocie 130
tysięcy zł. Pracownicy Stacji Caritas, 135 przepraszam, pracownicy Stacji
Caritas wykonują również usługi rehabilitacyjne w domach dla osób, które nie
mogą przybyć do ośrodka z powodu swojej choroby i usługi pielęgnacyjne. W
sumie taka opieką objętych jest ok.40 osób, Stacja boryka się z brakiem sprzętu,
który w większości zużywa się i to jest sprzęt tak stacjonarny jak i ten, który
wypożycza mieszkańcom. Problemem jest również to, że w konkursach musza
startować rok rocznie i po wygraniu konkursu pieniądze wpływają dopiero w
marcu także przez przeszło dwa miesiące muszą funkcjonować na kredyt.
Propozycja aby rozpatrzyć możliwość ogłoszenia konkursu na dłuższy okres
czasu, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący, czy ktoś z Państwa radnych
chciałby zabrać głos, doktor Jacek proszę bardzo.
P. Jacek Herman – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni Goście,
szkoda, że jest mało nas teraz wolałbym te swoje wypowiedzi kierować kiedy
będą rodzice i dzieci. Pozwoliłem sobie na to wystąpienie dlatego, że w moim
odczuciu zaproszony gość a gościowi więcej wolno P. Profesor Klimek no
troszeczkę no mnie sponiewierał. Dlaczego tak mówię, dlatego, że ja też mam
swój honor i swoją wiedzę, nie jestem akademickim nauczycielem ale tą wiedzę
zdobyłem na uczelni i w pracy. Moje wystąpienie jest bardzo proste
sprowokowane jest przez P. Profesora znaczy tam jest bardzo dużo nieścisłości
i manipulacji w tym wszystkim. Pan Profesor, ja nie kwestionuje jego dorobku
naukowego nie mam do tego prawa to są zupełnie inne dwie drogi ale nie
powiedział wszystkiego dokładnie, powiedział to co chciał to co jest modne, to
co chwyta i część ludzi przekonuje. Przecież na tej sali są również ludzie,
których dzieci były szczepione kiedy ja wygrywając przetarg prowadziłem
szczepienia, szczepienia to jest najtańsza forma profilaktyki. Proszę sobie
przypomnieć jak było w latach 50 z chorobą Heinego - Medina, proszę sobie
przypomnieć wielką akcję ile ludzi chorowało na ospę prawdziwą są takie w tej
chwili choroby? Na Ukrainie się pojawia w tej chwili Heinego - Medina, efekty
będziemy widzieć później i tych schorzeń jest bardzo dużo, to że czegoś nie ma
to, że my lekarze musimy się uczyć trochę z atlasów no to jest wynik właśnie
tego, tej profilaktyki. Nie można ludzi straszyć ta akcja, która była prowadzona
przez kilka lat przez poprzednie władze gdzie wielkim zwolennikiem tego
szczepienie przeciwko brodawczakowi szyjki macicy był poprzedni Burmistrz i
to było prowadzone dosyć dobrze i sprawnie. To były dosyć drogie szczepienia
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one systematycznie malały, zaczynaliśmy od 1500 zł a skończyliśmy na cenie
500, to były szczepienia najpierw trzykrotne a potem w miarę upływu czasu i
postępu medycyny dwukrotne a później były już jednokrotne. Pan Profesor nie
powiedział, że były dwa rodzaje tych szczepionek i każdy sobie mógł dobierać,
mnie to o tyle łatwiej rozumieć to co P. Profesor mówi bo jestem do tego
merytorycznie przygotowany i jedynym nowotworem gdzie jest 100%
pewności, który wiemy skąd powstaje, jego pochodzenie jest wirusowe to jest
właśnie brodawczak szyjki macicy. I tutaj pierwsza nieścisłość P. Profesor
powiedział, że choruje na to kobiety z marginesu, ja nie będę wymieniał ich
zawodu ale Państwo chyba się domyślacie, nie prawda, nieprawda. To, że my
szczepimy to szczepiliśmy przecież dzieci 12 letnie, taka była zasada,
dostaliśmy do tego zgodę właściwemu ku temu urzędowi, który to weryfikował
to nie było po znajomości. Myśmy żadnych pieniędzy od producenta nie
dostawali, moja poprzedniczka Przewodnicząca Komisji Rodziny, która jest
farmaceutą to jest nieprawda, się sugeruje, że brała za to pieniądze, myśmy
pieniądze brali od Urzędu Miasta, ja za wygrany przetarg. Tak samo nie można
ludzi straszyć bo to jest bardzo modne i to jest chwytliwe, że te dziewczynki
czy kobiety potem są bezpłodne, to jest ewidentna bzdura. P. Burmistrzu ja nie
byłem na tym Sympozjum Ginekologii Onkologicznej bo moje zainteresowania
są troszeczkę skromniejsze, ja nie ogarniam tego wszystkiego natomiast szkoda,
że P. Profesor wczoraj nie posłużył się konkretami tylko jakąś wiedza taka
trochę popularną, chwytliwą ale nie medyczną, nie ściśle medyczną.
Posługiwanie się autorytetami amerykańskimi a co my nie mamy polskich, a
myśmy to gdzie się tego wszystkiego nauczyli? I to jest nie do sprawdzenia
posługiwanie się tymi wątpliwymi autorytetami, które w miarę możliwości
potem jakoś się rozpływają. Proszę Państwa kiedyś też mówiono, że to jest jakiś
szwindel z lądowaniem ludzi na księżycu ale życie pokazało, że jest to możliwe
i my żyjemy w tych czasach kiedy musimy iść do przodu. Medycyna idzie tak
szybko jak komputeryzacja i to co się wczoraj wydawało, że jest wczoraj
niemożliwe teraz jest już możliwe i ja stanowczo protestuje przeciwko zdaniu,
które wypowiedział P. Profesor, że ja szczepiąc te dzieci powinienem rodziców
przeprosić. Rany boskie w którym kierunku my idziemy co to ja w domu
chałupnictwo jakieś uprawiałem, jeden z moich przyjaciół siedzący tutaj, on jest
też pełen niepokoju i zatroskania czy on dobrze zrobił, co się to stało w ogóle.
Jeżeli to wypowiada profesor no ale profesorowie są tacy jacy są przecież ja w
moim życiu też miałem profesorów jeden drugiego nie tolerował. Wydawali
podręczniki z których można było się uczyć, no takie jest życie ale życie
weryfikuje te bzdury, które P. Profesor powiedział. P. Profesor on nie ma
patentu na mądrość szanując jego wiedzę, kierując przez wiele lat Instytutem
Położnictwa i Ginekologii różnie to bywało historycznie rzecz biorąc z tym
instytutem. I teraz proszę mi nie mówić, że ja jestem oszustem, szulerem i
naraziłem społeczeństwo zakopiańskie na jakieś niewymierne straty, nie, nie,
nie. A na dowód tego na koniec to chciałem uprzejmie powiedzieć, że byliśmy
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w czołówce miast w Polsce, którzy te szczepienia wprowadzili, ja jestem dumny
z tego, że to akurat chwyciło i na tym polega profilaktyka wyprzedzać,
zapobiegać, jest to tańsza forma. Natomiast do dnia dzisiejszego na moja wiedzę
w Województwie Małopolskim takie szczepienia będą prowadzone, przecież w
Zakopanem, nie tylko Zakopane szczepiło, Biały Dunajec np. też szczepił także
ja uważam, że ostrożnie. Na koniec chciałbym tylko P. Przewodniczącemu
zwrócić uwagę i poprosić, P. Przewodniczący dobrze by było zapraszać
adwersarzy ktoś może mieć inne zdanie też z tytułem profesorskim. P. Profesor
Klimek nie wymienił żadnego nazwiska, ja posłużyłem się jednym z profesorów
położnictwa i ginekologii, który jest zwolennikiem zaczepień no został
nazwany, że jest zielony. Nie wiem co to jest zielony, czy on jest niedouczony
czy też może czegoś nie rozumie. Wyszedłem z tego spotkania dlatego, że ja
mam swój honor i ambicję, znam swoje miejsce w tym społeczeństwie, zostałem
wybrany przez mieszkańców Zakopanego. Nie życzę sobie, żeby ktoś z tytułem
profesorskim mi ubliżał, że ja coś kombinuje i na tym zarabiam a tak się
poczułem niestety dotknięty i dlatego wyszedłem. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje Panie doktorze, bardzo proszę ad vocem P. Józef
Figiel Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, P. Radny Jacku Herman. Zaprosiłem P. Profesora na Pański
wniosek kiedy Pan próbował dyskusję z nami na ten temat prowadzić
powiedziałem, że nie jestem w stanie polemizować z Panem bo Pan ma wiedzę
ja jej nie mam więc poproszę kogoś kto by się na ten temat wypowiedział.
Poprosiłem P. Profesora natomiast nie podjął Pan z nim dyskusji tylko nie
wytrwał Pan do końca, wyszedł i dziś poza jego obecność mówić to jest bez
honoru. Trzeba było wczoraj powiedzieć panie profesorze pan nie ma racji, pan
manipuluje, pan się posługuje, Pan tego nie zrobił byliście dwóch ludzi na tej
sali gdzie mieliście na ten temat wiedzę. Tą wiedze trzeba było przekazać może
jeden od drugiego by się coś nauczył, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący
P. Jacek Herman z sali – P. Przewodniczący ja nie bardzo rozumiem czy jest
sens dalszej dyskusji.
P. Przewodniczący – to proszę jeszcze raz się odnieść do tego, proszę Panie
doktorze.
P. Jacek Herman - ja tylko, uważam tą sprawę, tą dyskusje za bezsensowną, ja
teraz znowu zrozumiałem, to znaczy, że ja nie mam honoru bo wyszedłem. Jak
Pan sobie pozwala na to, żeby Panu ubliżano bardzo proszę. Zrobiłem to na co
moja wiedza i moje wykształcenie i moje wychowanie a nie miałem anginy jak
uczyli kultury Proszę Pana, nie musiałem brać korepetycji, dziękuje bardzo.
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P. Przewodniczący – dziękuje bardzo.
Ad. 7
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo przechodzimy do pkt.7 Interpelacje i
wnioski radnych. Bardzo proszę Profesora P. Jerzego Jędrysiaka o
przedstawienie interpelacji.
P. Jerzy Jędrysiak – Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, P. Przewodniczący,
pozwoliłem sobie kolejny raz głos zabrać w bardzo istotnych sprawach dla
miasta. Może zacznę od przyjemniejszych, że tak powiem krótkich
podziękowań, szefowi MOSiR-u P. Leszkowi Behounkowi bardzo dziękują
mieszkańcy Osiedla Kościelna za szybkie załatanie nawierzchni boiska, z tego
boiska bardzo wiele młodzieży korzysta. Panie Burmistrzu P. Łukaszczyk
również dziękuje za szybka reakcje za łatania zapadliska przy ul. Staszica czy
no uzupełnienia pewnych rzeczy przy przejściu podziemnym. Ale teraz mniej
przyjemne rzeczy, Proszę Państwa od 5 lat walczę o remont Potoku Młyniska,
który jest po prostu w strasznym stanie. Wydawałoby się, że po 5 latach
nareszcie jest światełko zielone wręcz 100% potwierdzenia ze strony osób
zarządzających w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej pojawiły się
terminy, pojawiły się przyrzeczenia, pojawiły się kwoty 6,5 miliona łącznie z
zapewnieniem, że kwota 2 miliony 200 musi być w tym roku wydana i niepokój
mój wzbudziły niedotrzymywane terminy na ogłoszeniach, na konsultacjach z
mieszkańcami pojawił się pierwszy termin drugi kwartał roku. Oczywiście
przesunięto następny termin i wyznaczono ewentualny remont na wrzesień,
zaniepokojony upływającym czasem tu chce dodać, że pojawiali się pracownicy
penetrujący potok, pytali jak można wjechać z ciężkim sprzętem, widziałem
plany zagospodarowania tego potoku więc wszystko wyglądało bardzo
rozsądnie. Tu kolega potwierdzi bo nawet zdecydował, że jego tata jest gotowy
rozebrać płot, żeby te maszyny wjechały. I co się okazało, kiedy wrzesień się
zbliżał do połowy zadzwoniłem do P. Marty Kot Kierownik utrzymania rzek i
potoków i niestety to co pani mi powiedziała no to prostu zmroziło mi krew w
żyłach. Po pierwsze przetarg, który był już, że tak powiem ogłoszony cofnięto,
stwierdzono, że suma, którą zażądała firma no przekracza możliwości
Regionalnego Zarządu. Ogłoszono drugi przetarg, który miał być rozstrzygnięty
tydzień temu w piątek ale P. Marta Kot otrzymała telefon z Funduszu
Narodowego, który prosił, osoba, która dzwoniła zasugerowała, że pieniądze na
tą inwestycję zostały całkowicie cofnięte. Więc rodzi się pytanie czy siła
perswazji władz Zakopanego jest tak słaba, że od wielu lat no po prostu nie
można nic żądać od powiedzmy władz. Bo tutaj chciałem również przypomnieć,
że w sprawozdaniu finansowym co roku odprowadzana jest kwota koszty opłat
do RZGW w Krakowie w związku z umowna opłatą za użytkowaniem gruntów
pokrytych wodami. Płacimy co roku 1000zł w tym roku 13 000 poszło na konto
więc ja nie wiem czy urzędy małopolskie dyskryminują nasze miasto bo wydaje
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mi się, że przy tych milionach turystów jesteśmy w stanie robić takie inwestycje
za własne pieniądze? Wydaje mi się, że nie, każde miasta jak się obserwuje
korzystają z takich dotacji i po prostu to jest niezrozumiałe, że wszystko jest
ustalone i nagle pieniądze są zablokowane. Ja nie wierzę w ten przyszły rok, że
może, może bo juz troszeczkę jestem zmęczony przyrzeczeniem, że może się
zrobi jak się znajdzie, nie ja uważam, że to jest po prostu żenujące, żeby tak
zniszczony potok był wizytówką naszego miasta. To jest moja pierwsza,
pierwsza jakby interpelacja i bardzo bym prosił Panie Burmistrzu, żeby wszelkie
odpowiedzi dotyczące tego problemu no chcę dostać na piśmie. Ja wiem, że
może wołanie moje o pewne rzeczy w tym mieście jest nie wystarczające ale no
troszeczkę no zastanówmy się czy takie rozwiązania, czy taki wizerunek
naszego miasta będzie przyciągał turystów, wydaje mi się, że nie bardzo,
chociaż zdumiony jestem bo tłumy sobie robią zdjęcie nad tym potokiem. Druga
moja interpelacja dotyczy pytania, nie ma Pani Burmistrz ale kilka miesięcy
temu kolejny raz zastanawialiśmy się z P. Dyrektorem Sekuradzkim nad
ewentualnym dojazdem do tej placówki, zaznaczam, że jest to Ośrodek Osób
Niepełnosprawnych na Kamieńcu. Wiąże się to z tym, że Dyrektor tego ośrodka
nie może zacząć budowy, jest oczywiście projekt zrobiony, są pieniądze
zagwarantowane przez, jeszcze zagwarantowane przez rząd, właściwie przez
władze Ginneken to jest obecnie miasto Breda. Władze te wyasygnowały sumę
potrzebna na budowę tego ośrodka z własnych funduszy, jest to pomysł złożony
w banku na koncie no i oczywiście byłoby to bardzo dobre gdyby w końcu dla
osób, które pozbawione są opieki rodzinnej ze strony rodziców, chodzi o dzieci
niepełnosprawne psychicznie, fizyczne ale głównie bardziej psychiczne. Proszę
sobie wyobrazić, że w ciągu dnia ten ośrodek jest w stanie zajmować się takimi
osobami natomiast po zamknięciu czyli tam około godziny 15 te dzieci czy
często osoby dorosłe no nie maja opiekunów. Wydaje mi się, że wielokrotnie
władze, pamiętam kiedy dawaliśmy Honorowe Obywatelstwo wielkiej Polce z
miasta Bredy, Honorowe Obywatelstwo Miasta Zakopane, władze Starostwa,
władze Zakopanego przyrzekały, że uporają się z tym problemem. Byliśmy z
wizytą, część radnych pierwszy raz ogóle dowiedziała się, że istnieje taki
ośrodek i odniosłem wrażenie, że jakieś światełko się w tunelu pojawi, żeby ten
obiekt zrealizować. To jest też jakby moje pytanie tym bardziej, że zwróciłem
uwagę w tym sprawozdaniu finansowym, że pięknie wyremontowany
Kamieniec no władze nie biorą pod uwagę bocznej drogi to jest tutaj
odnotowane, boczna Kamieniec no w celu poprawienia ewentualnie dojazdu do
tego ośrodka. Ja rozumiem P. Burmistrz mi powie, że prawa własności są
nieuporządkowane tak jak na Małym Żywczańskim nieuporządkowane są,
rozumiem zawsze, nie znam się na tym, wierzę, że tak jest ale no może by
można było spróbować porozmawiać. Wiem, że były takie rozmowy
prowadzone jeszcze raz z władzami szpitala, żeby na czas budowy udostępniono
wjazd na posesję na której planowana jest ta budowla. Na trzecie pytanie
P. Burmistrz odpowiedział choć dotyczy to dworców PKS i PKP, od pewnego
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czasu jest koncepcja, że ten dworzec będzie odremontowany, miałem pytać no
co z dworcem. Tam planowana jest przeniesienie po prostu Biura Promocji a
ściśle mówiąc stworzenie Zakopiańskiego Centrum Informacji, mnie zależy,
żeby te dworce no nie straszyły ludzi bo jeżdżę cztery razy w tygodniu czasami
do Krakowa. Dworzec PKS to jest oczywiście znakomita wizytówka
Zakopanego, dworzec PKP również, wierzę, że po uzyskaniu zgody poprawi się
stan jakości tych dworców. Kolejna rzecz jest to petycja Towarzystwa Opieki
Nad Zabytkami skierowana do Burmistrza do szeregu osób do Pani Burmistrz
do radnych i na pytanie moje no do wielu instytucji zajmujących się kulturą. Na
moje pytanie dlaczego nie możemy się zapoznać, ja rozumiem, że część radnych
jest kompletnie nie zainteresowana problemem jaki wyniknął miesiąc temu na
poprzedniej Sesji czyli próby włączenia Galerii Miejskie w struktury nowego
tworu pod nazwą Zakopiańskie Centrum Kultury. I pozwolę sobie tą petycję
przeczytać, dlatego, że na moje pytanie czy można tą petycję przedstawić
radnym P. Przewodniczący dzisiaj nieobecny po prostu zlekceważył moje
pytanie co świadczy o ewidentnym braku zainteresowania P. Przewodniczącego
Kultury Macieja Wojaka. Ja przepraszam mam kłopoty z gardłem, plus krawat,
który mnie uwiera więc będę trochę chrząkał; „Szanowny Panie Burmistrzu,
Radni Miasta Zakopane z wielkim niepokojem przyjmujemy fakt podjęcia
intencyjnej uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie połączenia dwóch
miejskich instytucji kultury – Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr.
Zamoyskiego i Biura Promocji Zakopanego. Po trzech miesiącach radni mogą
podjąć ostateczną decyzję, umożliwiającą likwidację miejskiej Galerii Sztuki –
założonej przez Władysława hr. Zamoyskiego w 1911 r. dla promowania kultury
i sztuki całej Polski i odtąd przez ponad 100 lat prężnie działającej w tym duch,
prezentującej zawsze wysoki, ponadlokalny, często międzynarodowy poziom.
Zamiast niej ma powstać Zakopiańskie Centrum Kultury, nieznany bliżej,
komercyjny twór, który wchłonie Miejską Galerię Sztuki wraz z jej całą historią
i dorobkiem. Zgodnie bowiem z art.19 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, po akcie połączenia w/w instytucji, stworzeniu statutu
nowej instytucji, wpisaniu jej do rejestru nowych instytucji, zostanie ona
wykreślona z rejestru instytucji kultury”, to jest grubym drukiem wydrukowane.
„Art.19, ustęp 15 wspomnianej ustawy stanowi iż z dniem wpisu do rejestru
nowo utworzonej instytucji kultury organizator wykreśla z rejestru instytucję
kultury, które ulegają połączeniu. Zgodnie z tym zapisem nie jest prawdą, że
Miejska Galeria Sztuki im. hr. Zamoyskiego będzie nadal istnieć. Powstanie
nowa jednostka o nowym statucie, nowej strukturze, zarządzie, programie i
zakresie działania, jakim? nie wiadomo. Znana jest tylko nazwa Zakopiańskie
Centrum Kultury, które się kojarzy z Zakopiańskim Domem Kultury. Na
burzliwym posiedzeniu Komisji Kultury Rady Miasta w dniu 2 września br.
Przedstawiciele środowiska kultury w naszym mieście przekonywali Państwa o
niecelowości takiego posunięcia, niestety widocznie nie dość skutecznie. Także
i Państwo nie przekonaliście nas do swojego pomysłu, wydaje nam się on
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nieprzychylny do końca oraz nieprzygotowany pod względem finansowym.
Sami Państwo przyznali, że nie została przygotowana analiza finansowych
korzyści z takie fuzji. Nie wiemy też jaka będzie struktura nowej instytucji, jej
zależności i podległości, zakres działania. Usłyszeliśmy nagle o powstaniu Biura
Informacji Turystycznej i Promocji w zamian za Biuro Promocji Zakopanego w
budynku dawnego dworca PKP. Tymczasem jak wiemy były też inne pomysły
na zagospodarowanie tych obiektów, min. zorganizowania tam Centrum
Witkacego, które jak sądzimy byłby najlepszym medium promocji Zakopanego
jako centrum kultury i sztuki, mekki artystów jak to dawniej bywało i na
Zakopane przystało, nie bardzo też wiemy” Już ja przepraszam bo tu mam kilka
tych pism ale staram się. „ Nie bardzo też wiemy co Państwo planują w budynku
Czerwonego Dworu oraz dawnej Szkoły Muzycznej. Gdzie będzie obiecane
Muzeum Sportów Zimowych czy również ono zostanie wcielone w planowane
Zakopiańskie Centrum Kultury? Przypominamy także, że istnieje już
Zakopiańskie Centrum Edukacji w dawnym, nieodżałowanym Technikum
Tkactwa Artystycznego i nie bardzo wiadomo co tam się dzieje i jaką rolę ono
pełni lub pełnić będzie, kiedy odbędzie się konkurs na dyrektora tej jednostki?
Pojawił się też pomysł przejęcia przez Miasto Tatrzańskiego Centrum Kultury i
Sportu „Jutrzenka”, jednostki podlegającej do tej pory Powiatowi
Tatrzańskiemu. Jakie jest uzasadnienie takie idei, zwłaszcza w kontekście
wysuwanych przez Pana Burmistrza argumentów o konieczności czynienia
oszczędności w kasie miejskiej? Uważamy, że stanowczo za dużo
niewiadomych w tej sferze zmian planowanych w kulturze, które są
podejmowane bez żadnych konsultacji społecznych. P. Burmistrz na Komisji
Kultury kilkakrotnie zapewniał, że teraz przez trzy kolejne miesiące do podjęcia
ostatecznej decyzji o połączeniu instytucji jest czas na takie konsultacje.
Wnioskujemy zatem aby rozpocząć we wrześniu konsultacje społeczne w tych
sprawach w formie otwartych spotkań w trybie podobnym do konsultacji w
sprawie Parku Kulturowego Krupówki. Dzięki temu będzie można bez
większych protestów podjąć wypracowaną wspólnie uchwałę ku zadowoleniu i
pożytkowi większości społeczeństwa Zakopanego. Uważamy, że są to sprawy
fundamentalne dla zakopiańskiej kultury i należy je rozpatrywać w szerszym
kontekście budowania Strategii Rozwoju Zakopanego na lata 2014-2020.
Obiecaliście Państwo w maju przygotować zręby takiej strategii do wakacji, a
od września zająć się konsultacjami społecznymi nad nią. Jako aktywne
stowarzyszenie kulturalne mieliśmy zostać zaproszeni do jego wspólnego
tworzenia. Takie oświadczenie uzyskaliśmy po złożeniu przez nas wymaganego
programu ideowego, business planu oraz koncepcji rozbudowy i
funkcjonowania Muzeum Sportów Zimowych. Zrobiliśmy to społecznie
korzystając z zaangażowania członków naszego stowarzyszenia, tymczasem w
dużo większej i ważniejszej strategicznie sprawie mnie mamy żadnych
opracowań, żadnej przekonującej wizji ani przeliczenia kosztów transformacji
funkcjonowania w przyszłości Zakopiańskiego Centrum Kultury. Zatem
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apelujemy jeszcze raz o niezwłoczne przystąpienie do prac i konsultacji
społecznych nad Strategią Rozwoju Miasta Zakopane przynamniej w dziedzinie
kultury w której rozpatrzone zostaną wszystkie aspekty utworzenia
Zakopiańskiego Centrum Kultury. Domagamy się aby do zespołu, który miałby
nad tym pracować powołać reprezentatywne grono doradców ze środowiska
kultury a więc Miejskiej Galerii Sztuki, Biura Promocji Zakopanego, Muzeum
Tatrzańskiego i zaangażowanych w tą sprawę stowarzyszeń: Polskiego
Związku Artystów Plastyków, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami a także
innych aktywnych towarzystw i organizacji, którym zależy na dobru
Zakopanego: Towarzystwa Miłośników Teatru Scena A2, Stowarzyszenia
„Zakopiańskie Perspektywy”, Tatrzańska Izba Gospodarcza i inne. Udział
przedstawicieli tych środowisk gwarantuje merytoryczność dyskusji i pomoże
Państwu podjąć ważną decyzję z poważeniem Prezes Agata Nowakowska –
Wolak, Wiceprezes Regina Mrowca – Kenar”. P. Agata rozesłała 16 mailowo
zaproszenie na pierwsza dyskusję, która odbyła się w „Białej Izbie” w Związku
Podhalan, dotarło tam szereg osób, które wypowiadały się negatywnie w tej
kwestii, chodzi o pozostawienie Galerii w takim stanie w jakim jest, natomiast
codo łączenia tych pozostałych trzech instytucji z reguły zdania były takie, że
można by to utworzyć ponieważ de facto pieniądze na Galerię i na te w
przyszłości połączone towarzystwa no będą szły z jednego koszyka. Panie
Burmistrzu pozwoliłem sobie tą petycję przeczytać dlatego, że wydaje mi się, że
zapadają decyzję w kuluarach, argumentacja środowisk twórczych no jest po
prostu lekceważona. Bardzo często nie jesteśmy dopuszczani do głosu, tu jest
przykład pana byłego burmistrza od spraw kultury Mariusza Koperskiego w
którego sprawie musiałem interweniować, mało sympatyczny u P.
Przewodniczącego Rady Kultury, który prowadził to spotkanie i chciałbym aby
P. Burmistrz i radni po zapoznaniu się z tą opinią no ustosunkowali się do tego
problemu. To jest może z tych bardziej takich spraw, które powiedzmy są dosyć
mocno przezywane przeze mnie. Następna sprawa bardzo było nam miło, że P.
Burmistrz zaszczycił obecnością przy okazji Święta ul. Kościeliskiej Szkołę
Kenara, Szkoła Kenara chciałem przypomnieć to jest 140 lat historii i tradycji,
Galeria to jest ponad 100 lat historii i tradycji, Muzeum Tatrzańskie to jest 137
lat tradycji. Ja nie wyobrażam sobie, że nagle wymyślimy, że połączymy
Dworzec Tatrzański z Polskim Towarzystwem Krajoznawczo Turystycznym
razem z muzeum Tatrzańskim, no powiedzmy jeszcze tam jakieś inne
dopasujemy towarzystwo bo Dworzec Tatrzański przynosi pieniądze. Mają z
tego co wiem dyskotekę, mają sklepy raczej o Muzeum Tatrzańskim nie
możemy powiedzieć, że jest to instytucja dochodowa. Natomiast to są
wizytówki Zakopanego, to są trzy jeszcze Teatr Witkacego, który oczywiście
bardzo managersko zadbał o swoją plus oczywiście praca, o swoją markę. Nie
wyobrażam sobie, że miasto byłoby, chce się pozbyć tych szacownych instytucji
i tutaj wracamy do Szkoły Kenara, jak Pan zauważył Szkoła Kenara nie
czekając na rozporządzenia czy remont ulicy Za Strugiem zdecydowała się
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przenieść wyjście czy zorganizować wyjście dla uczniów Kenara od strony ul.
Kościeliskiej z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki i Dziedzictwa
prawdopodobnie remontuje podjazdy wykładając bardzo solidnie brukiem.
Planowane jest przeniesienie z tego wejścia kiedyś głównego z przed wejścia
głównego Pomnik Antoniego Kenara i wyeksponowanie go od strony ulicy
Kościeliskiej. Dlaczego, dlatego, że jest to budynek o niezwykłej architekturze,
pomijam historię i jest to wizytówka ul. Kościeliskiej ten oryginalny wystrój
rzeźbiarsko architektoniczny no raczej dodaje uroku trzej ulicy. Niestety za
czasów poprzednich zdecydowano, że w tym miejscu wybudujemy przystanek
autobusowy bardzo solidny z którego obecnie niewiele osób może korzysta bo
wiemy jak wygląda dawna PKS, który słabo juz funkcjonuje ale też
postanowiono olbrzymią tablicę, ja mam to na zdjęciach, pokaże P.
Burmistrzowi. Tu jest prośba szkoły, żeby tą tablice, która zasłania cały
budynek, ona jest ohydna, odrapana, oczywiście jeżeli plakaty wiszą jest
zainteresowanie powiedzmy większe lub mniejsze. Szkoła w tej sprawie zwróci
się do Państwa ponieważ chcą odsłonić po prostu fasadę tej szkoły, żeby byłaby
wizytówką Kościeliskiej. Tablicę można przenieść Panie Burmistrzu jest taki
skwerek idąc z Kościeliskiej po lewej stronie za Kolibą, jest to ściana drzew,
jest tam prawdopodobnie miejski skwerek, który no od czasu do czasu trzeba
kosić i ta tablica na pewno lepszą funkcję by spełniała w tym miejscu bo po
pierwsze więcej ludzi chodzi tą ulicą niż wychodząc po prostu z zakrętu Za
Strugiem. Jeżeli można prosić to bardzo byśmy byli wdzięczni, ja jako
absolwent tej szkoły, juz kończę ja wiem, że troszkę przydługie mam te nasze,
moje interpelacje. Panie Burmistrzu no odpowiedział Pan oczywiście bez
podania daty, kiedy te ścieżki rowerowe powstaną, no ja właściwie śledzę Nowy
Targ się bez przerwy chwali kilometrami ścieżek, wierzę, że my będziemy mieć
piękna ścieżkę również. Nie wiem kiedy no chciałbym jak najszybciej ale
prosiłem Panie Burmistrzu, żeby zdecydować czy my możemy jeździć po
Równi Krupowej rowerami czy nie. Tam wystarczy dołożyć ten znak, który
pokazywałem bo te wcześniejsze Pan Burmistrz uwzględnił, za co bardzo Panu
dziękuje tam od Sztaudyngera jest rzeczywiście są tablice powieszone także no
trzeba by to zdecydować się, żeby oznakować czy możemy jeździć, ja jeżdżę.
I ostatnia rzec, która dotyczy planowanych P. Burmistrz też tu oczywiście na
poprzedniej Sesji powiedział, że byliście Państwo oglądać w Żywcu halę czy
muszle koncertową, ja przyznaje, że Międzynarodowy Festiwal Ziem Górskich
w tym naszym zgrzebnym namiocie przy tłumie ludzi, które stały w olbrzymich
kolejkach na koncerty przydałaby się bardzie reprezentatywna, miejsce gdzie
można by te imprezy połączyć. Ja nie wierzę w jakaś operę czy filharmonię o
której marzy P. Sztenclowa bo po prostu miasto ma tak dużo wydatków
związanych z różnymi rzeczami ale no może się uda P. Burmistrzowi i wtedy
mieszkańcy będą wdzięczni. Ja osobiście bywam na imprezach wszelkich
związanych, organizowanych przez miasto jestem wdzięczny, że nie likwiduje
się mimo mniejszej lub gorszej frekwencji. Wczoraj o tym dyskutowaliśmy na
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Komisji Kultury, uważam, że niektóre takie reprezentujące miasto wydarzenia
kulturalne są absolutnie niezbędne i tutaj rodzi się pytanie. Jest P. Dyrektor
Kawecki, który podpisał umowę z Sokołem, co miasto myśli w związku z
renowacją tego świetnego miejsca? Ja już widziałem, że tak powiem w głowie
wizję co tam będzie się znajdowało dlatego, że oczywiście podpisana jest
umowa natomiast pewnie niezbędne są fundusze no i cza, który też ma pewne
terminy. Z tego co wiem a rozmawiałem z Prezesem Sokoła P. Staszkiem
Mardułą no on liczy, że miasto podejmie ten wątek. Panie Burmistrzu, P.
Przewodniczący dziękuje bardzo, przepraszam za troszkę przydługie moje
interpelacje ale one są niezbędne, żeby rzeczywiście coś zaczęło się dziać. Ja nie
chcę przytaczać sławnego stwierdzenia, które wygłosił wczoraj Pan doktor
Jacek Józefa Piłsudskiego jak to należy załatwiać no może byłoby to troszeczkę.
P. Przewodniczący - dziękuje Panie Profesorze.
P. Jerzy Jędrysiak z sali– dziękuje.
P. Przewodniczący - P. Zbigniew Szczerba bardzo proszę.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Panowie
Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zwrócił się do mnie
mieszkaniec Zakopanego, który koresponduje sobie chyba z Wydziałem
Ochrony Środowiska tak naprawdę w sprawie ekologicznych źródeł ciepła,
źródeł ogrzewania tak naprawdę. Zwrócił się do Urzędu podjęcie pewnych
działań związanych z tym aby przejść od tzw. teorii do praktyki czyli zacząć
starać się o pozyskiwanie środków i funduszy na ekologię tak naprawdę. Może
pozwolę sobie zacytować częściowo to pismo, które on napisał, to jest
odpowiedź, ponieważ dostał jakąś odpowiedź z Urzędu i to jest jego odpowiedź:
„Dziękuje za odpowiedź na moje pismo, cieszę się ogromnie z
przeprowadzonych przez Państwa zadań zwłaszcza z edukowania młodych w
temacie ekologii jednak w dalszym ciągu nie widzę żadnych konkretnych
działań w temacie ekologicznego ogrzewania budynków i ciepłej wody
użytkowej a co za tym idzie radykalnej poprawy powietrza na terenie naszej
gminy. Owszem gaz i Geotermia wpisuje się w efekt ekologiczny i służą
poprawie powietrza jednak póki co nie są dostępne dla wszystkich mieszkańców
ze względu na brak możliwości podpięcia do sieci lub przez późniejsze wyższe
koszty eksploatacji. Przyjmując, ze koszty modernizacji kotłowni zostaną
pokryte z Państwa dopłat, co do oleju opałowego i sieci elektrycznej w obecnej
postaci, elektrownie opalane węglem śmiem twierdzić, że nie są to źródła
ekologiczne a późniejsze koszty eksploatacyjne potrafią zrujnować. Pompy
ciepła gruntowe jedyne, które są w stanie samodzielnie zapewnić ogrzewanie
zimą oraz ciepłą wodę użytkową kosztują sporo, cena instalacji dla domu
jednorodzinnego w okolicach 150m2 oscyluje w granicach 60, 70 tysięcy złotych
wiec dla konkretnych dotacji raczej mało kto jest wstanie udźwignąć taka
inwestycje zwłaszcza, że za taka kwotę ma około 200 ton węgla i płatność
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rozłożoną na lata. Instalacje solarne, pompy ciepła powietrzne oraz fotowoltaika
są w przystępnych cenach i są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą
wodę użytkową przez większość roku natomiast w zimie mogą jedynie
wspomóc ogrzewanie budynków. W związku z czym rezygnacja z pieców nie
wchodzi w grę a co za tym idzie nie ma możliwości starania się o wasze
dotacje. Niezmiennie instalacje te maja niekwestionowany wpływ na poprawę
jakości powietrza ale aby zachęcić potencjalnych przyszłych posiadaczy należy
im zaproponować jakaś pomoc i wsparcie ze strony gminy w postaci dopłat i
dotacji o których pisałem wcześniej. W tym przypadku nikt rozsądny nie
zdecyduje się skorzystać z Państwa dotacji na wymianę pieca ponieważ w
okresie zimowym może zajść potrzeba dogrzania domu. Cieszy mnie fakt
powstania nowego stanowiska Eko doradcy natomiast myślę, że gdyby w nasze
gminie było wsparcie w postaci realnych dopłat do instalacji solarnych, pomp
ciepła i fotowoltaiki wypracowanych przez gminę i na przykład fundusze na
podobieństwo niektórych prężnych gmin ludzie sami przeliczyliby korzyści dla
nich płynące i bez Eko doradcy wybraliby najbardziej opłacalne dla nich
rozwiązanie. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku bumu na tani
ekologiczny olej opałowy, piece na Eko groszek oraz niedoszły do skutku
projekt montażu solarów z dotacjami gdzie zainteresowanie mieszkańców było
ogromne a kolektory poprawnie dobrane do zapotrzebowania i prawidłowo
zamontowane potrafią pokryć w okresach letnich oraz przejściowych przy
niewielkiej pomocy pompy ciepła zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w
100%, dane z tego roku mogę podesłać do wglądu. Nie twierdzę, że zadania
których podjęła się gmina są na przykład opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej czy uczestniczenie w programie „Life” są złe ale to wymaga
czadu i pozwoli na ubieganie się o środki unijne kiedyś w bliżej nieokreślonym
czasie a już teraz dzisiaj istnieją projekty z których inne gminy korzystają a przy
nich mieszkańcy i środowisko”. Panie Burmistrzu jakby zwracając się również
no troszkę i tym pismem, które mieszkaniec mi raczył przedstawić, które
przesyłał do Urzędu też chciałbym zainteresować i prosić jakby o
zainteresowanie się sprawą tych ekologicznych źródeł ogrzewania. Tak
naprawdę i gminy okoliczne tutaj też posłużę się cytatem z Nowego Targu gdzie
Nowy Targ rozpoczyna montaż fotowoltaiki z dopłatami na poziomie 90% są to
wszystko źródła ogrzewania, które rzeczywiście mogą pomóc w naprawie
powietrza w Zakopanem. Mówimy o smogu o tym, że jest to złe jesteśmy
miastem turystycznym trzeba coś zrobić aby to wreszcie przerwać tą
niekorzystny wpływ. Mówimy, że piece są złe, że dzieje się tak dużo tego
powietrza jest zanieczyszczone a tak naprawdę, żeby pójść w kierunku tego,
żeby ludziom udostępnić jakieś możliwości wymiany tych źródeł ciepła w
zasadzie no stoimy w miejscu. Bardzo proszę aby rzeczywiście sprawą zająć się
w sposób taki roboczy i poważny ponieważ no czas leci, że tak powiem dopłaty
unijne niedługo się skończą a pozostawienie tak jak tutaj w odpowiedzi temu
mieszkańcowi zostało napisane, że na pytanie o konkretne działania pracownicy
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magistratu odpowiadają, że trwają konsultacje prowadzone są wnikliwe analizy i
współpracujemy z firmami zewnętrznymi, które przygotowują projekty lub,
żeby skorzystać z programów i dotacji indywidualnych. No i tutaj jak ktoś jest
obrotny to sobie z indywidualnych dotacji poradzi ale wydaje mi się, że od tego
jest gmina abyśmy pomagali wszystkim ludziom a nie tylko tym, którzy sobie
sami radzą, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje P. Zbigniewie, proszę P. Bartłomiej Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, serdecznie
dziękuje w imieniu Komisji Urbanistyki i Rozwoju za możliwość uczestniczenia
w posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyki składającej się z architektów z
urbanistów, fachowców, którzy to omawiają najważniejsze problemy dotyczące
dalszego rozwoju miasta. I to, że do tej pory w poprzednich latach ani radni ani
nawet naczelnicy wydziałów nie uczestniczyli w obradach tej Komisji. Wiele
decyzji zapadało za zamkniętymi drzwiami, uważam za niezbyt stosowne i
dlatego też jeszcze raz bardzo dziękuje za to, że teraz ta praktyka się juz
zmieniła i radni mogą uczestniczyć w posiedzeniach powyższej Komisji. Mam
też prośbę w imieniu 15 radnych Zakopanego, bardzo serdecznie prosimy o
przygotowanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym, które to
umożliwiłoby przejęcie w zarząd drogi Oswalda Balzera na odcinku od jej
początku od hotelu Imperial aż po koniec Cyrhli. Na temat tej drogi
wielokrotnie wielu radnych zadawało różne pytania, interpelowało w tej sprawie
i dlatego tez dzisiaj składamy pismo proszące o przygotowanie tego
porozumienia gdyż no to porozumienie może negocjować P. Burmistrz
natomiast organem właściwym do podjęcia decyzji czy ta droga pójdzie w nasz
zarząd jest Rada Miasta Zakopanego. Dlatego też o to prosimy, ostatnio na tą
drogę wylano dziwną masę z drogą tą mamy wiele problemów jako mieszkańcy,
którzy tam żyją na co dzień jak i turyści bo ta droga prowadzi na Łysą Polanę w
stronę Morskiego Oka w sezonie tysiące samochodów dziennie nią przejeżdża.
Jest ona też uważam słabo sprzątana szczególnie w zimie kiedy to wielokrotnie
prasa rozpisuje się na temat wad tej drogi albo o braku właściwego sprzątania
albo o dziurach w jezdni. Uważam, że miasto powinno zadbać lepiej o tą drogę
no również paradoksem jest wśród mieszkańców kiedy to choćby odśnieżarki
„Tesko” jadąc w stronę Cyrhli pod hotelem Imperial podnoszą pług wyłączają
solarkę czy piaskarkę no i z podniesionym pługiem przy no czasem śmiechach
mieszkańców przejeżdżają na Cyrhle gdzie mają dalsze drogi do odśnieżenia no
wydaje się, że no to nie jest najtrafniejsze rozwiązanie. Proszę też o informacje
na jakim etapie jest przebudowa skrzyżowania dróg ul. Karłowicza, Droga Na
Bystre, Droga do Olczy i właśnie Oswalda Balzera gdyż no w wieloletniej
prognozie finansowej na rok 2016 na ten zaplanowano wydatek 0 zł. Ja
złożyłem oczywiście wniosek
na Komisji Gospodarki Komunalnej o
zwiększenie tej kwoty choćby do 100 tysięcy zł w celu umożliwienia
przygotowania projektu budowlanego. Nawet na ten rok w budżecie było
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zarezerwowane symboliczne 10 tysięcy zł więc, żeby choć niewielka kwota była
już na przyszły rok zarezerwowana co umożliwi przynajmniej przygotowanie
projektu budowlanego. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, P. Jacek Kalata
P. Jacek Kalata – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu mam
małą prośbę i bardzo prosimy o odpowiedź na piśmie. Chodzi mi tutaj o
naruszenie, czy niedoszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
podczas remontu parku miejskiego oraz przeprowadzenia, podczas tego remontu
obiektów, które nie są naszą własnością, własnością miasta. Chodzi tutaj o
obiekt Jutrzenki czy po prostu była taka możliwość prawna aby Miasto
wydatkowało środki na nie własny, na nasz obiekt. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel - P. Przewodniczący , P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, w poprzedniej kadencji Rady Miasta częstym tematem
moich interpelacji była sprawa samowolnego zajęcia pasa drogowego gminnej
działki pod budowę schodów do budynku handlowego przy ul. Krupówki 49.
Fragmentem działki pasa drogowego o którym mowa zarządzał Burmistrz
Miasta Nowy Targ wyznaczony przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Nowym Sączu. Sprawa ma związek od lutego 2011 roku nadal, została
naliczona kara przez Burmistrza Nowego Targu za samowolne zajęcie pasa
drogowego za okres jednego roku od lutego 2011 do lutego 2012r w kwocie 754
tysiące 750 zł. Od tej decyzji odwołała się strona, które kara została naliczona,
do dnia dzisiejszego według mojej wiedzy nikt nie nalicza kwot, które zgodnie z
uchwałą Rady Miasta mają wpływać do kasy miasta Zakopanego. Pozwoliłem
napisać zapytanie do Burmistrza Nowego Targu na jakim etapie jest ta sprawa
na dzień dzisiejszy. Szanowni Państwo otrzymałem taka odpowiedź: „W
odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11sierpnia 2015r uprzejmie informuję, że
zgodnie z art.28 Ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks Postępowania
Administracyjnego tekst jednolity Dz.U 2013r poz.267 ze zmianami, stroną jest
każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto
żąda czynności organów ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Informacja na jakim etapie jest załatwienie przedmiotowej sprawy może być
udzielona jedynie stroną postępowania. Na to udostępnienie zamieszczonych w
aktach dokumentów urzędowych jest możliwe jeżeli dotyczą sfery życia
publicznego. Z akt administracyjnych mogą być udostępnione dokumenty i
informacje zawarte w tych aktach o ile mają one związek z wykonywaniem
zadań publicznych lub pełnieniem funkcji publicznych Wyrok Naczelnego Sadu
Administracyjnego” i tu jest podana sygnatura akt. „ Mając powyższe na
uwadze proszę o sprecyzowanie Pana wniosku w celu wykazania w jakim
charakterze i na jakiej podstawie występuje Pan o udzielenie powyższych
informacji”. Szanowni Państwo napisałem do Burmistrza, że jestem radnym
28

Miasta Zakopane i P. Burmistrz odpowiadając mi sam przeczy bo pisze kto
może uzyskać z wykonywanych zadań publicznych lub pełnienie funkcji
publicznej, radny jest taką osobą publiczną. Ja mam taką prośbę Szanowni
Państwo bo to nie jest jedyna sprawa, która tkwi w Samorządowym Kolegium
Odwoławczym. Ja miałem zamiar na tą Sesję Rady Miasta przygotować taki
apel, który byśmy jako Rada złożyli do Prezesa Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Nowym Sączu i do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu
jeżeli chodzi o tą sprawę bo ona przejęła sprawę postępowania
administracyjnego w tym temacie. Aby przyspieszyć tok rozpatrywania tych
spraw bo tych spraw miasto ma wiele i prosiłbym bardzo Szanownych Radnych
abyśmy na przyszłej Sesji taki apel skierowali do Prezesa Samorządowego
Kolegium Odwoławczego i do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu aby
przyspieszyć tok rozstrzygnięcia tych spraw. Dziękuje.
P. Przewodniczący
- dziękuje P. Przewodniczący, jeszcze jest jedna
interpelacja ale przed nią chciałbym bardzo serdecznie powitać panów, którzy
reprezentują ruch na rzecz obrony terytorialnej, Ochrona Narodowa.pl, bardzo
serdecznie Panów witamy, P. Piotra Zielińskiego mecenasa, gorąco serdecznie
witam kolegę mecenasa. Bardzo proszę P. Jana Gluca o złożenie interpelacji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, moja
interpelacja ma związek z wizytą właśnie panów z Obrony Narodowej.pl.
Powiem Obrona Narodowa. pl. jest to stowarzyszenie, które zrodziło się z
inicjatywy byłych żołnierzy Wojska Polskiego, ono powstało juz jakiś czas temu
i zrzesza tych obywateli, tych byłych z żołnierzy, tych, którym bliska jest dzisiaj
obronność naszego kraju. Zrodziło się to po trosze z bylejakości naszej armii,
jeśli spojrzymy na to co można zobaczyć w wypowiedziach naszych generałów i
słyszymy z ust Generała Skrzypka, że normy taktyczne naszego wojska są takie,
że jeżeliby całe nasze wojsko postawić na granicy wschodniej to w ciągu
dwóch, trzech dni Rosja jest w Warszawie. My w tej chwili dysponujemy 47
tysiącami wojska z czego tak naprawdę 30,40 tysięcy nadaje się do obronności
naszego kraju. W związku z tym, że nie ma od roku 98 obowiązkowego poboru
do wojska zrodziła się taka myśl, żeby powstało Stowarzyszenie Obrona
Narodowa. pl. Obecny tutaj dzisiaj w składzie czteroosobowym, skład tego
oddziału, tego powiedzmy jeszcze nie plutonu, który jest w Zakopanem
natomiast działa w Małopolsce jest to ok. W tej chwili 100 osób. W Zakopanem
jest 13 osób są to ci dzielni panowie w mundurach, tak to wygląda jak w tej
chwili Państwo widzicie i w czym tak naprawdę tkwi problem? Ci panowie
dzisiaj z poczucia obowiązku wobec własnej małej ojczyzny czyli lokalnej
naszej społeczności i całego naszego narodu za własne pieniądze kupują swoje
wyposażenie. Sam taki dzisiaj mundur w którego skład wchodzi min. pas
taktyczny, hełm, broń która dzisiaj widzimy to jest koszt ok. 3 tysięcy zł, oni
dzisiaj pokrywają to z własnych środków z własnych pieniędzy. Większość z
tych panów, którzy są dzisiaj w tym stowarzyszenia to ludzie, którzy są w
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ustabilizowanej sytuacji finansowej i po prostu na to ich dzisiaj stać. Natomiast
do tego stowarzyszenia rekrutują się tez osoby w wieku 21, 25,30 lat chociaż
najstarszy członek w Małopolsce ma lat 54 i tych młodych ludzi nie stać na to
aby zakupić taki drogi sprzęt są już gminy w Polsce min. Gmina Liszki pod
Krakowem, która zakupiła sprzęt dla stowarzyszenia. Idea jest taka, że ten
sprzęt, który jest zakupiony wchodzi w wyposażenie tych mieszkańców, którzy
na danym terenie mieszkają czyli tutaj w Zakopanem. Jest to jak gdyby
nawiązanie do pewnych idei, które były już w przeszłości i dobrze działały w
Polsce a więc najpierw było harcerstwo później były sokoły, później były
związki strzeleckie i w ten sposób przed wojną nasze państwo dysponowało
liczbę 2 milionów ludzi przeszkolonych, którzy mogli wziąć udział w obronie
swojego kraju. Dzisiaj takimi przeszkolonymi obronami terytorialnymi jak
wiemy dysponują min. Szwecja jest to ok.200 tysięcy mieszkańców, Stany
Zjednoczone tzw. „Rangersi”, wszyscy wiemy jak to jest w Szwajcarii gdzie
praktycznie każdy dorosły mężczyzna w wieku poborowym jest przeszkolony,
posiada broń w domu, szkoli się praktycznie dwa razy w miesiącu, w domu ma
pełne wyposażenie łącznie z bronią pobiera tylko magazynek z amunicją, który
jest w wyznaczonym miejscu w każdej miejscowości. Też Państwo doskonale
wiecie jak to wygląda w takich krajach gdzie w tej chwili toczą się konflikty jak
na Bliskim Wschodzie, państwo Izrael dysponuje dzisiaj 700 tysiącami
obywateli a przeszkolonych jest, 7 milionami mieszkańców a przeszkolonych
jest 5 milionów mieszkańców kraju. Nawiązując do tego Proszę Państwa co
teraz tez obserwujemy i widzimy w Europie prawda, widzimy co się dzieje,
słyszymy różne sygnały w sąsiednich gminach, możemy ciągle czytać to na
portalach w prasie. Każdy w jakiś sposób wyrabia sobie o tym zdanie, trudno
też, żeby tutaj z tej mównicy w Zakopanem gdzie echo niesie daleko prawda tez
o tym kilka słów nie powiedzieć. Jeśli ktokolwiek do tej pory nie zabierał głosu
a uważa, że powinien powiedzieć tez no powinniśmy to usłyszeć prawda bo
dzisiaj jest tyle sprzecznych informacji z których trudno sobie wziąć i wyrobić
jakąś własną opinie. Ale ja wezmę i nawiąże do tego, że byliśmy niedawno w
Rumunii na Bukowinie w obszarze zamieszkałym przez Polaków pod 200, 300
lat gdzie łza się w oku kręci i kiedy przychodzi pan, który ma 80 już przeszło lat
i mówi, że on tu juz jest siódmym pokoleniem, świetnie mówi po polsku i mówi
moje dzieci mówią po polsku, moje wnuki mówią po polsku. Zajeżdżamy do
szkoły w której pani dyrektor mówi, że są dzieci, które przychodzą do 1 klasy i
dopiero uczą się języka jakiego, języka rumuńskiego w 1 klasie. Kiedy na
wykładach i spotkaniach słyszymy pana, który świetnie popierając to
dokumentacją fotograficzną i faktami historycznymi mówi, że no nie tak to
było, że była tylko ta która jest dziś I brygada w piosenkach naszych ale była też
II brygada w której skład min. wchodzili tamtejsi Bukowińczycy, przypomnijmy
były to czasy kiedy nie było wolnego niepodległego państwa polskiego i ni
tworzyli wolną Polskę mieszkając w odległej Rumunii walczyli o nasza
niepodległość. Proszę Państwa są to rzeczy, które naprawdę trzeba wiedzieć, jest
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to taka lekcja patriotyzmu i nam się wydaje, że coś co dzisiaj mamy to mamy i
ktoś tego wszystkiego nam pilnuje tak? No nie jest tak Proszę Państwa bo tak
jak dzisiaj nawet powiedziała P. Naczelnik Wydziału Edukacji był wrzesień
prawda, dzisiaj tak kojarzy nam się ten wrzesień, że idziemy do szkoły. Tak ale
on się też kojarzy z tym, że było to tragiczne wydarzenia w historii naszej przed
ilu 76 laty. 1 września kiedy zostaliśmy napadnięci, nasz kraj, przetoczyła się
straszliwa wojna kiedy mieliśmy sojusze zawarte z Europą Zachodnią i co
Niemcy przygotowały agresję skierowały wszystkie dywizję na Polskę. Całe
Niemcy odkryte od strony Francji i innych sojuszników i co tam się działo? No
nic się nie działo jak niektórzy też mówią żołnierze palili papierosy a później
założyli rząd Vichy, który prawda wiemy co robił. I tak wyglądała pomoc że
strony zachody, że nasi bohaterowie tacy jak Generał Maczek po wojnie został
kelnerem a Generał Sosabowski kim był? magazynierem prawda. Z drugiej
strony od Wschodu 17 stycznia kolejny 17 września kolejny zdradziecki cios
prawda w nasz naród polski kiedy ponad milion ludzi wywieziono z kraju w
bydlęcych wagonach na Syberię , kiedy ci co mówią a znałem takich, którzy tam
byli zupa chociaż nie wiem jak długo by się gotowała z kory, z drzew i tak
ciągle była twarda. I co, i później widzieliśmy jak się to działo dalej w czasie tej
wojny ci sojusznicy dwaj, którzy tak zaciekle chcieli nasz naród zlikwidować i
rozebrać z zachodu i ze wschodu no wreszcie nie wytrzymali i wzięli się sami
między sobą za łby mówiąc krótko. W 41 roku we wrześniu no i tak dzisiaj
prawda mówią, że to Niemcy napadli na Rosję no a znowu inni mówią, że
brakło dwa tygodnie żeby było odwrotnie i stąd było takie zaskoczenie i tak
daleko Hitler wtedy mógł sobie zajść. I tak walcowali po naszej ziemi i po ziemi
naszych przodków jeden mocarz z lewej strony, drugi prawda z prawej strony i
tak to wyglądało a myśmy pośród tego wszystkiego istnieli. Proszę Państwa to
życie na Syberii w tych czasach kiedy tych naszych mieszkańców wywożono w
tamte rejony było tragiczne. Jeśli ktoś kiedyś miał taką okazję przeczytać
książkę „Ojciec Tysiąca Sierot” o księdzu Franciszku Plucie, który wywiózł
tysiąc dzieci z Polski w tym czasie kiedy nastąpiła lekka odwilż w Rosji, kiedy
Niemcy napadli na Rosję. Polacy mogli stworzyć własną armię, Armię Andersa
tysiąc dzieci w wieku 5-7 lat wywieziono do Iranu, przemycano ich, ten ksiądz
bronił tych dzieci, walczył o nich na całym świecie zwracał się do różnych
rządów Kanady, Wielkiej Brytanii o pomoc dla tych naszych dzieci dla tych
naszych rodaków. I tak wyglądała nasza Proszę Państwa Polska, ta
rzeczywistość i teraz kiedy temu wszystkiemu przyglądamy się co się dzieje
musimy mieć swój własny zdrowy rozsądek. I bardzo tu właśnie podziwiam
tych panów z Zakopanego, którzy podjęli ten krok, wstąpili do obrony
narodowej, która jest jak gdyby kontynuacją tego co było przed wojną Armii
Krajowej. Ich zadaniem jest to aby właśnie tutaj na naszym działać, szkolić się,
żeby móc pracować bo cały dowcip polega na tym, że wojsko dzisiaj proponuje
to, żeby obywatele mogli się przeszkolić ale to jest Proszę Państwa wyjazd bo
bliscy mi ludzie dzwonili. Więc WKU im mówią możecie wyjechać na trzy
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miesiące, wziąć urlop my wam zapłacimy ZUS, przeszkolimy was w ośrodkach
pod Warszawą ale tu przecież nie o to chodzi. Ci panowie, którzy tu dzisiaj są a
jest ich tak jak powiedziałem w Zakopanem 13 już przygotowanych,
uzbrojonych za własne pieniądze dzisiaj jeżdżą i szkolą się raz, dwa razy w
miesiącu w weekendy. Przynajmniej jeden weekend do Krakowa na Pasternik,
tam strzelają z własnych naboi za które płacą 1,60 natomiast powiem tak w
wojsku polskim są to statystyki, które tu miałem z Obrony Narodowej pl.
Żołnierz polski strzela 7 naboi rocznie wiec możemy sobie wyobrazić jaka jest
jego zdolność obrony naszych żon, dzieci, matek prawda i naszych szkół. I my,
ta obrona narodowa jest po to aby na wypadek właśnie takich działań oni mogli
działać na naszym terenie aby służbę publiczną mogli obronić aby była
kontynuacja samorządu, kontynuacja szpitali, kontynuacja spółek miejskich,
wodociągowych. Po to to jest żeby nie było chaosu i tym panom Proszę
Państwa no naprawdę nalezą się brawa, że wstąpili do tej inicjatywy, natomiast
jest wiele tych problemów które są. Ci panowie tutaj na Podhalu w samorządach
byli min. bardzo przychylnie znamy go z tradycji Starostę naszego Powiatowego
P. Piotra Bąka, który również tych panów przyjął, jest pełen podziwu dla ich
zaangażowania. Chciałem Państwu właśnie powiedzieć, że mają wiele tych
problemów bo choćby to, że w planach zagospodarowania no nie ma nigdzie na
naszym terenie takiej szczetnicy, żeby oni mogli dzisiaj odbyć strzelanie bo
żadna z tych strzelnic małych tak jak w Kirach, Baligówce za Czarnym
Dunajcem one nie spełniają żadnych wymogów i nie mają takiego odbioru gdzie
można by było prowadzić strzelanie. Dlatego muszą jeździć dzisiaj do Krakowa
na Pasterniku na poligonie tam właśnie prowadzą swoje zajęcia dlatego jeszcze
raz chciałem właśnie panom podziękować za przybycie dzisiaj, za to, że
mogłem Was przedstawić, za to, że chcecie w Zakopanem się pokazać, działać i
walczyć o nasze Zakopanego i Podhala ważne sprawy. Bardzo Wam Panom za
to dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje P. Przewodniczący.
P. Jerzy Jędrysiak z sali - czy mogę coś dodać bo słyszałem dość z uwagą?
P. Przewodniczący - w jakim temacie?
P. Jerzy Jędrysiak z sali – no właśnie w tym.
P. Przewodniczący - a to proszę bardzo
P. Jerzy Jędrysiak – jedna rzecz istotną, P. Janie jeżeli Sokół zrealizuje swoje
plany to tam będzie profesjonalna strzelnica tylko jest kwestia czy do tego
dojdzie. Z tego co P. Marduła mówił jest to dla niego dosyć priorytetowa sprawa
i chce zrobić profesjonalna strzelnicę, dawał przykłady gdzie jeżdżą szkolić się
strzelać. Może będzie możliwe to u nas.
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P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, interpelacje zakończone P. Burmistrz
prosił o zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula - Szanowni Państwo, ja tak króciutko zanim
odpowiem na wszystkie interpelacje ale chciałem się odnieść zwłaszcza do tej
interpelacji można powiedzieć ostatniej dlatego, że wiem, że Państwo nie będą
tutaj do końca tej Sesji i nie będą można powiedzieć mojego głosu słyszeli. W
związku z tym chcę najpierw podziękować Panu mecenasowi Kołodziejskiemu
za to, że mogliśmy się spotkać i nam przedstawił ten temat jak i w zasadzie z
panami, którzy reprezentowali Stowarzyszenie Obrona Narodowa. pl. Szanowni
Państwo, Szanowna Rado ja przy tych rozmowach zapewniłem Państwa bo
zostaliśmy również poproszeni i mam nadzieję, że to się dyskusja również w
Radzie odbędzie aby tych, którzy chcą wstąpić w szeregi Obrony Narodowej.pl.
a nie mają na to środków a koszty są ogromne, żeby zakupić z własnych
środków zarówno mundury jak i pewne można powiedzieć całe wyposażenie w
którym powinni ćwiczyć i przygotowywać się do pewnych zadań. No proszone
jest o pewne wsparcie samorządu, niektóre samorządy tak jak Gmina Zielonki
bodajże i jeszcze jakaś inna, nie pamiętam, która również to wspiera.
Chciałbym, żebyśmy Szanowna Rado to przedyskutowali i ewentualnie takiego
wsparcia temu stowarzyszeniowi udzielili tak jak udzielamy również innym
stowarzyszeniom, które w tym mieście działają. Ja jestem dumny można
powiedzieć z postawy takich właśnie osób, które myślą niezależnie w jakiej
można powiedzieć okolicznościach na dzień dzisiejszy się znajdujemy czy to w
pokojowych czy w bardziej zagrożonych czy nie ale myślą o naszym
bezpieczeństwie i również bezpieczeństwie Zakopanego. Mam nadzieje, że taka
dyskusja się odbędzie i tak króciutko jeszcze co do tych interpelacji, chciałem
szczególnie tutaj podziękować Panu Profesorowi Jędrysiakowi bo tak jak
P. Profesor Jędrysiak w tej kadencji jest aktywny to jeszcze dalej pójdzie i Panie
Profesorze na pewno Pan P. Zbyszka pewnie przebije ale dziękuje za te
wszystkie interpelacje. Wiem, że wypływają one w pewien sposób z Pańskiego
niepokoju natomiast chce Pana jedno uspokoić i jedno zapewnić zanim
odpowiemy na te całe interpelacje, które Pan tutaj zadał. Bo niektóra
interpelacja można powiedzieć poszła z wyprzedzeniem np. o tej tablicy, która
Pan tu interpeluje nikt jeszcze do mnie się nie zgłosił i w związku z tym nie
miałem szans, żeby wiem a już interpelacja poszła. A wiec można powiedzieć
tak aż tak bardzo do przodu, że ja pewnie nie nadążę myśleć a jasnowidzem tez
nie jestem w związku z tym trudno mi przewidzieć pewne działania albo
potrzeby nawet w pewnej szkole czy nawet Pana. Prosiłbym tylko o jedno skoro
nie zrealizuję jakiejś interpelacji albo to jest rzeczywiście opieszałe moje
działanie, bardzo proszę o tą interpelację ale proszę dać mi również szansę
spotkania się zarówno z Panem albo z panami dyrektorami i najpierw
poproszenie o to, żebym zrobił albo zasygnalizowanie mi chociaż no bo ja
inaczej nie jestem w stanie bez tego sygnału coś zrobić a żeby interpelacja
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leciała i w zasadzie pretensje dlaczego to nie zrobiłem. Chciałbym mieć
możliwość tylko spróbowania, że tak powiem zrealizowania czegoś a później
jak nie zrobię to o to interpelacje i to jest tylko taki mały jakby można
powiedzieć. Taka uwaga do tego jeśli Szanowni Radni by mi pozwolili dać
szansę to najpierw bym prosił, żeby się z nami spotkać i jestem do dyspozycji
całymi dniami i między stronami ktokolwiek i którykolwiek radny przychodzi
wiecie Państwo, że przyjmuję każdego jednego radnego i z każdym jednym
radnym rozmawiam w tym samym dniu, chyba, że już jest tak, że już mnie nie
ma ale tak to przyjmuję porostu między stronami jeśli są inne strony. Natomiast
jednego podtrzymuję i deklaruje ja będę dążył do tych wszystkich zmian które
mieszkańcom w czasie wyborów obiecałem i niezależnie czy pewnym grupom
albo można powiedzieć no nie wiem jak to określić nawet się to będzie
podobało czy mniej podobało albo nawet ich to dotykało bezpośrednio, ze są
niekorzystne zmiany to oczywiście ja dla dobra Zakopanego i dla dobra
większości mieszkańców będę dążył bo do tego zostałem jakby można
powiedzieć upoważniony samym wyborem. Oczywiście jeśli się będę w
niektórej sprawie mylił a tak jak każdy człowiek mam prawo się mylić i
Państwo mnie przekonają do tego, żeby tego zresztą Państwo zwykle ostatni ten
głos dają i akceptują albo nie akceptują to ja z pokora również ten swój błąd
przyznam. Ale pozwólcie mi Państwo działać w tym mieście na zasadzie tego,
że te zmiany czy te poczynania czy te kroku, które działam, żebym mógł je
realizować, być może nie wszystko się podoba ale niektórzy i coraz więcej mam
takich głosów i stron, które przychodzą do mnie dziękują mi za bardzo wiele
rzeczy w tym mieście i widza tą zamianę. Widzą również zmianę dworca i
uprzedzałem, że ten dworzec nie będzie PKP czy PKS-u już zrobiony, toczą się
sprawy bardzo trudne szkoda tylko, żeśmy pewien okres zaniechali,
zaniechaliśmy długi okres ale mam nadzieję, że go odrobimy, wspólnie
odrobimy. I tutaj później ewentualnie odczytam bo to pismo które można
powiedzieć Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami wysłało, ja mam gotową
odpowiedź. Wyślę tą odpowiedź gotowa do każdej strony, która tam została
wymieniona bo do wiadomości tego pisma poszło do wielu instytucji a może i
do prasy a może i do każdego radnego. Ja tak samo odpowiem na to pismo, żeby
być pewny, że tu nie toczą się żadne zakulisowe działania, ja Państwu
powiedziałem wtedy, że wszystko wtedy jak podejmiemy uchwałę będę mógł
przygotować pewien program albo pewną uchwalę o działaniu i koncepcji i
będziemy wtedy pracować. Ale mogłem przystąpić do tego tylko wtedy jeśli
mnie Państwo upoważnią, jeślibym nie miał tego upoważnienia Todym po
prostu nie przystępował i później zostanie to pismo, ta odpowiedź odczytana a
w zasadzie mógłbym poprosić nawet Panią Agnieszkę o odczytanie tej
odpowiedzi bo ona w niedługim czasie pójdzie po prostu do Państwa i do
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. P,. Burmistrz, bardzo proszę o odczytanie.
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P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – P. Przewodniczący, Panowie
radni, Szanowni Państwo pozwólcie, że przeczytam pismo, które skierowaliśmy
do Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i do wszystkich Państwa w załączeniu
abyście Państwo mieli również obraz jak to wygląda z naszej strony. „W
związku z pismem z dnia 9 września 29015 pragniemy Państwa uspokoić i
rozwiać podniesione wobec opinii publicznej obawy Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami co do dalszych losów Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr.
Zamoyskiego w Zakopanem. Usilnie prosimy jednak o nie wprowadzanie opinii
publicznej w błąd przez rozpowszechnianie plotek o likwidacji tejże galerii,
nigdy nie było to nasza intencją wbrew przeciwnie pragniemy ją wzmocnić i
uczynić jeszcze bardziej prężna instytucją kultury. Przede wszystkim nie jest
prawdą, że Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę w sprawie zamiaru
likwidacji Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego wprost
przeciwnie Rada wyraziła na razie tylko zamiar połączenia samorządowych
instytucji kultury Biura Promocji Zakopanego oraz Miejskiej Galerii Sztuki i
utworzenia Zakopiańskiego Centrum Kultury. Jak było to szeroko i
drobiazgowo wyjaśnione na Sesji połączenie instytucji kultury jest czymś
zupełnie innym niż ich likwidacja, inny jest tryb i skutki finansowe. Zgodnie z
art.22 i art.23 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o Organizowaniu i
Prowadzeniu Działalności Kulturalnej w szczególnie uzasadnionych
przypadkach organizator może zlikwidować instytucję kultury a akt o likwidacji
instytucji kultury stanowi podstawę do wykreślenia jej z rejestru. Zobowiązania
i wierzytelności likwidowanej instytucji kultury przejmuje organizator natomiast
w myśl art.18 ust.1 art.19 ust.1 cytowanej Ustawy organizator może dokonać
połączenia instytucji kultury polegającego na utworzeniu jednej instytucji w
której w skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podległych
połączeniu. Z porównania treści przepisów wyraźnie wynika, że po połączeniu
instytucja kultury dalej istnieje, działa i figuruje w rejestrze, wypełnia nadal
swoje zadanie a po likwidacji jej po prostu nie ma. Uznaliśmy, że zadania
Miasta Zakopane w zakresie kultury będą lepiej wykonywane w ramach jednej
silnej instytucji, pozwoli ona także na skoordynowane działań w pozyskiwaniu
środków i organizowaniu działalności a także uprości struktury zarządzania.
Chylimy czoła przed dorobkiem i historią Miejskiej Galerii Sztuki w
Zakopanem i przed imieniem jej patrona z tej przyczyny naszym celem jest
zachowanie autonomii galerii w ramach nowej instytucji. Nie uzurpujemy sobie
prawa do nieomylności ale pozwólcie nam Państwo realizować nasze pomysły,
oczywiście chcemy zasięgnąć także opinii środowisk związanych z
upowszechnianiem kultury w Zakopanem chociaż nie można żądać
identycznych konsultacji społecznych jak przy uchwale dot. parku kulturowego.
O zakresie konsultacji decyduje bowiem przedmiot uchwały, nie jest prawda
także to twierdzenie, że połączenie już dzisiaj zostało przesądzone Uchwała
Rady Miasta Zakopane pozwoliła nam na zlecenie szczegółowych analiz,
dopiero ich wynik zdecyduje o realizacji zamiaru. Bez tej uchwały nie mieliśmy
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prawa podejmowania dalszych działań a gdybyśmy to nawet uczynili to
wówczas słusznie moglibyście Państwo zarzucić nam stawianie Was przed
faktem dokonanym. Mamy nadzieję, że te wyjaśnienia uspokoją niepotrzebne
emocje o co apelujemy i pozwolą nam na spokojne opracowanie i planu
połączenia instytucji i strategii jej rozwoju”. Dziękuje Państwu bardzo.
P. Jerzy Jędrysiak z sali – mogę krótką dygresję?
P. Przewodniczący – dobrze dziękujemy Pani Burmistrz, nie Panie Profesorze
P. Jerzy Jędrysiak z sali – ale to będzie minutę chwało
P. Przewodniczący – ja jeszcze pozwolę sobie Szanowna Rado o udzielenie
głosu P. Aleksandrowi Dybiec, który przyjechał do nas z Krakowa, Panie
Aleksandrze proszę bardzo.
P. Aleksander Dybiec – P. Przewodniczący, Szanowna Rado, P. Burmistrzu
bardzo chciałbym Państwu podziękować za możliwość bycia tutaj, ja się
nazywam Aleksander Dybiec zostałem wydelegowany przez Stowarzyszenie
Obrona Narodowa.pl. aby w krótkich słowach przedstawić Państwu działalność
naszego stowarzyszenia, działalność tutaj na Podhalu jak i również potrzeby
jakie się wiążą z naszą działalnością. Może na początek dwa słowa o mnie, ja na
stałe mieszkam w Krakowie prowadzę tutaj na Podhalu szkolenia ludzi
zamieszkujących ten teren, z wykształcenia jestem absolwentem Uniwersytetu
Jagiellońskiego, jestem Podoficerem rezerwy. Zawodowo zajmuje się sprzedażą
części samochodowych, jestem kierownikiem sprzedaży w jednej z firm, która
zajmuje się importem części samochodowych z Francji, ze Szwajcarii. Może
krótko przedstawię Państwu działalność naszego stowarzyszenia a więc tak
Obrona Narodowa.pl. jest to stowarzyszenie, które powstało w roku 2010, celem
naszego stowarzyszenia jest przywrócenie Polsce obrony terytorialnej jak
również ogólnie szeroko pojęta działalność związana z poprawieniem
bezpieczeństwa naszego kraju. Nasze stowarzyszenie ma charakter
ogólnopolski, zrzeszamy ludzi praktycznie ze wszystkich województw, takich
członków, którzy są zapisani do naszego stowarzyszenia jest kilkuset natomiast
rok rocznie prowadzimy szkolenia kilku tysięcy osób, szkolenia pro obronne,
gdzie uczymy ludzi takiego można powiedzieć podstawowego rzemiosła
wojskowego. Naszymi członkami są ludzie wszelakich zawodów od profesorów
poprzez prawników na rzemieślnikach skończywszy, członkami naszego
stowarzyszenia są np. były Minister Obrony Narodowej P. Romuald
Szeremietiew, z takich ciekawych ludzi, którzy nam pomagają również P.
Sierżant Jacek Limanek, człowiek, który brał udział w największej bitwie
Polaków po II Wojnie Światowej, oprócz tego tak jak mówiłem są u nas
żołnierze, żołnierze rezerwy i wszyscy ludzie którym jakby bliska jest idea
współodpowiedzialności obywateli za bezpieczeństwo
kraju. Jako
stowarzyszenie prowadzimy działalność na kilku płaszczyznach min. jest to
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płaszczyzna wydawnicza, wydajemy podręczniki wojskowe, prowadzimy
czasopismo gdzie propagujemy ideał powołania obrony narodowej i obrony
terytorialnej jak również prowadzimy dla ochotników na terenie całej Polski
szkolenia wojskowe. Dlaczego te szkolenia prowadzimy? Biorąc
współodpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju, która wynika z zapisów
Konstytucji postanowiliśmy coś dla tej ojczyzny zrobić i wspomagać ją w tych
obszarach w których naszym zdaniem pomoc obywateli jest państwu polskiemu
niezbędna. Szkolimy ludzi jak już powiedziałem na terenie całego kraju, nasze
szkolenia są systematyzowane są stworzone z udziałem ludzi, którzy się tymi
sprawami zajmują zawodowo, są one skonstruowane tak aby człowieka na co
dzień pracującego prowadzącego działalność gospodarcza bądź będącego
zatrudnionym w jakimkolwiek przedsiębiorstwie. Chcemy zrobić takie
szkolenia, że aby tacy ludzie mieli możliwość uzyskania tych podstawowych
umiejętności koniecznych do prowadzenia działań obronnych później na rzecz
kraju. Proszę Państwa dlaczego akurat obrona terytorialna, obrona terytorialna w
Polsce istniała przez bardzo wiele lat natomiast mniej więcej na początku XXI w
została rozwiązana z bardzo prostej przyczyny, otóż stwierdzono, że Polska nie
potrzebuje tak dużych sił zbrojnych ponieważ jest absolutnie bezpieczna i
środowisko międzynarodowe w którym nasz skraj się znajduje nie wymaga tego
ażeby część społeczeństwa, znaczna część miała przeszkolenie wojskowe. W
związku z tym zaprzestano poboru, zaprzestano szkoleń rezerwy i rozwiązano
obronę terytorialną. Jakby nasze stowarzyszenie, którego założycielami byli
ludzie po pierwsze wywodzący się ze Związku Strzeleckiego a po drugie
profesorowie Akademii Obrony Narodowej wyszło z założenia, że środowisko
międzynarodowe w którym znajduje się nasz kraj jest nieprzewidywalne i nigdy
nie możemy założyć czegoś takiego, że jesteśmy bezpieczni. W związku z tym
nasze stowarzyszenie wzięło na siebie ciężar prowadzenia szkoleń dla
ochotników, którzy się do nas zgłoszą i wyrażą chęć tego, żeby uzyskać
przynajmniej jakieś zarysy i podstawy rzemiosła wojskowego. Na czym nasza
działalność szkoleniowa polega, stworzyliśmy system szkolenia, który opiera się
jakby na trzech poziomach, są to poziom unitarny czyli takie podstawowe
szkolenie jest to poziom szkolenia drużyny, plutonu a na końcu kompanii. Jakby
zwieńczeniem naszego wysiłku szkoleniowego jest organizowanie ćwiczeń
ogólnopolskich dla organizacji pro obronnych i wojska wspólnie, w tym roku
prowadzimy już za miesiąc takie bardzo duże ćwiczenia gdzie oprócz batalionu
wystawianego przez organizacje pro obronne udział będzie brała I Warszawska
Brygada Pancerna, Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej z Mińska
Mazowieckiego, całość jest objęta patronatem Biura Bezpieczeństwa
Narodowego i P. Prezydenta Dudy. Natomiast tak, tak jak już P. Jan Gluc
wspomniał z jakim i problemami się borykamy? ano takimi ,że szkolenie, które
prowadzimy wymaga zgromadzenia sprzętu i dla osób słabiej zarabiających
bądź mających jakieś problemy finansowe jest ono nieściągalne. Wyposażenie,
które tutaj przynieśliśmy jest warte mniej więcej 3 do 4 tysięcy złotych, sama ta
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broń szkolna, proszę się nie bać nie jes6t to prawdziwa broń, jest to broń
pozbawiona cech użytkowych jednak taka broń jest używana do szkolenia w
naszym stowarzyszeniu to jest koszt ok.1000, 1500 złotych. Pas na
wyposażenie, który Państwo tutaj widzą w takim kompletowaniu jak tutaj widać
jest koszt rzędu 700, 800 złotych. Także jak widać no osoby, które jakby mają
mniej pieniędzy nawet gdyby chciały się szkolić po prostu nie mogą dlatego, że
tych ludzi na to nie stać. W związku z tym o co możemy Państwa prosić? Po
prostu o wsparcie naszego wysiłku na rzecz ojczyzny z pobudek można
powiedzieć patriotycznych prowadzimy takie szkolenia zupełnie społecznie.
Chcemy, żeby jak najszersza rzesza obywateli była gotowa do tego, żeby wziąć
współodpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego kraju, chcemy, żeby
obywatele w swoich małych ojczyznach również przyczyniali się do tego, żeby
te małe ojczyny były bezpieczniejsze, żeby te społeczeństwa były lepiej
zorganizowane. Jakby tutaj korzystamy ze wzorów, które już istnieją na świecie
mogę tylko wspomnieć, że obrona terytorialna istnieje we wszystkich krajach
europejskich graniczących z Federacją Rosyjską oprócz Polski. Także o czymś
to świadczy, działa to nie tylko oczywiście na korzyść bezpieczeństwa kraju ale
także po prostu pomaga budować silne społeczeństwo obywatelskie w którym
świadomi obywatele działają na rzecz i ojczyzny i tego małego regionu w
którym zamieszkują. Ja osobiście mam oprócz tego, że oczywiście przeszedłem
przeszkolenie wojskowe mam osobiste pobudki do tego, żeby brać udział w
takiej inicjatywie, mój dziadek był żołnierzem I Pułku Strzelców Podhalańskich
i jakby zawsze mi przypominał o tym, że bezpieczeństwo to nie jest rzecz dana
raz na zawsze, zawsze trzeba być przygotowanym do tego, żeby to
bezpieczeństwo umacniać i wspierać. Dziękuje Państwu bardzo.
Oklaski.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, ja również uczestniczyłem w spotkaniu
z panami z P. Burmistrzem z P. Przewodniczącym Janem Glucem, konkluzja
tego naszego spotkania brzmiała następująco, że P. Burmistrz jak i Rada Miasta
panom powiedział abyście przygotowali prawda stosowne dokumenty, wnioski
złożyli tutaj do P. Burmistrza do wiadomości Rady Miasta i będziemy
skrupulatnie rozpatrywać Państwa prośbę. Dziękujemy bardzo naszym gościom.
Ad. 8
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 8 – Informacja o wykonaniu
budżetu za I półrocze 2015. Bardzo proszę P. Helenę Mamcarz Skarbnika
Miasta Zakopane zabranie głosu.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – przedstawiła sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Zakopane za I półrocze 2015 roku – zał. Nr 7.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Pani Skarbnik, czy są jakieś pytania? Nie
widzę.
Ad.9
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo przechodzimy do pkt. 9 porządku
obrad podjęcie uchwały w sprawie: współdziałania z gminami Powiatu
Tatrzańskiego oraz miastem Kórnik, Gminą Suchy Las i miastem Sopot
dotyczącego zorganizowania konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do
niepodległości, bardzo 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 wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 8
P. Przewodniczący – dziękuje, bardzo proszę Przewodniczącego Komisji
Oświaty P. Marka Donatowicza o przedstawienie opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz – Komisja Oświaty ten projekt uchwały zaopiniowała
pozytywnie jednogłośnie.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Dodam tylko, że inicjatorami tego konkursu był Pan
Dyrektor Szeliga, P. Zbigniew Proszowski, Pan Adam Kitkowski. Odczytał
projekt uchwały – zał. Nr 8
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/185/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: współdziałania z gminami Powiatu Tatrzańskiego oraz miastem
Kórnik, Gminą Suchy Las i miastem Sopot dotyczącego zorganizowania
konkursu „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości.
Uchwała stanowi zał. Nr 9
Ad. 10
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo przechodzimy do pkt. 10 podjęcie
uchwały w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie dzierżawy miejskiej
nieruchomości gruntowej, bardzo proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska o
przedstawienie projektu uchwały oraz opinii Komisji.
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P. Wojciech Tatar– przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał.
Nr 10 Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, 5 za, 1 wstrzymujący
się.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, ja mam pytanie w sprawie tej uchwały, mianowicie
pamiętam w zeszłej kadencji jak ta uchwała była podejmowana o tej dzierżawie
i tam tak naprawdę była szeroka zgoda, duża licytacja na jaki okres czasu ta
dzierżawę, z 30 na 50 było to podbijane i teraz z czego wynika to, że ta uchwała
dzisiaj jakby tamtą uchwałę anulujemy, czyli co się takiego wydarzyło, ze
następuje zmiana. Czy ten dzierżawca tego terenu, czy trwały z nim jakieś
rozmowy, czy to się odbyło tylko i wyłącznie od strony urzędu? Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo,
P. Wojciech Tatar – myślę P. Przewodniczący, że Pan Naczelnik powie,
chciałbym powiedzieć, że ten projekt uchwały i tak żeśmy Szanowni Państwo
musieli podjąć, bo spółka nie podpisała umowy, ale wyjaśni to Pan Naczelnik.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – P.
Przewodniczący , Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, projekt
uchwały złożony przez grupę radnych, tu w celu dokładnego omówienia tej
uchwały, jest faktem to, że ta uchwała została podjęta, okres dzierżawy wynosił,
było to odstąpienie od przetargu i zawarcie z dzierżawcą umowy dzierżawy na
okres 50 lat. To co powiedział P. Przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej ta umowa nie została nigdy podpisana zarówno przez miasto jak i
przez wnioskodawcę a dodatkowym faktem jest jeszcze to, że część działki
która miała być przedmiotem tej dzierżawy na podstawie decyzji Ministra
Administracji i Cyfryzacji w maju tego roku została uchylona decyzja
komunalizacyjna. W związku z tym Gmina Miasto Zakopane nie jest już
właścicielem przedmiotowej działki, w związku z tym uchwała jest
bezprzedmiotowa. Ta umowa nie została nigdy podpisana. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr10
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (10 za) przy 2
głosach wstrzymujących się w obecności 12 radnych podjęła następującą
uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XIII/186/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: uchylenia uchwały
nieruchomości gruntowej.

w

sprawie

dzierżawy

miejskiej

Uchwała stanowi zał. Nr 11
Ad. 11
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo przechodzimy do pkt. 11 podjęcie
uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej, bardzo
proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o
przedstawienie pierwszego projektu uchwały, dot. P. Jadwiga Malarz.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 12
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący opinia do wszystkich projektów dot.
dzierżaw jest pozytywna 5 głosów za.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 12
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 11 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/187/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 13
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie drugiego projektu uchwały, dot. P.
Bożena Liguzińska.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr14
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, czy ktoś
z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały
– zał. Nr 14
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 11 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/188/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 15
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pana Naczelnika o przedstawienie
trzeciego projektu uchwały, dot. P. Czechowscy.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 16
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, czy ktoś
z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały
– zał. Nr 16
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 11 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/189/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 17
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pana Naczelnika o przedstawienie
czwartego projektu uchwały, dot. P. Bogdan Wojnarski.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 18
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, czy ktoś
z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały
– zał. Nr 18
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XIII/190/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 19
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pana Naczelnika o przedstawienie piątego
projektu uchwały, dot. P. Lisieccy.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 20
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, czy ktoś
z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały
– zał. Nr 20
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/191/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 21
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pana Naczelnika o przedstawienie szóstego
projektu uchwały, dot. Zgromadzenia Panien Ofiarowania NMP.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 22
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, czy ktoś
z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały
– zał. Nr 22
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/192/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
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w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 23
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pana Naczelnika o przedstawienie
siódmego projektu uchwały, dot. P. Alina Grabowska
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 24
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, czy ktoś
z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały
– zał. Nr 24
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/193/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 25
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pana Naczelnika o przedstawienie ósmego
projektu uchwały, dot. P. Ewa Brzęk
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 26
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, czy ktoś
z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały
– zał. Nr 26
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 11 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/194/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 27
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P. Przewodniczący – bardzo proszę Pana Naczelnika o przedstawienie
dziewiątego projektu uchwały, dot. P. Stach
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 28
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, czy ktoś
z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały
– zał. Nr 28
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 11 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/195/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 29
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pana Naczelnika o przedstawienie
dziesiątego projektu uchwały, dot. P. Adam Witek
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 30
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, czy ktoś
z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały
– zał. Nr 30
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/196/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 31
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pana Naczelnika o przedstawienie
jedenastego projektu uchwały, dot. P. Andrzej Wojcieszek
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P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 32
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, czy ktoś
z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały
– zał. Nr 32
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 11 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/197/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 33
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pana Naczelnika o przedstawienie
dwunastego projektu uchwały, dot. PEC Geotermia Podhalańska
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 34
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, 5 głosów
za, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał
projekt uchwały – zał. Nr 34
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 11 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/198/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 35
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pana Naczelnika o przedstawienie
ostatniego projektu uchwały, dot. P. Kadzik
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 36
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P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, opinia Komisji jest pozytywna, 4 głosy
za 1 wstrzymujący się, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie
widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 36
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 11 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/199/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 37
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo ogłaszam 30 minut przerwy.
Ad. 12
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 12 Podjęcie uchwał w sprawie:
zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane. Bardzo
proszę Pana Naczelnika Tomka Filara o przedstawienie projektu uchwały, dot.
działka nr 5 obręb 51
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 38
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej
uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 38
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (10 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 11 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/200/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 39
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P. Przewodniczący - proszę Pana Naczelnika Tomka Filara o przedstawienie
projektu uchwały, dot. działka nr 11 obręb 51
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 40
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja również pozytywnie zaopiniowała
projekt tej uchwały. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 40
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 11 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/201/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 41
Ad. 13
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 13 Podjęcie uchwał w sprawie:
obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane
ograniczonym prawem rzeczowym. Bardzo proszę Pana Naczelnika Tomka
Filara o przedstawienie projektu uchwały, dot. ul. Ks. Stolarczyka
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 42
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt tej
uchwały, 4 głosy za, 1 wstrzymujący się
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 42
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 13 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XIII/202/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym.
Uchwała stanowi zał. Nr 43
P. Przewodniczący - bardzo proszę Pana Naczelnika Tomka Filara o
przedstawienie projektu uchwały, dot. ul. Tuwima
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 44
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja jednogłośnie przyjęła projekt tej
uchwały, 5 za
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 44
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/203/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym.
Uchwała stanowi zał. Nr 45
Ad. 14
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie:
nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane. Bardzo proszę
Pana Naczelnika Tomka Filara o przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 46
49

P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący również i ten projekt Komisja pozytywnie
zaopiniowała
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 46
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/204/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 47.
Ad. 15
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie:
przekazania środków finansowych dla Policji. Bardzo proszę Panią Janinę
Puchałę Naczelnika Wydziału Drogownictwa i Transportu o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu –
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 48
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący również i ten projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 48
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/205/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
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w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.
Uchwała stanowi zał. Nr 49
Ad. 16
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 16 Podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za
parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz
określenia sposobu pobierania opłaty. Bardzo proszę Panią Janinę Puchałę
Naczelnika Wydziału Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu –
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 50
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Przewodniczącego Komisji o
przedstawienie opinii
P. Jan Gluc - P. Przewodniczący Komisja Ekonomiki pozytywnie zaopiniowała
projekt tej uchwały.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 50
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/206/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego
parkowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych Miasta
Zakopane oraz określenia sposobu pobierania opłaty.
Uchwała stanowi zał. Nr 51
Ad. 17
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 17 Podjęcie uchwały w sprawie:
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części
51

dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza
kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o
której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.) . Bardzo proszę Pana
Andrzeja Fryźlewicza Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 52
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Komunalnej o przedstawienie opinii.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący , Szanowni Państwo, Wysoka Rado,
Panie Burmistrzu Komisja Gospodarki Komunalnej jednogłośnie 4 głosami za
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, ale w trakcie pracy Komisji
rozmawialiśmy jeszcze na temat karty wielkiej rodziny i aby te zniżki dotyczyły
też tych rodzin, obiecane mieliśmy że będzie to opracowane, także dziękuję.
Dziękuję za mieszkańców mieszkających w mieszkaniach spółdzielczych, bo też
są tam osoby które nie przekraczają tego progu a dużo by im to pomogło.
Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 52
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/207/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód
nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.).
Uchwała stanowi zał. Nr 53
Ad. 18
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo przechodzimy do pkt. 18 porządku
obrad podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na
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rok 2015, bardzo proszę P. Helenę Mamcarz, Skarbnika Miasta Zakopane o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – przedstawiła projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 54
P. Przewodniczący – dziękuje P. Skarbnik, bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja
Ekonomiki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały 5
głosami za. Dziękuję.
P. Przewodniczący – dziękuje, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 54
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/208/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2015
Uchwała stanowi zał. Nr 55
Ad.19
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo przechodzimy do pkt. 19 porządku
obrad podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zakopane na lata 2015-2025, bardzo proszę P. Helenę Mamcarz,
Skarbnika Miasta Zakopane o przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane – przedstawiła projekt
uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 56.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Skarbnik, bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący Komisja jednogłośnie przyjęła projekt tej
uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący, czy ktoś z Państwa radnych
chciałby zabrać głos? Bardzo proszę P. Zbigniew Szczerba
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
ja mam pytanie bo tak naprawdę ten projekt uchwały myśmy na Komisji bardzo
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sumiennie wertowali, że tak powiem, na tej Komisji która się odbyła w
poniedziałek i tam było kilka pytań i uwag na tejże komisji dotyczące
zasadniczo jednego punktu, który chciałem poruszyć, to znaczy w pozycji 1313,
czyli koszty utrzymania zieleni miejskiej zwiększenie limitu wydatków na lata
2016 – 2018 i tutaj dyskusja na Komisji była, że ten wzrost jest dosyć duży.
Tutaj było nam tłumaczone z czego on wynika, natomiast jest niepokój taki, że
tutaj koszty utrzymania takiej zieleni tak znacznie idą w górę i tak naprawdę nie
do końca w moim przekonaniu zostało to wyjaśnione z czego to wynika, bo jest
to wzrost znaczny, to jest wzrost na poziomie 50% do tego co mamy na dziś, ja
bym bardzo prosił jeszcze raz o takie dość sumienne i wobec wszystkich
radnych wyjaśnienie o co tak naprawdę w tym wzroście chodzi. Dziękuję.
P. Przewodniczący - czy ktoś jeszcze ma pytania? P. Jerzy Jędrysiak proszę.
P. Jerzy Jędrysiak – ja mam do Pani Skarbnik pytanie, ja chciałbym zapytać,
bo w pozycji modernizacja budynku przy ul. Kościelnej 7, pozycja 1321, jest
suma na 2016 rok 10 000 zł. Już wcześniej pytałem o sumę zabezpieczoną
jeszcze przez poprzedniego Burmistrza na plany związane z modernizacją, od
Pana Burmistrza usłyszałem że tam się troszeczkę zablokowało, no ale
rozumiem że jest przewidziane w dalszym ciągu ta inwestycja i pytam o sumę
na 2016 rok 10 000 zł, bo już 2017 jest zadowalająca, 2018 to wręcz będę się
cieszył, że hospicjum już będzie. Co to jest suma i na co?
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – na takie działania związane powiedzmy
dokumentacyjne, czy prawne, tego typu rzeczy, ponieważ tam nie tyle że
projektowe i tak dalej, bo nam się te projekty otworzą jeżeli będziemy mieli już
czystą sprawę co do zmiany punktowej, zabezpieczamy po prostu 10 000 zł na
takie wydatki. Gdyby wcześniej się tam rzeczy rozstrzygnęły to będziemy się
starać zwiększyć czy przesunąć.
P. Jerzy Jędrysiak – rozumiem, ale jeszcze nie ma decyzji?
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – nie, nie ma.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, P. Bartłomiej Bryjak ma pytanie.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo ja mam pytanie odnośnie
przebudowy skrzyżowania przy Hotelu Imperial, czy by ta kwota na przyszły
rok nie powinna zostać zwiększona również do opracowania dokumentacji, bo
na 2016 zaplanowane mamy 0 zł. To też bym prosił o wyjaśnienie, czy to nie
potrzebujemy opracować jakieś dokumentacji, no bo na kolejny rok 2017 jest
już 3 mln zł, a ten projekt z tego co wiem nie jest jeszcze gotowy, więc pewnie
też jakąś niewielką sumę powinniśmy wygospodarować, żeby móc przygotować
projekt.
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P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – odpowiem w ten sposób, że jeśli chodzi o
te sprawy to chcemy tutaj w szczegółowy sposób te kwoty określić budując
budżet na przyszły rok. Natomiast w tym momencie nie było takiej potrzeby,
żeby coś zmieniać. Natomiast jak najpoważniej do tematu podchodzimy,
również do tego tematu przy Balzera u góry, żeby zaplanować właściwe kwoty i
projekty żeby zostały zlecone w 2016 roku. Teraz pracujemy nad tym, żeby
porozumienia właściwe zawrzeć ze Starostwem i jeżeli chodzi z kolei o
przebudowę tego ronda na górze z TPN to (...).
P. Bartłomiej Bryjak – dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - P. Stanisław Majerczyk bardzo proszę.
P. Stanisław Majerczyk – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie
Burmistrzu skorzystam z możliwości, chciałem zapytać w związku z tym, że się
pojawiły trudności z realizacją projektu zjazdu z drogi Balzera w kierunku
Chłabówki górnej, czy środki które były generalnie czy są zabezpieczone środki
na przyszły rok na realizacje tego? Rozumiem, że procedowanie samego
projektu zacznie się od nowa, bo koncepcja która była. Panie Burmistrzu
przepraszam najmocniej, usłyszałem kwestię Balzera,
P. Przewodniczący - ale Szanowni Państwo w kwestii WPF albo przechodzimy
do następnego punktu.
P. Stanisław Majerczyk - bardzo przepraszam jeżeli nie będę się trzymał
regulaminu,
P. Przewodniczący - Panie Wojciechu, w sprawie WPF?
P. Wojciech Tatar – tak. 1.3.2.27 Modernizacja ul. Stary Młyn plus
odszkodowania, Panie Burmistrzu mamy wpisane kwotę 4 627 000 zł, rozłożony
mamy limit od 2015 roku 65 000 zł, 2016 460 000 zł, i później 1 mln i 1 mln i
2019 r. Mamy 2 mln. Wiem, że tam bo byliśmy na spotkaniu razem, że będzie
zmiana tam, będzie tam remont drogi w szlaku istniejącym i wydaje mi się, że
jeżeli bym mógł prosić to prosił bym o przeznaczenie jednej sumy 1 mln z tego,
bo tam na pewno nie będzie trzeba 4 mln, bo tutaj jest napisane łącznie z
odszkodowaniami, my tych odszkodowań nie będziemy wypłacać jeżeli droga
będzie biegła w starym szlaku, prosiłbym jeżeli można Pana Burmistrza prosić o
przeznaczenie miliona zł na budowę kanalizacji deszczowej ul. Pardałówki, ul.
Podhalańskiej i zaznaczenie tego w WPF.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący , Wysoka Rado,
odpowiadając na pytanie dot. WPF i kwot m.in. tych, które obecnie znajdują się
w WPF i dotyczącymi Starego Młyna, będą tam pewnie inne zadania które nie
były jeszcze w tym momencie weryfikowane, natomiast my pracujemy nad tym,
żeby te kwoty i zakresy zadań urealnić. Współpracujemy teraz w odniesieniu do
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wszystkich zadań i również chcemy te zadania nowe, które by weszły tutaj
uwzględnić. Także w tym momencie będziemy mogli dyskutować o
całokształcie tych zadań inwestycyjnych w przyszłym roku i te zmiany tutaj
absolutnie Pana radnego Tatara będą uwzględnione, te związane ze zmianą
zakresu projektu chociażby właśnie Starego Młyna. Również w innych
przypadkach, bo takowe również będą gdzie niegdzie będziemy się starać tak
jakby dostosowywać do realnych możliwości wykonania. Także żebyśmy
dyskutowali myślę przed następną Sesją na te tematy jeśli chodzi o ten zakres,
również być może uwzględniając jakieś wnioski o nowe zadania, to również ale
w kontekście całego nowego planu na 2016 rok i dalej jeżeli chodzi o WPF.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję Panie Burmistrzu, P. Wojciech Tatar bardzo
proszę
P. Wojciech Tatar – dziękuję Panie Burmistrzu, właśnie to chciałem usłyszeć,
no bo suma 4 mln przy takiej inwestycji nie będzie nam potrzebna, a jeżeli Pan
mówi że jedziemy robić zmiany w trakcie roku także dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, było pytanie P. Zbigniew Szczerby w
pkt. 1.3.1.3, bardzo proszę Pana Naczelnika
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – P.
Przewodniczący , Wysoka Rado, czy to jest 50% to akurat w tej chwili nie
wiem, musiałbym wziąć materiały do ręki i przeanalizować je dokładnie,
natomiast skąd się biorą wzrosty? Pierwszym powodem jest to, że od tego roku
utrzymanie zieleni na terenach wcześniej administrowanych przez TBS przejęło
miasto i stąd kwota utrzymania zieleni automatycznie wzrosła, w związku z tym
że tam są powierzchnie związane zarówno z koszeniem, jak i ze sprzątaniem
tych terenów zieleni, jak i z utrzymaniem drzewostanów. Drugim takim
powodem który wpływa na wzrost niewątpliwie jest znaczne zwiększenie
powierzchni zarówno zieleni sadzonej w donicach, jak i na rabatach. Chodzi o
zwiększenie ukwiecenia miasta, poprawę jego wizerunku oraz o przybliżenie
jakby tej pięknej przyrody również w kierunku obszarów nie tylko związanych z
centrum miasta. To są zasadnicze te główne powody, dla których kwoty
wzrastają. Również bierzemy pod uwagę fakt, że może nastąpić pewien ruch cen
jeżeli chodzi o wykonawstwo. My zawieramy umowę co dwa lata, od ostatniego
przetargu minęło już dwa lata i może się okazać, że te kwoty będą wyższe. Stąd
ta zmiana.
P. Przewodniczący - Panie Naczelniku dziękuję, bardzo proszę P. Zbigniew
Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – Panie Naczelniku wydaje mi się, że nie trzeba dużo
przeliczać ponieważ otwierając pozycję 1.3.1.3 koszty utrzymania zieleni
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miejskiej mamy zapis limit 2015 jest 800 000 zł, limit roku 2016 jest 1 560 000
zł. Więc powiem szczerze nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź, że będzie więcej
donic w Zakopanem i przejęliśmy od TBS utrzymanie zieleni przy kilku
budynkach ponieważ to nie powoduje nam wzrostu drugie tyle jeżeli chodzi o
koszty utrzymania zieleni miejskiej. To z czegoś musi wynikać i stąd jest
pytanie z czego to tak naprawdę wynika? Informacja, która się tak prześlizgnęła
przez Komisję jest taka, że wynika to z tego, że jest powierzenie Tesko a nie
przetarg, z czego jestem zaniepokojony i dlatego pytam, aby to wyjaśnić, żeby
się nie okazało że tak rzeczywiście jest. Dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, Pan Naczelnik
P. Andrzej Fryźlewicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
powierzenie Tesko rzeczywiście jest o czym Państwo wiecie, bo na tej Sali taka
uchwałę żeśmy podnosili. Natomiast kwota jaką żeśmy ustalili na powierzenie
jest tożsama z kwotą jaka do tej pory była na utrzymanie tych elementów
zieleni, które wykonywała firma wyłoniona w przetargu. Także tuta nie ma
żadnej różnicy kwotowej.
P. Zbigniew Szczerba z sali – więc z czego to wynika?
P. Jacek Kalata z sali – z tego, że obrzeża też będą zadbane.
P. Przewodniczący – dobrze, dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych
chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 56
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (10 za) przy 4
głosach wstrzymujących się i 1 głosie przeciw w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/209/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na
lata 2015-2025
Uchwała stanowi zał. Nr 57
Ad.20
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo przechodzimy do pkt. 20 porządku
obrad podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia
przez Miasto Zakopane spółce „Tesko” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania, bardzo proszę Janinę Puchałę
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Naczelnika Wydziału Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu –
przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem – zał. Nr 58
P. Przewodniczący – dziękuje Pani Naczelnik, bardzo proszę P.
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o przedstawienie opinii
Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Wysoka Rado Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 58
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XIII/210/2015
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto
Zakopane spółce „Tesko” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Spółka z o.o. realizacji zadania.
Uchwała stanowi zał. Nr 59
Ad. 21
P. Przewodniczący
- Szanowni Państwo pkt. 21 – Wolne wnioski
mieszkańców. Żaden mieszkaniec się nie zgłosił.
Ad. 22
P. Przewodniczący - pkt. 22 – Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i
wnioski radnych. Bardzo proszę Pana Burmistrza Leszka Dorulę o zabranie
głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, Panie
Profesorze jest tych interpelacji 7, na jedną z nich starałem się juz
odpowiedzieć, w związku z tym nie wiem czy wracać do tematu tzw.
Towarzystwa Opieki nad zabytkami. Ponieważ dostana odpowiedzi pisemna
taką, jak już tutaj była odczytana. W związku z tym zarówno Pan, jak i każdy
radny dostanie tą odpowiedź. Jeśli chodzi o Potok Młyniska, ja również jestem
zaniepokojony rzeczywiście, bo to jest inwestycja oczekiwana zarówno przez
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Pana, jak i przez nas i wie Pan, że to jest inwestycja RZGW i ja się bardzo
cieszyłem, kiedy złożono nam te deklaracje, że po prostu będzie to robione w
tym roku, ale jak juz usłyszałem na jakim odcinku i jaką kwotę na to
przeznaczają to wydawało mi się, że to było nawet ponad nasze oczekiwania
nawet wstępne. W związku z tym taka sama była wiara w to co było, można
powiedzieć nas zapewniano Pana jak i nas. Ja nadal wierzę, że po prostu to
zostanie zrobione, nie mam pojęcia dlaczego RZGW właśnie w ten sposób
postąpiło kiedy nam również pismami zadeklarowano czy w rozmowach
telefonicznych po prostu deklarowano i mamy prawo wierzyć. Ja już też jestem
takim człowiekiem, który nawet jak się zrazi ale stara się wierzyć ludziom, w
związku z tym, tym urzędnikom też wierzyliśmy, że to się rozpocznie w tym
roku, jak mają jakieś problemy, no to rozumiem bo każdy je ma i odsuwają tą
inwestycję w czasie, ale jestem święcie przekonany, że to po prostu zostanie
zrobione, aczkolwiek głównie zależy to jednak od RZGW, ale będziemy
ponaglać i robić tak jak do tej pory wszystko. Ta siła perswazji jakaś nasza była,
skoro oni nam na ten rok jaką zagwarantowali, że będzie robione, a to że nas też
wprowadzono w jakąś niezręczność, nie tylko mnie, ale i Pana i mieszkańców,
bo to ogłosili dość szeroko nawet, że to będzie zrobione, no to trudno już brać
odpowiedzialność za czyjeś słowa. Drugie, dojazd do placówki
niepełnosprawnych. Tutaj odpowie na to pytanie po moim wystąpieniu Pan
naczelnik Tomasz Filar, natomiast ja powiem tak. Też rozmawiałem ze
Starostwem, bo uważam, że nas powinno wpuścić na inwestycję poprzez szpital.
I tu nie ma można powiedzieć takiego dużego oporu przez samo Starostwo,
natomiast dostałem taka odpowiedź, że Dyrekcja Szpitala nie puszczają ich
przepisy odpowiednie, które kolidują z wyjazdem z samego Pogotowia
ratunkowego. No taką ja dostałem odpowiedź, że są pewne przepisy które nie
pozwalają na to, żeby po tym samym terenie jechać. Zwrócę się jeszcze raz, nie
wiem co to da. W każdym bądź razie sprawa jest w sądzie dotycząca tego
drugiego, dokończy to Pan Filar na jakim etapie i kiedy jest szansa, żeby to
dokończyć. Jeśli chodzi o dworzec PKP i PKS to tak jak mówiłem, na dzień
dzisiejszy są toczone te rozmowy. Myśmy otrzymali zupełnie w innej sytuacji
teren dworca PKP. Kiedy na dworcu był spór sądowy i nadal ta sprawa jest w
sądzie. Mój poprzednik złożył sprawę w sądzie i wszedł w spór z PKP. W
związku z tym my to wyłagodziliśmy na tyle, że pozwolono nam i
zrealizowaliśmy tą inwestycję którą tam przenieśliśmy ten transport można
powiedzieć lokalny busów w to miejsce i za to dziękuję władzom PKP, że
mogliśmy do takiego porozumienia dojść, jak i wszystkim tym którzy się do
tego przyczynili właśnie do tego porozumienia. Jest w tym momencie kolejny
problem jeszcze z PKP, w jaki sposób dojść do porozumienia by
zagwarantowane było zarówno przewóz PKP jak i pewna infrastruktura, którą
oczekują związane z przewozem ale też i można powiedzieć no z takim
zapleczem do tego, ale wyznaczeniem również dla nas. No ten jeden budynek, w
którym tu na samym początku mówimy, że w nim znajdowała się zarówno Straż
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Miejska jak i przyszłe ewentualne Zakopiańskie Biuro Turystyki i Promocji, to
jest tak wstępnie nazwane, będziemy na ten temat rozmawiać i uzgadniać jak ma
być, jaki zakres czynności, które oczekiwałbym żeby właśnie to było taką
wizytówką miasta. Będziemy do tego przystępować, ale tak jak mówię, po
rozstrzygnięciu i uzgodnieniu z władzami PKP, bo na dzień dzisiejszy ten spór
nadal jest i sprawy sądowe są tylko zawieszone, a więc wcale nie mieliśmy
takiej łatwiej sytuacji żeby nawet tam w najdrobniejszym zakresie wejść, a
weszliśmy i cokolwiek może dla jednych mało, ja uważam że bardzo dużo, ale
uczyniliśmy. Jeśli chodzi o tą interpelacje szkoły Kenara to umówiliśmy się
przed chwilą, że Pan przyjdzie o tą tablicę przeniesienie i ja postaram się z
urzędnikami którzy decydują o tej sprawie, może nie decydują ale przygotowują
tę sprawę, przekonać żeby to było zrobione i mam nadzieję, że się to uda. Musze
się zapoznać z tą sprawą, nie wiem czy jest tam problem czy nie, umówiliśmy
się że będziemy, spotkamy się, rozmawiamy i dążymy do tego. Natomiast jeśli
chodzi o sam amfiteatr. Szanowni Państwo amfiteatr nie jest moim jakimś
wymysłem i zostawiony na chwile powiedziany. Na dzień dzisiejszy
zaproponowaliśmy stworzenie takiej koncepcji, jak by ona mogła wyglądać i nie
ukrywamy, juz to mówiłem, że najgorsze to jest to, gdzie on miał by być
ulokowany, bo zarówno z amfiteatrem jak i z innymi takimi przedsięwzięciami
mamy w mieście problem, ponieważ nie mamy takich terenów, które by nam
jednoznacznie zapewniały że tam możemy zrealizować. Oczywiście po
wstępnej analizie Państwa którzy projektowali, tak jak już mówiłem nie tylko w
samym Żywcu, ale też i poza granicami naszego Państwa, bo wiem że
projektowali również w Ameryce. Mówią, że najlepszą lokalizacją jest
oczywiście dolna Rówień Krupowa i gdyby na to można by było uzyskać pewne
zgody, konsensus tu również wewnętrzny między Radą i mieszkańcami to
moglibyśmy taka próbę podjąć, ale przed stworzeniem takiej koncepcji nie będę
Szanowni Państwo nic mówił na wyrost. Czekamy, obiecaną mam w
najbliższych miesiącach taką koncepcję po prostu przedstawić. To by było tyle
co do interpelacji Pana profesora. Pan poprosił na jedną na piśmie, szczególnie o
to RZGW. Powiem Panu Panie profesorze tak, że oczywiście Panu odpowiemy
na piśmie, ale bardziej bym oczekiwał żeby RZGW Panu tez odpisało na piśmie,
bo tak myślę że tu jest znaczące bardziej i my też zażądamy jeszcze od RZGW
pisemnej odpowiedzi, dlaczego i jak to się przesunęło. Już bardzo proszę
Wydział Ochrony Środowiska Pana Naczelnika o to, aby wystąpił do RZGW co
i jak tam nastąpiło, że te przesunięcia terminowe nastąpiły. Panie Naczelniku
zobowiązuję Pana w tym momencie, bardzo proszę o przygotowanie takiego
pisma do RZGW, mimo tego że radny mówi że też wystąpi. Panu radnemu
Zbyszkowi Szczerbie o ekologiczne źródła ciepła. Szanowny Panie radny ja się
zgadzam, żebyśmy poszukiwali, mówimy o tych solarach, ale chciałbym też
przypomnieć że nasze miasto jeszcze kiedy pracowała Pani Sługocka wystąpiło
o solary, o dofinansowanie, no i jak się to mówi uwalono nam to, przepraszam
za słowo, ale nie dostaliśmy, projekt po prostu się nie powiódł. Na dzień
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dzisiejszy możemy do tego tematu wrócić, niektórzy eksperci mówią że to jest
niezłe a niektórzy mówią, że w Zakopanem się całkowicie to nie sprawdza.
Trudno mnie jest jako nie ekspertowi odpowiadać na to pytanie, że to jest
słuszne i powinniśmy w tym kierunku iść. No jakoś nie widzę też żeby tych
których stać przecież, a w tym mieście są też pensjonaty, są różni
przedsiębiorcy, którzy by można powiedzieć z własnych środków zainwestowali
jakoś się na to nie rzucili, gdyby to było tak opłacalne, ale być może się mylę i
będziemy poszukiwać tych rozwiązań, natomiast jeśli chodzi o dopłatę jakby
można powiedzieć do wymiany tych pieców, mnie tu jest czasami już mówię to
po raz kolejny niezręcznie, ale taką przyjęliśmy w poprzedniej Radzie łącznie tu
z tymi radnymi, którzy przecież są z poprzedniej kadencji, przekonano nas do
tego, żeby w tym kierunku iść na dofinansowanie tych kotłów. Nie robię tu
żadne rewolucji tym, którzy mają szansę zmienić te kotły zarówno na
ogrzewanie gazowe czy ogrzewanie geotermalne czy olejem opałowym. Ta
możliwość nadal jest. Jeśli jest możliwość jej poszerzenia jestem bardzo tym
zainteresowany i mam nadzieję, że to w jakimś stopniu się w przyszłości
rozwiąże, być może uważacie że powinienem mieć na to gotową receptę, nie.
Chętnie posłucham jeśli ktoś ma i możemy wchodzić w taki program, żeby to
uregulować. Zgadzam się tak samo jak większość tych, którzy mówią że mamy
powietrze mniej czy więcej zanieczyszczone. Ja bym nie powiedział, że jest z
nami aż tak tragicznie. Natomiast są okresy rzeczywiście, których nie powinno
być. Natomiast ogólnie na pewno nie jesteśmy w jakieś takiej sytuacji
beznadziejnej czy tragicznej, żeby nam już w tym momencie przekraczały w
każdym miesiącu jakieś wskaźniki, a to że zimą tak jest zdecydowanie się z tym
zgadzam i miejmy nadzieję, że nawet poprawa tej świadomości ludzi, żeby
oprócz tych opałów, które jest no nie palili tymi, które jest zabronione i tutaj
będę się starał na tą zimę Pana Komendanta Straży Miejskiej zobowiązać do
częstszej kontroli tych obiektów, które będą, sami mieszkańcy przecież
dzwonią, donoszą, żeby po prostu te obiekty ewentualnie skontrolować. Panu
radnemu Bryjakowi chciałem odpowiedzieć tak, że jeśli tylko dostane Państwa
tak jak mówiłem wniosek do tego, żebym przystąpił do przygotowania
porozumienia to ja wystąpię o takie porozumienie, ale tez musi Szanowna Rada
wiedzieć, że będziemy musieli przygotować również uchwałę która będzie
wiązała się z pewnym poniesieniem ciężaru i to tylko tak mówię. Jeśli jest na to
zgoda ja nie mam nic przeciwko temu, żeby zdecydowanie, po prostu skoro
mieliśmy możliwość również przejąć jedną ulicę, możemy przejąć też i drugą.
Uświadamiam tylko, że to są związane z tym koszty. Niepokojącym jest
oczywiście fakt w tym momencie przejęcia tej drogi tylko pod tym względem,
że widać że na tej drodze przez firmę która przeprowadzała tam remonty nie
przeprowadzony jest należycie i to gołym okiem można stwierdzić że jakieś
koszta doprowadzenia tej drogi do stanu, który byśmy mieli chociaż na chwilę
spokój, oprócz samego odśnieżania, oczyszczania i tak dalej, no żebyśmy na
chwilę mieli, a nie weszli od razu w totalny remont całej nawierzchni, myślę że
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dobrze by było żeby Starostwo wyegzekwowało ten okres gwarancyjny, który
pewnie jeszcze mają i w jakiś sposób to doprowadziło do konkretnego i jestem
święcie przekonany, że do tego będą dążyć. Na jakim etapie jest przebudowa
ronda odpowie Pan Burmistrz, Panu Jackowi Kalacie czy naruszenie dyscypliny
finansowej . Panie Jacku ja to sprawdzę, natomiast ja nie sądzę żeby po prostu
nie było później jakiegoś porozumienia podpisanego, bo tak zwykle bywa, w
związku z tym tak przypuszczam, że jakieś porozumienie powinno być napisane
czy wcześniej czy później, ale na pewno. W każdym bądź razie sprawdzę. Panu
radnemu Figlowi schody na Krupówkach, ja już to wielokrotnie Szanowni
Państwo mówiłem, że w tym momencie jest cała sprawa w Nowym Targu. Ja
nie widziałem ani jednego dokumentu do tej pory, którą bym mógł się odnieść
cokolwiek do tego dokumentu, zaś SKO na wniosek Burmistrza Nowego Targu
odmówiło, żeby sprawa wróciła do Zakopanego, do naszych rąk, wyznaczyło
powrotem Nowy Targ, w związku z tym taką wiedze mam na dzień dzisiejszy,
jaką można powiedzieć dysponuje przeciętny zakopiańczyk, również i Państwo.
To tyle, co mam w zasadzie do powiedzenia. Oczywiście, że ubolewam, jak Pan
mówi że niektóre sprawy, a musze Państwu powiedzieć że w SKO ciągną się tak
strasznie długo, że być może niektóre za rok utracą moc postępowania i staną się
nieważne. Panu Janowi Glucowi na tą interpelację to juz odpowiadałem w
trakcie tego jestem przychylny temu aby po prostu takie zajęcia młodych ludzi i
patriotyczne podejście do spraw obronności naszego kraju, ale i miasta były. W
związku z tym jak się spotkamy na wspólnym posiedzeniu czy to Komisji
Ekonomiki, czy to całej Rady to jeśli mi dacie zielone światło to po prostu w
jakiś sposób to stowarzyszenie wesprzemy a przynajmniej te osoby, których Ne
stać, aby w tym stowarzyszeniu mogły działać i zakupić sobie umundurowanie,
ale to już będzie nasza wspólna decyzja. Szanowni Państwo jeszcze jedno takie
sprostowanie, przepraszam że to mówię w tym momencie, ale plotki są
plotkami, chciałem sprostować pewną plotkę z jednego z czasopism, który mówi
że jakoby bym miał doradcę Pana Mieczysława Olconia. Ja z Panem
Mieczysławem Olconiem na święcie ul. Kościeliskiej usiadłem w jednej
dorożce, tak mnie usadzono. To, że się przejechałem dorożką wśród innych osób
nie świadczy, że z wszystkimi którymi się kontaktuję rozmawiam, a czasami
nawet przejadę się są moimi doradcami, absolutnie nie są i jak w tym się pisze
Burmistrz słucha jego rad nie tylko dotyczących Dutków. Absolutnie nie
słucham i na ten temat nie rozmawiamy. W związku z tym takie tylko
sprostowanie co do plotek, żeby była również dla tych osób, które widzą że jest
potrzeba plotki stworzenia miały tez i fakt, absolutnie się z Panem ani wcześniej
się z Panem Olconiem nie znałem, widziałem go czasami na różnych
wystąpieniach. Natomiast nie miałem ani znajomości, ani nie jest zatrudniony,
ani nie zamierzam zatrudniać dodatkowych doradców i wsłuchiwać się
chociażby w takie doradztwa, chociaż nie ukrywam, że każdego głos sobie
bardzo cenię, nawet te głosy krytyczne. Dziękuję bardzo.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący , Szanowna Rado,
Szanowni Państwo, w uzupełnieniu chciałem jeszcze Panie profesorze się
odnieść do sprawy właśnie Równi Krupowej i zmiany tego oznakowania.
Myśmy tego nie zrobili z uwagi na to, że są dosyć wąskie te ścieżki, tam ten
ruch pieszy gdybyśmy dopuścili jednak taki rowerowy w tej sytuacji jaka jest to
moglibyśmy mieć problemy takie prawne, bo nie spełnia jednak wymogów
właściwych jeśli chodzi o szerokość i wydzielenie tego ciągu pieszego i tego
rowerowego, a tam jest jednak dosyć spory ruch, no szczególnie w sezonie. W
związku z tym projektujemy tutaj oczywiście zagospodarowanie tej Równi pod
tym względem łącznie z tym przejściem w tym naszym rowerowym
Zakopanem. To będzie projekt z resztą, w tym roku będzie zakończony, także to
jest troszkę taka sprawa na przyszłość. W każdym razie chciałem żeby sprawa
była jasna. Jeśli chodzi o interpelację Pana Szczerby, w uzupełnieniu interpelacji
dotyczącej spraw związanych z ekologią i z pozyskaniem środków na tego typu
działania. To nie jest tylko sprawa samych środków na wymianę kotłów, to są
sprawy bardzo istotne, nie tylko dotyczące samego miasta, ale także i
mieszkańców i instytucji, bo środki można będzie pozyskać zarówno jeżeli
chodzi o możliwości w zakresie termo renowacji obiektów również na
rozbudowę sieci, ale do tego podstawą jest właśnie ten dokument, którym jest
plan gospodarki niskoemisyjnej i który przygotowujemy i chcemy, żeby był
bardzo dobrze przygotowany. Dlatego tutaj w dość mocny sposób i
pracowników Urzędu żeśmy zaangażowali i również bezpośrednio jako że ma
spore doświadczenie Pani Prezes Tesko Monika Jaźwiec, tez nam pomaga w
tym zakresie. To nam umożliwi rzeczywiście występowanie o środki ale o te
jeżeli zamieścimy tego typu działania w planie. Czyli tutaj mogą być również
sprawy związane z komunikacją, ocenimy tam w pewien sposób tą emisję jaką
mamy w podziale właśnie na tą emisje, którą mamy z konkretnych tutaj
obiektów na terenie miasta i żeby ja zlikwidować to będziemy się wtedy mogli
ubiegać o to, żeby te środki pozyskać, nie tylko my ale też i właściciele tych
obiektów i tak to będzie procedowane, również jeżeli chodzi o sprawy
komunikacyjne w tym zakresie, będzie to również podstawa do ubiegania się o
środki i ten dokument przede wszystkim należy dobrze przygotować i dobrze te
działania zaplanować, ja tutaj tez mam spore doświadczenie, myśmy kiedyś
oceniali tutaj możliwości rozwoju i sieci tej gazowej i geotermalne na terenie
miasta i wtedy ocenialiśmy to w oparciu o rzeczywiście konkretne dane
dotyczące możliwości technicznych rozbudowy sieci geotermalnej, że około
50% zapotrzebowania na ciepło w mieście może być pokryte z geotermii
poprzez sieć ciepłowniczą. Oczywiście w tych rejonach gdzie to jest opłacalne,
gdzie ta sieć jest poprowadzona. Natomiast w tym momencie Geotermia mówi
no fajnie, ale nam się nie opłaca tam bo to są małe budynki i tak dalej. I po to
m.in. z resztą teraz już współpracujemy z Geotermią, sporo danych od nich
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pozyskamy po to m.in. właśnie w planie tej gospodarki niskoemisyjnej też
bariery będą wskazane, to nam pozwoli o ubieganie się o środki na rozbudowę
tego typu nieopłacalnych sieci. Także mógłbym na ten temat jeszcze długo
mówić, natomiast te sprawy będą właśnie w tym planie zawarte. Ten plan
wykonamy w tym roku, także będziemy mogli jeszcze na etapie tutaj
wykonywania konsultacji będziemy państwu jako radnym również te sprawy
prezentować dosyć szeroko. Jeśli chodzi o sprawy związane z przebudową
ronda Balzera, to ja już wyjaśniałem Panu radnemu przy okazji WPF. Także jak
najbardziej w tym zakresie działamy, najpierw będzie to kwestia, mamy tą
koncepcję tego ronda, z tym że te kwestie własnościowe wyjaśniamy również ze
Starostwem jest sprawa zawarcia właściwego porozumienia i wtedy
zdecydujemy tak naprawdę jaki zakres do projektowania zlecimy, bo inaczej jest
ten zakres inny przy tej procedurze zrid a inaczej troszeczkę inne wymagania i
zadania mamy dla projektanta jeśli by to była kwestia nie zridowska. Także te
sprawy są do końca wyjaśniane i mam nadzieję że w tym roku już będzie to
projektowanie zlecone, podobnie z resztą jak ten właśnie zjazd na Chłabówkę i
tutaj tak jak mówię są szanse na pozyskanie środków z tzw. Schetynówek, czyli
50% dofinansowania. Więc tak te sprawy wyglądają. Także tyle z mojej strony.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, głos zabierze P.
Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – P.
Przewodniczący , Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak historycznie chciałem
tylko przypomnieć sytuację ośrodka dla osób upośledzonych umysłowo, on się
mieści na ul Kamieniec, dojazd to tzw. boczna Kamieniec i cały od dnia
funkcjonowania ośrodka dojazd do ośrodka, który dzisiaj się rozwinął, jest po
dwóch stronach tej uliczki był po gruntach nie uregulowanych prawnie. Osoby
fizyczne są jeszcze w hipotece, budowały domy i odsuwały się ogrodzeniami,
aby zapewnić dojazd do nieruchomości sąsiedniej i w momencie kiedy Pan
Sekuradzki uzyskał darowiznę od powiatu czyli ta działka dzisiaj inwestycyjna,
na której miała powstać ta inwestycja, no zapomniano chyba o tym, że nie ma
dojazdu uregulowanego prawnie, w związku z tym ta inwestycja od lat nie może
uzyskać pozwolenia na budowę i wielokrotnie spotykaliśmy się z mieszkańcami
tej uliczki, żeby to jakoś załatwić polubownie, w sensie nawet żeby miasto
wykupiło od nich te tereny i zrobiło część drogi publicznej zarówno oni mieli by
zysk, że mieli by drogę zrobioną raz i porządnie, mieszkańcy nie wyrazili takiej
zgody. W 2011 roku gmina skomunalizowała tam dwie działki, w związku z
tym jakoś mieszkańcy też inaczej podejdą do tematu, że jednak gmina jest
sąsiadem i tu będą mieć już 100% pewności, że jak gmina powie że drogę zrobi
to zrobi. Tutaj się to nie udało. Pan Sekuradzki sam wystąpił z pozwem do Sądu
Rejonowego w Zakopanem o ustanowienie takiej drogi służebnej z dwóch
kierunków. Jeden kierunek to jest właśnie ta uliczka Kamieniec, a drugi to był
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od strony szpitala. Od strony szpitala zostało umorzone postępowanie, a od
strony Kamieńca bocznego zawieszone. Podjęliśmy wspólne działania z Panem
Sekuradzkim, aby odwiesić to postępowanie sądowe, gmina się do tego jakby
przyłączyła. Nasz pozew został złożony odnośnie naszej nieruchomości,
ponieważ też mamy dojazd nieuregulowany i w razie remontu również gmina
nie mogła by przeprowadzić go. Dodatkowo zmieniliśmy trasę przebiegu
służebności, żeby jak najmniej kolidowała z prywatnymi własnościami osób,
które nie zgadzają się na ten dojazd i zgodziliśmy się nawet, że po części
nieruchomości gminnej służebność będzie biegła do ośrodka Pana
Sekuradzkiego. W związku z tym będzie miał zapewniony dostęp jak najbliżej
drogi publicznej poprzez służebność na działce gminnej. W tej chwili są
przyłączone sprawy, właściwie trzy się toczą, ponieważ jeszcze jedna osoba
fizyczna złożyła wniosek o ustanowienie drogi koniecznej. Czekamy na
pierwsze posiedzenie sądu. Kiedyś na Sesji też Państwu mówiłem że w czerwcu,
że do końca półrocza tego roku zostanie złożony wniosek, został złożony i
czekamy na pierwsze posiedzenie.
P. Przewodniczący - Panie Naczelniku bardzo Panu dziękujemy. Nie widzę
więcej pytań.
Ad. 23
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 23 – Oświadczenia i komunikaty.
Czy mają Państwo jakieś oświadczenia? P. Burmistrz Leszek Dorula, bardzo
proszę.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja pozwolę sobie tutaj złożyć Pani Dyrektor P.
Małgorzacie Bachledzie Szelidze kondolencje, wyrazy współczucia ponieważ
zmarł jej tata a Państwa jeśli mogę to poprosił bym o minutę ciszy.
P. Przewodniczący - bardzo proszę Panią Wiceburmistrz zabranie głosu.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica - chciałam Państwa zaprosić na
wydarzenia kulturalne, które odbędą się w najbliższym okresie, 26 września
zapraszam na spotkanie do domu Jana Sztaudyngera, tam od godz. 15.00 z
poezją i z fraszkami Sztaudyngera będziemy mogli bawić się aż do godziny
18.00. natomiast 11 października uroczyście odsłonimy tablicę upamiętniającą
dr Wincentego Galicę. Na to spotkanie zaprasza Burmistrz Miasta Zakopane
oraz córki dra Wincentego Galicy. Natomiast nie mogę tutaj nie wspomnieć o
ważnej roli jaką w tą uroczystość miała P. Bożena Solańska, bo to również z jej
inicjatywy w tej uroczystości będziemy mieli możliwość uczestniczyć 11
października o godz. 11 msza św. W kościele Najświętszej Rodziny a w 82
rocznicę nadania praw miejskich Zakopanego już 15 października
rozpoczynamy festiwal inspirowany górami im. Macieja Berbeki, na który
również serdecznie zapraszamy. Dziękuję bardzo.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Bożena Solańska.
P. Bożena Solańska – Szanowni Państwo ja jeszcze chciałam w uzupełnieniu
tego co powiedziała Pani Burmistrz i Towarzystwa Inicjatyw Społecznych
Kurierzy Tatrzańscy serdecznie zaprosić na 04 października na godz. 10.00 na
Plac Niepodległości, gdzie odbędzie się bieg Kurierów Tatrzańskich.
Organizujemy takie dni Kurierów Tatrzańskich, osób które walczyły w czasie
okupacji, narażały swoje życie i o których się bardzo bało teraz mówi. Chcemy
w jakiś sposób uhonorować tych ludzi, którzy narażali nie tylko siebie, ale swoje
rodziny tak samo, więc harcerze będą organizowali bieg i gry, program
artystyczny będzie się odbywał 03 października w Zakopiańskim Centrum
Edukacji, mówię o tym „światło i dźwięk”, trzeciego o godz. 19.00 będzie
„światło i dźwięk”, na który też zapraszamy mieszkańców Zakopanego i
Państwa radnych. Dziękuję bardzo. Natomiast harce i wystawa Kurierów
Tatrzańskich, która się odbywa w Hufcu na ul. Krupówki, tez jest od 02 do 04 w
godzinach między 09.00 a 19. Także serdecznie wszystkich zapraszamy.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – skorzystam z tego, że być może szersze rzesze
mieszkańców śledzą naszą Sesję, od momentu kiedy złomiarze skradli tablicę
Piłsudczyków ze Starego Cmentarza poczyniłem starania, z resztą za aprobatą
księdza proboszcza o dopisanie nazwisk legionistów, którzy z różnych
względów nie mogli być pochowani na cmentarzu i oczywiście publicznie ze
dwa razy ksiądz proboszcz przyrzekał, że ta tablica będzie, więc
zainteresowałem się, czy ta tablica będzie na 11 listopada wykonana. Niestety
okazało się, że mieszkańcy którzy zwracali się o dopisanie nazwisk są niezbyt
solidni. Wymyśliliśmy, że wywiesimy to na tablicy kancelarii cmentarza
ogłoszenie, które przeczytam, być może mieszkańcy którzy są zainteresowani w
końcu dotrą i zdążymy tą tablicę wykonać. Tablica Legionistów, w związku z
wykonaniem nowej tablicy Legionistów (w miejscu skradzionej) zrodziła się
myśl, aby na pamiątkowej tablicy umieścić również nazwiska legionistów,
którzy spoczywają w innych kwaterach cmentarza. Bardzo prosimy o zgłoszenie
w kancelarii cmentarza nazwisk członków Państwa rodzin wraz z notą
biograficzną, którzy służyli w Legionach i zostali pochowani na naszym
zakopiańskim cmentarzu. Tutaj również miała się ukazać publikacja dotycząca
zakopiańskich legionistów opracowywana od kilku lat przez Pana Leszka Dala,
niestety ze względu właśnie na sprawdzenie wiarygodności tych nazwisk Pan
Dal musi korzystać z archiwum wojskowego w Warszawie. Jak wiem archiwum
było dosyć długo zamknięte, także raczej książka nie zostanie wydrukowana na
11 listopada mimo, że była tak zaplanowana. Co do tablicy, no może akurat
mieszkańcy słyszą i dostarczą te dane. Jest to ważne dla wielu ludzi w
Zakopanem. Chodzi o tych, którzy bezimiennie gdzieś tam leżą, trzeba to
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doprowadzić, ksiądz obiecywał że zrobi tą tablice. Kwestia tylko żeby
zakończyć tę rejestrację. Dziękuję bardzo.
Ad. 24
P. Przewodniczący - pkt. 24 Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XIII Zwyczajną Sesję Rady
Miasta Zakopane.
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