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P R O T O K Ó Ł N R XXXI/17
Z XXXI ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 23 lutego 2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.10 i trwała do 12:40
W Sesji udział wzięło 21 radnych (na początku 14) 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 XXXI Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Witam przybyłych gości: Pana Burmistrza Leszka Dorulę, jego zastępców
P. Agnieszkę Nowak Gąsienicę, P. Wiceburmistrza Wiktora Łukaszczyka,
witam Pana Grzegorza Cisło Sekretarza Miasta Zakopane, P. Helenę Mamcarz
Skarbnika Miasta Zakopane, witam serdecznie Pana Michała Gawlika
Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, witam P. Marka
Trzaskosia Komendanta Straży Miejskiej, witam serdecznie prezesów spółek
miejskich P. Monikę Jaźwiec Prezes Spółki „Tesko”, P. Andrzeja Ustupskiego
Prezesa ZTBS, P. Krzysztofa Strączka Prezesa spółki Sewik, P. Piotra
Włosińskiego Prezesa Spółki Polskie Tatry, P. Leszka Behounka Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, witam serdecznie Panią Beatę Majcher
Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Kultury, witam P. Zofię Kułach Maślany
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, P. Bożenę Gąsienicę
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, P. Małgorzatę Bachledę Szeligę
Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji, serdecznie witam Naczelników
Wydziałów i Kierowników Referatów Urzędu Miasta, dyrektorów instytucji
kulturalnych, media oraz wszystkich mieszkańców Zakopanego, bardzo
serdecznie witam Wysoką Radę.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 14, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4. Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad?
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P. Jacek Kalata – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, P. Przewodniczący,
chciałbym prosić o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad projektu
uchwały w sprawie: uchylenia uchwał dotyczących utworzenia parku
kulturowego. Projekt był już zgłoszony 6 grudnia ubiegłego roku. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący, zatem przystępujemy
do głosowania.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów (12 za) przy 2 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących się w
obecności 17 radnych.
P. Przewodniczący - proponuję wprowadzić ten projekt uchwały jako pkt. 19.
P. Przewodniczący - mamy wniosek Pana Burmistrza z dnia 17 lutego br. o
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: zmian w
budżecie Miasta Zakopane na rok 2017 – zał. Nr 5.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący - proponuję wprowadzić ten projekt uchwały jako pkt. 20.
P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta
Zakopane oraz planów pracy stałych komisji Rady Miasta Zakopane na rok
2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym w stałej Komisji
Rady Miasta Zakopane.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Zakopane.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane na
rzecz Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z przetargu i
oddanie nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ulicy
Chramcówki w użytkowanie wieczyste spółce Polskie Koleje Państwowe
S.A.
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11.Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
12.Podjęcie uchwał w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych
innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez
Gminę Miasto Zakopane, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia
nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie
może być przyznane.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego NOSAL-STACJA NARCIARSKA”
w Zakopanem.
18.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Furmanowa, Kotelnica, Tatary” w
Zakopanem.
19.Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwał dotyczących utworzenia
parku kulturowego.
20.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2017.
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 18 radnych
przyjęła porządek obrad.
Ad. 2
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 2 – Przyjęcie protokołu z XXX
Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XXX Sesji odbytej w dniu 26 stycznia br.
mieli zapoznać się Państwo radni: P. Łukasz Filipowicz i P. Jan Gluc. Bardzo
proszę o zabranie głosu P. Łukasza Filipowicza
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P. Łukasz Filipowicz - zapoznałem się z protokołem z XXX Sesji Rady Miasta
i nie wnoszę uwag.
P. Jan Gluc – zapoznałem się z protokołem, nie wnoszę uwag. Proszę o
przyjęcie.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do
protokołu z XXX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
przyjęła protokół z XXX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad.3
P. Przewodniczący - pkt.3 porządku obrad - Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Zakopane, Państwo radni otrzymali sprawozdanie za
okres od 19 stycznia do 15 lutego br.- zał. Nr 6. Bardzo proszę Pana Burmistrza
o ewentualne uzupełnienie sprawozdania.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowana Rado, Szanowni Państwo
uzupełniając sprawozdanie od 27 stycznia do 22 lutego, w dniu 27 odbyło się
spotkanie z nauczycielami gimnazjów w sprawie reformy oświaty i to będzie o
tej uchwale, która dzisiaj będziemy podejmować. W dniu 28 stycznia w „Białej
Izbie” odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Podhalan w którym miałem
przyjemność uczestniczyć, w dniu 9 lutego spotkałem się z Prymasem Polski
Arcybiskupem Wojciechem Polakiem, któremu przekazałem zaproszenie na
obchody XX Rocznicy Wizyty Papieża Jana Pawła II w Zakopanem. W dniu 10
lutego złożyliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na dofinansowanie ponad 700 wymian pieców i kotłów. W dniu
15 lutego uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Polskie Tatry, w dniu 18 lutego Wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk wraz z Panią
radną Bożeną Solańską złożył
kwiaty na grobie Mieczysława Boruty
Spiechowicza w 123 Rocznicę Urodzin. Szanowni Państwo nie będę przedłużał
bo jeśli Szanowna Rada ma do mnie pytania to chętnie odpowiem, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo czy są pytania w sprawie sprawozdania?
Ad. 4
P. Przewodniczący - pkt. 4 porządku obrad Sprawozdanie z działalności
stałych Komisji Rady Miasta, proszę kolejno Przewodniczących o
przedstawienie sprawozdania, jako pierwszego proszę Przewodniczącego
Komisji Kultury P. Macieja Wojaka bardzo proszę.
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P. Maciej Wojak - P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, posiedzenie Komisji Kultury miało miejsce w dniu
wczorajszym i jak co roku było to posiedzenie wyjazdowe w Willi Oksza to jest
Oddział Muzeum Tatrzańskiego i było poświęcone omówieniu współpracy
pomiędzy Radą Miasta, Urzędem Miasta Zakopane a Muzeum Tatrzańskim.
Również mieliśmy możliwość obejrzenia bardzo ciekawej wystawy ze zbiorów
prywatnych, która pokazuje pejzaże tatrzańskie różnych artystów z okresu
międzywojennego. Natomiast też dowiedzieliśmy się na tym posiedzeniu od
P. Dyrektor Muzeum P. Anny Wende Surmiak, że Muzeum Tatrzańskie
pozyskało 9 milionów złotych na remonty budynków drewnianych. Także jest to
wielki sukces i w najbliższym czasie będą przeprowadzone między innymi
remonty Willi Koliba i Willi Oksza oraz Galerii Hasiora. Dziękuje bardzo, jeśli
są jakieś pytania to proszę bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo czy są pytania w sprawie sprawozdania?
Bardzo dziękuje P. Przewodniczący, bardzo proszę P. Józefa Figla
Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych o przedstawienie
sprawozdania z pracy Komisji.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo,
Szanowna Koleżanko i Koledzy Radni, Komisja Rodziny i Spraw Społecznych
obradowała w dniu 17 lutego 2017 r. W posiedzeniu uczestniczyli P. Burmistrz
Agnieszka Nowak Gąsienica, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i
Ewidencji P. Zofia Martyniak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej P. Zofia Kułach – Maślany, pracownik MOPS-u P. Elżbieta
Nawrocka, P. Agnieszka Bartocha Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Inspektor Wydziału Oświaty P. Aneta Zwijacz – Kozica, Naczelnik Wydziału
Inwestycji P. Wojciech Stankiewicz, Inspektor Wydziału Drogownictwa
zajmujący się transportem drogowym P. Robert Chowaniec, zaproszeni goście
P. dr Maria Podsiadło realizująca zadania z zakresu higieny szkolnej, P. Maria
Czernik Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, przedstawiciel mediów, radni,
członkowie Komisji. Komisja poruszyła trzy tematy sprawę komunikacji
zbiorowej na terenie miasta chodzi o to, żeby objąć teren gminy komunikacją
całoroczną od rannych godzin do późnych wieczornych nie tylko wtedy gdy są
turyści i goście ale również w martwym sezonie kiedy gości nie ma.
Ta komunikacja prywatna nie rozwiązuje na dzień dzisiejszy oczekiwań
mieszkańców w sposób zadawalający ponieważ działa ona na zasadzie
opłacalności. Uruchomienie przez P. Burmistrza komunikacji miejskiej było
bardzo cennym i potrzebnym przedsięwzięciem czego dowody widać było na
poprzednich Sesjach kiedy mieszkańcy dziękowali P. Burmistrzowi za
uruchomienie tej komunikacji. Przydałoby się objąć inne rejony miasta
kolejnymi liniami, P. Robert Chowaniec mówił, że jest opracowywany projekt
komunikacyjny miasta a nawet połączenia międzygminne. Jest to konsultowane
i będzie przedstawione Radzie do zatwierdzenia. Drugi temat to opieka
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zdrowotna dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, których organem
prowadzącym jest Burmistrz Miasta. P. Inspektor Aneta Zwijacz – Kozica
przedstawiła jak wyglądają problemy zdrowotne dzieci w poszczególnych
placówkach oświatowych po wprowadzeniu programów zdrowotnych.
Największy problem dotyczy wad wzroku jest to najprawdopodobniej
spowodowane wielogodzinnym siedzeniem przed komputerem i korzystaniem z
gier telefonicznych, drugi problem dotyczy nieprawidłowego żywienia i
nadwagi. Akademia Wychowania Fizycznego w porozumieniu z gminą
przeprowadza badania dotyczące sprawności ruchowej, które mają na celu
wykrycie wad u dzieci i zmiany sposobu życia. Trzecia sprawa dotyczy
problemów z uzębieniem ale ogólnie tu stan jest dobry, Komisja podjęła
wniosek aby w przyszłości do istniejących programów zdrowotnych dzieci i
młodzieży szkolnej dołączyć badanie wad postawy. W trakcie dyskusji nad
programami zdrowotnymi został poruszony problem szczepień dzieci, według
stanowiska P. dr Marii Podsiadło szczepienia niosą ryzyko różnych powikłań a
nawet kalectw. Tu rodzice powinni sami zdecydować które szczepienia
wykonać a które można odpuścić natomiast szczepienie zalecane przez firmy
farmaceutyczne według pani doktor Podsiadło są niebezpieczne. Kolejna sprawa
to problem ludzi starszych, samotnych, niedołężnych, wysłuchaliśmy opinii
P. Dyrektor MOPS-u P. Zofii Kułach - Maślany i P. Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej Marii Czernik. Odbyła się dyskusja w trakcie której doszliśmy do
wniosku, że jest potrzeba utworzenia na terenie gminy dziennego pobytu dla
tych osób starszych, takiego domu seniora inaczej przedszkola dla osób
starszych, którzy nie potrzebują skomplikowanej opieki medycznej. Rodzina
mogłaby przywozić te osoby i zostawiać je na czas pracy, one pod okiem
opiekunów uczestniczyłyby w różnych zajęciach, warsztatach przez co mogłyby
wydłuży swoja sprawność, zachować pogodę ducha, wigor i nie zrywać więzi z
bliskimi. Myślę, że powinniśmy w tym kierunku zmierzać aby w naszym
mieście taki klub powstał, P. Maria Czernik robiła już rozeznanie w tym temacie
i można by było pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. Trzeba znaleźć lokal bo
bez lokalu nie można nic rozwiązać, Komisja zapoznała się również ze
sprawozdaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2016 i
wykonania zadań gminnych, nie miała uwag. Jedynie fakt bardzo niskiej
ściągalności alimentów dla Komisji jest zastanawiający, ci wszyscy, którzy nie
płacą alimentów okradają nie tylko państwo ale przede wszystkim własne
potomstwo. Pragnę jeszcze poinformować, że Ministerstwo Zdrowia wycofało
się ze sprzedaży pigułek wczesnoporonnych dzień po bez recepty, dziękuje
wszystkim radnym, którzy podpisali się pod wnioskiem do Ministra Zdrowia w
tej sprawie. Na tym Komisja posiedzenie zakończył, jeżeli są pytania to proszę,
dziękuje.
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P. Przewodniczący - bardzo dziękuje P. Przewodniczący czy są pytania?
Dziękujemy. Bardzo proszę P. Przewodniczącego Komisji Ekonomiki P. Jana
Gluca o przedstawienie sprawozdania z prac Komisji.
P. Jan Gluc - P. Przewodniczący, Wysoka Rado, P. Burmistrzowie, Szanowni
Państwo Komisja Ekonomiki obradowała na swoim posiedzeniu w poniedziałek
oprócz tych uchwał, które były opiniowane na Sesję na Komisji obecny był
Naczelnik GOPR-u P. Jacek Dębicki, sprawa P. Naczelnika GOPR-u była
podobna jak wcześniej sprawa naszego TOPR-u. Chodzi o sprzedaż wieczystego
użytkowania nieruchomości, która jest w wieczystym użytkowaniu dzisiaj
GOPR-u. Radni podjęli taki wniosek aby udać się na miejsce i zobaczyć jak to
wygląda bo jest tam droga dojazdowa też do innych nieruchomości, nie ma z
tym pośpiechu i będzie to procedowane na następnym posiedzeniu Komisji.
Oprócz tego pisma był również wyczerpujący wykład P. Naczelnika Wojciecha
Stankiewicza odnośnie pozyskiwania środków pochodzących spoza budżetu
miasta i tych środków, które można pozyskać z Unii Europejskiej. W sposób
wyczerpujący przedstawił nam to P. Naczelnik, jeżeli będą pytania to
P. Naczelnik chętnie to powie. Z innych spraw poruszona została też kwestia ul.
Ogrodowej i wykupu nieruchomości, w tym miejscu radni przychylają się i taki
wniosek składają aby jednak tą ulicę udrożnić w kierunku szkoły na Wilczniku,
w kierunku Orkana. Aby ruch, który jest dzisiaj bardzo duży przez Krupówki,
praktycznie przez środek Krupówek czyli dojazdy do wszystkich „Ariesów”,
hoteli, „Gazdy” prawda poczty i Ośrodka Więziennictwa i do innych posesji,
żeby odciążyć te Krupówki i tą ul. Kościuszki i aby część tego ruchu skierować
od strony ul. Orkana. To byłoby tyle, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący czy są pytania? Komisja
Rewizyjna, bardzo proszę P. Przewodniczący o przedstawienie sprawozdania,
była krótka więc sprawozdanie tez będzie krótkie.
P. Jacek Kalata – tak, tak sprawozdanie jeszcze krótsze niż Komisja tak się
składa, że jest taki naturalny bieg tutaj rzeczy, ostatnie posiedzenie Komisji
odbyło się 20 lutego 2017 r. W całości było poświecone analizie budżetu miasta
Zakopane na rok 2017 pod kontem zadań inwestycyjnych. To wszystko,
dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo proszę P. Przewodniczącego Komisji
Oświaty, P. Marka Donatowicza
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, P,. Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado, Komisja Oświaty swoje ostatnie posiedzenie odbyła
dnia 16 lutego. Zgodnie z planem Komisji na rok 2017 mieliśmy spotkanie w
ramach planu pracy, mieliśmy spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta. Ale
uznałem, że waga uchwał, które będą podejmowane a szczególnie jednej
zasługuje na to, żeby poświecić tu bardzo dużo uwagi, żeby to przeanalizować
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dokładnie i podjąć właściwa decyzje. I stąd Komisja sprowadziła się tylko do
omówienia projektów uchwał a szczególnie projektu uchwały o sieci szkół, ja
pragnę Państwa poinformować, że Rada Miasta i to co dzisiaj zdecydujemy,
podejmiemy uchwałę intencyjną, która będzie mówiła o sieci szkół . Natomiast
do dnia 31 marca podejmiemy tą uchwałę właściwą dlatego, że dzisiejsza
uchwała to będzie uchwała, która będzie opiniowana przez Kuratorium i
dopiero po decyzji Kuratorium, które albo przychyli się do naszej propozycji lub
wniesie jakieś poprawki podejmiemy tą właściwą uchwałę do 31 sierpnia już
albo bez poprawek albo z poprawkami, marca przepraszam. Dlatego też Proszę
Państwa w paru słowach ponieważ tak jak wspomniałem jest to dosyć jedna z
ważniejszych uchwał jakie podejmujemy dzisiaj, wszystkie są ważne ale ta
szczególnie ponieważ zmienia sieć szkól w Zakopanem. Ja chce podkreślić, że
jest to o tyle ważne, ze podejmując tą uchwałę mieliśmy i mamy wpływ na sieć
szkół co jest istotne czyli my dzisiaj decydujemy o tym jaki będzie kształt tej
sieci w Zakopanem. Gdybyśmy tej uchwały nie podjęli i tak z racji tego, że jest
nowa Ustawa w systemie oświaty gimnazja będą wygaszane z dniem 1 września
2017r i będą wprowadzane ośmioklasowe szkoły podstawowe, to się dzieje poza
nami. Poświeciliśmy bardzo dużo czasu na omówienie tej uchwały mając na
uwadze przede wszystkim czynnik ludzki, mamy świadomość, że jakakolwiek
zmiana, jakiekolwiek wygaszania, nie chce tu używać słowa likwidacja wiąże
się właśnie z czynnikiem ludzkim czyli z praca nauczycieli. Proszę Państwa
podjęliśmy decyzję mówiąca o tym, że tworzymy nową sieć szkól w ramach
której powstaną szkoły. Połączone będzie Gimnazjum nr 1 ze Szkołą nr 5 mając
na uwadze, że ustawa daje nam taka możliwość z racji odległości miedzy tymi
placówkami połączyliśmy Gimnazjum nr 3 ze Szkołą Podstawową nr 4,
wszystkie pozostałe szkoły podstawowe zostaną z dniem 1 września
ośmioklasowymi szkołami podstawowymi. Czyli zostają wszystkie szkoły
podstawowe przekształcone w szkoły ośmioklasowe, ja pozwolę sobie tu
przeczytać w tym miejscu uzasadnienie do projektu tej uchwały bo jest ono
bardzo istotne. Odczytam je dosłownie, żeby nie było tutaj żadnych przekłamań
interpretacyjnych, proszę Państwa co do najbardziej, najtrudniejszej decyzji
dotyczącej wygaszenia wszystkich gimnazjów ale w tym Gimnazjum nr 2
uzasadnienie brzmi tak: „ W budynku wygaszanego Gimnazjum po zakończeniu
nauki roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzony będzie generalny remont a
następnie budynek przekazany zostanie na cele oświatowe. Planowane jest
utworzenie tu bez obwodowej szkoły podstawowej dla której organem
prowadzącym będzie jednostka samorządu terytorialnego”. Ja nie ukrywam, że
ten punkt no jest takim światełkiem, pozytywnym światełkiem jeżeli mówimy o
tym aspekcie społecznym, aspekcie ludzkim. Tu padły propozycje ze strony
radnych, tu P. radny Krzysztof Wiśniowski zaproponował, żeby reaktywować w
tej szkole, zresztą było to opisywane czytałem dzisiaj artykuł w Tygodniku
Podhalańskim, reaktywować „Maraton” czyli Szkołę nr 6, która tam kiedyś
była. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że budynek szkoły Gimnazjum nr 2
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wymaga kapitalnego remontu. Warto podkreślić, że co roku ten budynek
warunkowo był dopuszczany do funkcjonowania więc próbowaliśmy w tych
zmianach uwzględnić to co najważniejsze, to żeby utrzymać tą szkołę, ja
podkreślam to słowo szkoły bezobwodowej. Jest to duży plus dlatego, że nie
ogranicza nas tutaj do jakiegoś obwodu, który mając na uwadze niż
demograficzny mógłby uniemożliwić uruchomienie takiej szkoły. To będzie
szkoła bezobwodowa czyli będzie mogła mieć nabór z większego obszaru
miasta i powiatu, jeżeli to będzie szkoła o jakimś profilu, nie chcę w tej chwili
wymyślać ale powiem co mogłoby tam ewentualnie być o jakimś charakterze
sportowym czy innym. To umożliwia to, będzie to umożliwiało otworzenie tej
placówki nie ukrywam, że też w trakcie dyskusji na temat nowej sieci szkół
padła propozycja. Ja z tego wszystkiego z tych emocji nie powiedziałem kto był
obecny, może pozwólcie Państwo, że przedstawię obecnych bo to tez ważne kto
wypowiadał się i jakie propozycje były składane. Proszę Państwa wiec tak w
posiedzeniu Komisji udział wzięli P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału
Edukacji, Turystyki i Sportu, P. Aneta Zwijacz – Kozica Inspektor Wydziału
Edukacji, Turystyki i Sportu, P. Grzegorz Jóźkiewicz Przewodniczący Rady
Miasta Zakopane, P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Zakopane, P. Maciej Tokarz Biuro Prawne Urzędu Miasta Zakopane, był
obecny tez przedstawiciel prasy P. Paweł Pełka. Proszę Państwa padały różne
propozycje miedzy innymi była propozycja jednozmianowości w szkołach no
temat na pewno bardzo istotny P. Wiceprzewodniczący Jasiński poruszył tą
kwestię. Omawialiśmy ją, niewątpliwie byłoby dobrym gdyby faktycznie w
szkołach była możliwość jednozmianowości, pytanie nie do odpowiedzi na
dzisiaj a chciałem powiedzieć, że wszystko to będzie uwarunkowane rekrutacja
poszczególnych placówek, ilością uczniów w poszczególnych placówkach.
Proszę Państwa jeżeli będą jakieś pytania to ja służę odpowiedzią, nie chciałby
przedłużać powiem tylko, że ta uchwała została przyjęta 4za, 2 wstrzymujące się
tak to wygląda jeżeli chodzi o głosowanie. Na tej Komisji omawialiśmy jeszcze
dwa pozostałe projekty uchwał, które były przyjęte już jednomyślnie ale to
pewnie będzie okazja już przy omawianiu projektu uchwały. Także tak jak
wspomniałem no ja też nie ukrywam, że też odczytałem w trakcie Komisji dwa
pisma, które dotarły do Przewodniczącego Rady i o Komisji Oświaty, pismo
Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2, pismo Ks. Proboszcza z Parafii św.
Krzyża. Ja odczytałem te pisma, ustosunkowaliśmy się do tych pism także chce
powiedzieć, że Proszę Państwa z dużą troską. Ja wiem, że to tak pewnie brzmi
górnolotnie ale naprawdę w trakcie tej Komisji przede wszystkim ten aspekt
ludzki był bardzo ważny. To było bardzo często poruszane i mamy świadomość
w jakiej sytuacji znajdują się nauczyciele pracujący w Gimnazjum nr 2, resztą z
tego co wiem były spotkania ze szkołą, były spotkania z dyrektorami
omawiające ten projekt uchwały, ten projekt ustawy znaczy nie projekt tylko tą
Ustawę bo to jest już Ustawa obowiązująca. Temat niewątpliwie bardzo trudny
ale staraliśmy się znaleźć najlepsze rozwiązanie jakie jest możliwe w tej
10

sytuacji, tak to na dzisiaj wygląda i tak to brzmi. Ja mam nadzielę tylko i taką
nadzieję mogę wyrazić, że nauczyciele uczący w tej szkole, dobrej szkole to
gimnazjum, które miało, które ma dobre wyniki edukacyjne znajdą prace w
innych placówkach, pozostaje mi mieć taka nadzieję. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, P. Krzysztofa
Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Sportu proszę o przedstawienie
sprawozdania z pracy Komisji.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Pani
Wiceburmistrz, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja sportu odbyła
posiedzenie w dniu 16 lutego br. W posiedzeniu udział wzięli P. Zofia
Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu, P. Leszek
Behounek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, P. Wojciech
Gumny Dyrektor Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, P. Maciej Wojak
Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz przedstawiciele prasy. Tematem było
spotkanie z Tatrzańskim Związkiem Narciarskim i dyskusja min. na temat
współpracy a ta współpraca szczególnie dotyczy organizowanych zawodów
wspólnie min. z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W trakcie dyskusji
poruszono wiele tematów około sportowych ale bardzo mocno związanych ze
sportem min. wykorzystanie obiektów Centralnego Ośrodka Sportu dla dzieci i
młodzieży. Wszyscy jesteśmy zgodni, że te obiekty nadają się do generalnego
remontu szczególnie skocznie, małe skocznie no niestety są nie boje się
powiedzieć ale w opłakanym stanie, brak bazy takiej jak szatnie na które tutaj
P. Jan Gluc zwrócił uwagę. No to nie są warunki w których powinna młodzież
w tych czasach trenować, spotkanie z Centralnym Ośrodkiem Sportu
zaplanowaliśmy na kwiecień i myślę, że wtedy szerzej porozmawiamy min. o
tych działaniach, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie COS-u. No nie
ukrywamy również, że zaniepokoiły nas takie informacje, które są ogólnie
dostępne min. przetarg, który na wielką Krokiew został kolejny etap remontu
Wielkiej Krokwi został odwołany. To kolejne miesiące, które będą się znowu
ciągnęły i no oby rzeczywiście udało się ten remont właściwie przeprowadzić no
i to, że Ministerstwo i Budżet Państwa nie ujął, budżet Centralnego Ośrodka
Sportu nie ujął inwestycji w obrębie Wielkiej Krokwi. No to też jest
niepokojące, że na 2017 i 2018 nie ma środków finansowych w Centralnym
Ośrodku Przygotowań Olimpijskich no i to nas troszkę niepokoi, mam nadzieję,
że w kwietniu będziemy mogli na ten temat troszkę szerzej podyskutować.
W pkt. 2 P. Naczelnik przedstawiła informacje dotyczące reformy oświatowej
ale w tym temacie sportowym dziękujemy za to. Otrzymaliśmy taka informacje,
jest tutaj dostępna w teczce „Wf do reformy”, Ministrowie Edukacji i Sportu
mają propozycje, tych propozycji jest kilka. Jedna taka dosyć ciekawa, może
Państwu tutaj odczytam: „ Problem lekcji wychowania fizycznego w klasach od
1 - 3, które prowadzą nie przygotowani do tego nauczyciele, udział nauczycieli
wychowania fizycznego w lekcjach wuefu na etapie wczesno szkolnym jest w
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ostatnich latach na poziomie 8-10% , zaznaczył Bańka” czyli Pan Minister
Sportu. „ Identyfikując problem na które środowisko sportowe zwraca uwagę od
dawna, dzieci podczas zajęć w klasach 1-3 często nie uprawiają sportu i nie są
aktywne. Według Ministra Sportu problem leży także po stronie przygotowania
kadry, należy szkolić zarówno nauczycieli wychowania fizycznego w
kontekście szkolenia wczesnoszkolnego bo nawet oni nie są do końca
przygotowani do uczenia najmłodszych dzieci ale szkolić należy także
nauczycieli na co dzień pracujących z dziećmi w kontekście wychowania
fizycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki rozmawia z Ministerstwem
Edukacji Narodowej aby w klasach 1-3 obligatoryjnie wprowadzić program
„Mały Mistrz”. Ja myślę, że ten etap w którym dzieci najlepiej chłoną wiedze i
to nie tylko jak chodzi o lekcje takie teoretyczne ale przede wszystkim o te
aspekty zdrowotne, sportowe to ten okres bardzo wczesnoszkolny i tam
rzeczywiście fachowcy powinni z tymi dziećmi pracować i ten ruch powinien
być jak największy i jak najwięcej tych zajęć sportowych w klasach
najmłodszych powinny być prowadzone przez fachowców. Ja liczę na to, że
dyrektorzy w siatkach godzin będą widzieli wuefistów min. w tych
najmłodszych klasach bo jak widać spada a wiem również mojego
doświadczenia wynika, że do 10 % tych zajęć prowadzonych jest przez
nauczycieli wychowania fizycznego no a to jak widać gołym okiem jest nie do
końca właściwe. To tyle sprawozdania, jeżeli są jakieś pytania to chętnie
odpowiem. Dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący , bardzo proszę P. Jan
Gluc.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
Burmistrzowie, Szanowni Goście, ja dopowiem tez inne fragmenty posiedzenia
Komisji Sport. Proszę Państwa każdy fragment wizyty na skoczni, która jest
zarządzana przez Centralny ośrodek Sportu i na obiektach COS-u oprócz
Pucharu Świata jest szokiem. Mówię na ten temat już kilka razy, powiem
Państwu byłem na treningu Grupy Eve –nement to są najmłodsze dzieci, 5,6,7,8
lat, kilkunastu chłopaków i dziewczynek. Miałem okazję być od 15:00 do 17:15
bo juz zapada zmrok, szokiem sa warunki w jakich się to odbywa, szatnia to jest
coś co przypomina wóz Drzymały, tylko mniejsze od wozu Drzymały. Wchodzi
się do środka jednymi drzwiami takie powiedzmy z lat 70 boazeria obita,
miejsca na wieszaki. No wszystkie kombinezony z trudem się tam mieszczą, ten
trener musi pomóc tym dzieciom wejść do tej szatni więc chodzą po kilku, musi
pomóc rozpiąć buty i kombinezon ściągnąć. Proszę Państwa to jest rzecz wręcz
niedopuszczalna, żeby w dzisiejszych czasach tak przygotowywały się dzieci i
młodzież do tego, żeby reprezentować nasz kraj na arenie światowej. Oni nigdy
tego nie będą robić jeśli się to nie zmieni bo nie dadzą rady bo ci chłopcy,
którzy dzisiaj skaczą i są naszą wizytówka pojechali na Mistrzostwa Świata i w
sobotę już będą walczyć o pierwsze medale oni jak byli w tym wieku trenowali
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w warunkach lepszych niż ich rówieśnicy. Na Słowenii w Niemczech w innych
krajach, trenowali nasi chłopcy mieli wtedy warunki lepsze niż teraz są. To jest
kilkanaście lat zanim Maciej Kot, Kamil Stoch i jego koledzy mieli tyle lat tak,
dziś te warunki się jeszcze pogorszyły. Proszę Państwa no przecież to nie jest
problem, 500 zł kosztuje wynajem kontenera mieszkalnego, pieniądze COS
bierze za te szatnie. Nie wiem ile ale wiem, że bierze bo rocznie pokrywa te
koszty TZN i jest to 100 tysięcy zł. za szatnie, za korzystanie tam z treningu
przez te grupy młodzieżowe. No niech się wreszcie ktoś z tych ludzi, którzy
decydują zniży do tego poziomu i tam zajrzy no, ten kto za to odpowiada tak,
przede wszystkim Dyrektor niech ktoś powie, że ja za to odpowiadam tak?
Proszę Państwa fragment tego co powiedział P. Przewodniczący Komisji, no
kolejny szok jeśli my słyszymy, że po takich perypetiach z Pucharem Świata w
tym roku wszystko zdążyliśmy, Puchar się odbył fantastycznie wszystko ok. ale
teraz robimy modernizację na Skoczni. W przetargu, ja tego nie czytałem ale
słyszałem to na Komisji, no kompetentni ludzie to powiedzieli termin
wykonania tych robót to jest koniec października. Proszę Państwa jeśli zakreśla
ktoś taki termin koniec października w roku olimpijskim kiedy w Pjongczang
Igrzyska Olimpijskie i gdzieś trzeba będzie też trenować na tej fajnej skoczni na
której już jest tor lodowy, na której jest odpowiedni profil i jak teraz to wszystko
wziąć i zrozumieć? Oprócz słowa absurd tu się nic innego nie nasuwa niech ktoś
powie publicznie ja za to odpowiadam bo kolejne dyskusje, kolejne Komisje,
przychodzenie, spotykanie się i zaczynanie po jakimś czasie nowych dyskusji,
dyrektorzy tu byli wiele razy, mówią o tym ile pieniędzy wydano ale na co? No
na hotel, obiekty Panie Burmistrzu niezwiązane ze sportami zimowymi, ja no
całkiem serio proponuje i to gdzieś już było rozmawianie i z Burmistrzem. No
obiekty COS-u, które służą narciarstwu ubiegać się o komunalizacje bo to po
prostu zarządzane z Warszawy tak wygląda jak widzimy i nieważne czy to jest
ekipa ta czy tamta. Każda kolejna przychodząca dla nich to są peryferie w
Zakopanem i nikt naprawdę nie oddaje serca temu aby na tej skoczni wykuwały
się talenty. Ja już nie wspomnę o trasie biegowej, która już wszystko jest, Rada
Naukowa Parku wyraziła zgodę po kilkunastu latach i ciągle mówiono bo Rada
Naukowa Parku nie wyraża zgody bo miasto nie wydaje warunków
środowiskowych. Wszystko, miasto wydało dwa lata temu Rada Naukowa
Parku dwa lata temu, Panie Burmistrzu wykorzystując Pana funkcje proszę o
taki lobbing i takie nagłośnienie, że no komuś pójdzie w pięty. Bo tak dalej no
być nie może na obiektach COS-u bo my mamy walczyć o nasze dzieci, o naszą
młodzież. Ci którzy chcą trenować przyjeżdżają z odległych wiosek, widzę ich
pod tym kontenerem. Wiecie to Proszę Państwa juz nie wspomnę bo o tym
mówiłem pięć skoków i już się robiło ciemno, chcą oddać te skoki no to co
mówiłem kawałek tego prawda jak w supermarkecie schodów, które wywiozą,
ruchomych te dzieci. One chcą skakać, przychodzą no Proszę Państwa wychodzi
na samą górę zmęczony tak i on tam ma być wypoczęty skoncentrowany na
jeździe, na wyjściu z progu, na oddaniu prawidłowego skoku a później są inne
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elementy treningu tak jak to się dzieje w Słowenii. No jest kolejny Puchar
Świata w Planicy ja tam na pewno pojadę wiec znowu będzie szok jak człowiek
się zetknie z tym co tam widzi, kraj 1 milion 800 i potrafi 180 dzieci startować
na zawodach, nie mówiąc na Mistrzostwach Słowenii ile startuje, no jakie
obiekty wybudowano. A 10 lat temu te obiekty w Słowenii się walały kto tam
był to widział, walały się nawet ta największa Velikanka. To tam ostatnim
tchnieniem była odbierana, że jeszcze można było skakać ale zmobilizowano się
i zrobiono piękny obiekt na którym na pewno za jakiś niedługi czas będą
Mistrzostwa Świata. Przepraszam może przydługawo ale temat jest taki, że no
proszę aby wszystkim też wchodził głęboko do serca i ci którzy maja czas
popołudniu czasami w ramach rekreacji udali się na obiekty COS-u, przejść się
zobaczyć w jakich warunkach to się odbywa w XXI wieku i przy takich
sukcesach jakie mamy, sportowych. Dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska P. Wojciecha Tatara, P. Wojciechu
proszę.
P. Wojciech Tatar z sali - P. Burmistrz chciałby.
P. Przewodniczący – Panie Burmistrzu proszę bardzo.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo o tym jakie
obiekty skoczni są nikomu nie trzeba mówić. Mamy świadomość od dawna
chyba wszystkie środowiska sportowe, większość mieszkańców, którzy się tym
interesuje i to co mówi Pan radny a w zasadzie można powiedzieć powtarza we
wszystkich możliwych wywiadach jakie są jest prawdą. Aczkolwiek mam pełną
świadomość, że to zwraca się nie do odpowiednich też osób czyli nie do miasta
w którym w tym momencie nie zarządza a lobbowanie ma każde środowisko
takie samo jak Miasto Zakopane, jak Burmistrza, jak Rada Miasta, jak Komisja
Sportu, jak Komisja Ekonomiki, jak wszystkie inne ma i stara się to zrobić.
Czystym dowodem, że coś dla tego miasta chcemy przy przychylności naszych
w tym momencie władz zrobić jest tzw. komunalizacja Polskich Tatr, których
się nie udało nikomu zrobić. Nikomu się nie udało zrobić, nam się Szanowna
Rado to udało w tej kadencji, że olbrzymi majątek został przekazany dla miasta.
To jest olbrzymi sukces na skale jakiego nie było bym powiedział, przepraszam,
że od dziesiątków lat. Zwykle oczekuje się od miasta, żeby miasto coś gdzieś i
wszędzie dało natomiast po raz pierwszy tak olbrzymi, chociaż nie mówię, że
nie było ogóle nigdy komunalizacji, oczywiście, że była tylko o takiej skali, o
takim majątku. Szanowna Rado ja kiedyś pozwoliłem sobie i to dzisiaj
powtórzył zresztą P. Przewodniczący Komisji Ekonomiki P. Gluc, pozwoliłem
sobie na przekazanie pewnej wiadomości w którym kierunku idę. Aczkolwiek
nigdy nie mówię hop dopóki nie przeskoczę i dopóki nie będę przygotowany do
tego. Ale skoro to się tak w tym momencie dzieje, że niemal prawie na każdej
Sesji o tym się mówi to muszę powiedzieć, że rzeczywiście przygotowuje
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wniosek i od któregoś już miesiąca o komunalizację obiektów skoczni
narciarskich. To i o tym Jasiu wiedział natomiast dziś jakby zwrócił się, w
związku z tym upubliczniam to tylko dlatego, że w pewnym momencie staje się
to tak jakby to ode mnie było zależny stan obiektów sportowych typu skoczni na
tym obiekcie, który od nas nie zależy, otóż tak nie jest. Natomiast ja jestem
zwolennikiem Szanowni Państwo pracy spokojnej, staram się atmosferę również
z naszą władzą państwowa stworzyć tak przychylną. A nie krzycząc, nie
domagając się, nie lobbując poprzez jakby można powiedzieć nagłośnienie
spraw i tylko ten. Tylko staram się wypracować przychylność do tych
wszystkich decyzji abyśmy mogli pewną sprawę załatwić a nie tylko
wykrzyczeć. W związku z tym są podjęte kroki, mogą to poświadczyć
urzędnicy, którzy nad tym pracują tutaj, przygotowują taki wniosek, chciałem
ten wniosek później skonsultować z Radą i oczywiście za zgodą Rady wysłać
taki wniosek. Natomiast w tym momencie, że tak powiem no poprzez to
nagłośnienie upubliczniam to trochę wcześniej, no czy się nam to uda nie wiem,
będziemy się bardzo starać. Oczywiście, że rozpocząłem pewne rozmowy i tak
jak przychylności w kwestii dzisiejszej nawet uchwały w sprawie Nosala, która
mamy również od władz przecież ogólnopolskich, żeby w tym temacie wesprzeć
jakby środowiska narciarskie. To również na ta chwile mamy jakby
przyobiecane, że będą to rzetelnie rozpatrywać, natomiast to zależy od naszej
merytorycznej sprawy. W kłótni, w wykrzykiwaniu i pretensjonaliźmie nie
rozwiążemy pewnych spraw, rozwiążemy je na zasadzie merytorycznej pracy,
dużo spotkań, wysiłku. Sama komunalizacja Polskich Tatr wniosek był wiele,
wiele lat, pomysły się rodziły w Radzie jednej, drugiej, teraz już trzeciej bym
powiedział itd. A trzeba było znaleźć odpowiedni klimat i odpowiedni sposób
przy odpowiednich, że tak powiem rozmowach i uzgodnieniach to zrobić. Mam
nadzieję, że uda się również z tymi obiektami co nie będzie tez takie łatwe
ponieważ wiecie, że o te obiekty również zabiegają inne środowiska, którym
wcale nie wiem czy tak mocno zależy na wyremontowaniu i dobrym jakby
gospodarowaniu na tych obiektach. Bardziej widzę to, że każdy tam patrzy
również czy i jak zdobyć jeszcze dodatkowo kasę z tych obiektów, w związku z
tym moim pomysłem było, że dobrze by było gdyby te obiekty zostały najpierw
wyremontowane a później przekazane dla miasta czy skomunalizowane dla
miasta. Ponieważ nas na taki ciężar duży wyremontowania tych skoczni w tych
momencie nie za bardzo stać. W związku z tym wydawało mi się, że dobrze by
było gdyby ten klimat teraz był tam do tego, żeby te obiekty były remontowane
a po tych remontach, żebyśmy mogli przejąć w dobrym stanie. Utrzymywać,
być przychylnym wszystkim środowiskom narciarskim, wszystkim klubom do
tego, żeby ten sport się rozwijał i dobrze gospodarować tymi obiektami. Ale
zaznaczam no pomysł mój był taki, żeby to było najpierw przez państwo
doprowadzone do przyzwoitego stanu. Oczywiście zgadzam się ze wszystkimi
bolączkami, które tam są i tu jest jakby no na 100% stan jest zły z którym się nie
zgadzamy wszyscy i nie trzeba nas na każdym kroku uświadamiać bo mamy tą
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świadomość, że stan jest zły. Postarajmy się to po prostu przeprowadzić w
sposób spokojny i mam nadzieję, że do końca marca taki wniosek zostanie już
przygotowany bo nie jest to takie proste, wydawałoby się proste pisma itd.
Natomiast wydaje mi się, że dobrze by było, żeby o takich rzeczach najpierw też
porozmawiać w innych środowiskach zanim się po prostu tylko wykrzyczy,
powie itd. Zapewniam Państwa, że takie starania są, jeśli ktoś z Państwa
radnych chciałby mnie sprawdzić to bardzo chętnie zapraszam do siebie i
wezwiemy te osoby, który nad tym pracują. Ja dziękuje i bardzo proszę o
wsparcie w tym temacie, na pewno będziemy tak jak na temat komunalizacji
Polskich Tatr pracowaliśmy wspólnie i wspólnie uzgadnialiśmy jak to ma być
tak na pewno będziemy pracować również nad tymi wnioskami, które przecież
wspólnie w znacznej części uzgadniamy. Dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, proszę.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący jeszcze dwa słowa w tym temacie, trzeba o
tym mówić publicznie Panie Burmistrzu Pana siła jest nieporównywalna z
funkcja radnego, Przewodniczącego Komisji czy kogokolwiek. Panie
Burmistrzu, Burmistrz Zakopanego to jest tak jak powiedzmy trzecia osoba w
Polsce po Prezydencie, Premierze gdzie się zapytają Burmistrz Zakopanego
wszyscy się oglądają jak on wygląda. Panie Burmistrzu także Pana siła jest
nieprawdopodobna.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – chciałem Panu podziękować bo nie
wiedziałem, że tak urosłem.
P. Jan Gluc – natomiast mówiąc serio jedna rzecz już nam uciekła
bezpowrotnie, nie wiem czy dlatego, że cicho siedzimy, w zaciszu pracujemy
czy po prostu nie prowadzimy właściwego lobbingu tor lodowy już nam uciekł
tak? I teraz wszyscy o tym mówią, że Zakopane jest najlepsze, najwyższe
przewyższenie w Europie, wszyscy by tu przyjechali przecież mamy człowieka
z Zakopanego, który był trenerem kadry Austrii tak (...) jego podopieczne
zdobywały medale najcenniejszego kruszcu na Igrzyskach Olimpijskich. Jest w
tej chwili Koordynatorem w Europejskiej Unii Łyżwiarskiej ds. właśnie nawet
tego gdzie i kiedy odbywają się wyjazdy i zgrupowania, jak idą środki i on to
mówi od lat. Jak ktoś w tym środowisku jest to wie o czym mówi, dzisiaj jest to
bezpowrotne bo ta hala lodowa w Zakopanem nie powstanie nam zostanie ten
tor na COS-ie na który lecą jodły, lecą z modrzewia tak, wbijają się tam i trzeba
je wydłubywać przy każdym halnym. Tak to wygląda jeśli tutaj też no jak nam
to uciekło to też dobrze by wiadomo wiedzieć dlaczego nam to uciekło tak? Kto
za to odpowiadał, jaka jest wina Związku, czy Związek podjął taka uchwałę, czy
ludzie w COS-ie czy ludzie w Infrastrukturze i Rozwoju Narciarstwa
Łyżwiarstwa Szybkiego. Tak, uciekło nam to nie mamy tego w Zakopanem a
nie tak dawno były tu ważne zawody tak w zeszłym roku i nie mamy tego,
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dlatego ja o tym mówione. Panie Burmistrzu Pan pracuje i my pracujemy jako
radni w tym temacie, głośno nie bójmy się mówić, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje P. Przewodniczący, bardzo proszę o jeszcze
kontynuację z Komisji Sportu, P. Marek.
P. Jacek Kalata z sali - ale żeście się rozgadali.
P. Marek Donatowicz – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja sądzę bo
byłem obecny na tej Komisji i tutaj w pewnym sensie to jest racja po jednej i po
drugiej stronie. To znaczy ja uważam, że P. Burmistrz mając na uwadze, że jest
trzecią osobą w państwie, jak powiedział Kolega Gluc powinien w swoich
kuluarowych powiedzmy rozmowach lobbować na rzecz tych obiektów.
Natomiast nie ukrywam, powtórzę jakby swoją wypowiedź z Komisji, że
rzeczywiście jest rzeczą nienormalną, że na imprezę na którą, nie ma takiej
imprezy w Polsce na którą jest takie parcie. I to pomijam w tej chwili której
ekipy bo to dotyczyło i poprzednich lat i obecnych lat, parcie ja mówi, parcie na
przyjazd tutaj, na pokazanie się tutaj itd. I to jest szokujące, że tak ogromna
impreza z takim zainteresowaniem i w tej chwili z takimi wynikami nie ma
zaplecza. I faktycznie ja na Komisji wypowiedziałem się w ten sposób, że może
poprośmy o pomoc, mam nadzieję Mistrzów Świata bo zaczynają się
Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym, chłopaków skoczków, którzy
w imieniu swoich młodszych kolegów poproszą decydentów o to, żeby stworzyć
im warunki do właściwego treningu. Zaproponowałem, żeby poprosić Maćka,
poprosić Kamila, żeby to z ich udziałem właśnie wziąć udział w jakimś nie
wiem projekcie. W jakiejś akcji, która na rzecz właśnie nagłośnienia tego tematu
bo do osób, które przyjeżdżają poza oficierami do Zakopanego to wydaje się, że
wszystko pięknie, ładnie, że tłumy kibiców te tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy
ludzi myślą, że to zaplecze jest fantastyczne bo skocznia ładnie wygląda. Ładnie
wygląda jak jest tłum ludzi, jak jest światło, jak jest impreza, jak są balony itd.
Natomiast to potwierdzam, że faktycznie te obiekty, szczególnie te obiekty
mniejsze to jest tragedia, to się wierzyć nie chce, że my na ta kich obiektach
mamy takie wyniki bo to jest fenomen na skalę światową. Ja uważam, że
działajmy dwutorowo Pan w zaciszu swoje a my głośno swoje, dziękuje.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, musze
pewne rzeczy sprostować bo absolutnie z niektórymi rzeczami się nie zgadzam.
Aczkolwiek powiem, że być burmistrzem Zakopanego to jest prawdziwa nie
tylko przyjemność ale duma i szacunek. Powiem tak, że rzeczywiście gdzie by
się nie jechało jak się przedstawia, że się jest Burmistrzem Zakopanego to
rzeczywiście w ten sposób się jest odbieranym jakby rzeczywiście rangą było
miasto bardzo, bardzo wysoko. Ja nie mówię w tym momencie o samej osobie
Burmistrza ale jako miasto mamy szacunek i rzeczywiście dbajmy o ta markę
jako miasto Zakopane. Miasto Zakopane jest czymś wyjątkowym dlatego w tym
momencie go promujemy tak mocno, pokazujemy tak mocno, żeby było to
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podkreślone i zaznaczone jednoznacznie, że Zakopane dla nas, dla burmistrza,
dla mieszkańców, dla Rady jest najważniejsze. To jest nasz dom, to jest nasze
gniazdo a o swoim domu, o swoim gnieździe mówi się zawsze tylko dobrze,
natomiast nie zgadzam się też, że jestem trzecią osobą w państwie. W związku z
tym jakbym ja wyliczał to by było dość daleko ale gdyby tak było rzeczywiście
Panie Janie to Wiceburmistrzowie byli by czwartymi osobami a Pan też był
kiedyś Wiceburmistrzem, więc to akurat tak się z tym nie zgadzam. Przełożenie
mamy ale nie mamy takiej mocy jakbyśmy sobie życzyli i myślę sobie tak, że
tutaj dobrze jest wykorzystywać wszystkie nośniki. Dlatego ci co do nas
przyjeżdżają a w zasadzie zawsze przyjeżdżali jak ja pamiętam, zawsze
przyjeżdżali powinni być traktowani z szacunkiem. Powinni być ugoszczeni
należycie skoro się tak powinniśmy hierarchicznie traktować to powinniśmy
również pielęgnować dobre stosunki z władzami i z ludźmi, którzy mają na
pewne czynniki wpływ, mam nadzieje, że rozumieją to wszyscy. Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący do czego
odniesie a zanim Pan powie, zanim Pan przejdzie do sprawozdania pragnę
powitać kolejnego Komendanta, która swoją obecnością zaszczycił nas na
dzisiejszej Sesji P. Stanisława Galicę.
P. Stanisław Galica Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z
sali – witam i przepraszam za spóźnienie.
P. Przewodniczący - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
bardzo serdecznie witam. P. Przewodniczący.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, jeszcze dwa słowa w temacie o którym rozmawiali koledzy.
P. Przewodniczący – czyli żeśmy jeszcze nie zamknęli sprawy?
P. Wojciech Tatar - Panie Burmistrzu ja mam na to sposób, grzeczny sposób
taki naprawdę fajny z szacunkiem dla każdego, żeby się nikt na nas nie obraził.
Szanowni Państwo ja mam propozycje zróbmy pod skocznią na najbliższych
Dniach Zakopanego, zróbmy tam, nazwijmy tam rejon skoczni skwerem
mistrzów sportu. Nazwijmy, otwórzmy Szanowni Państwo tam skwer a skocznie
nadające się do remontu nadajmy im nazwiska, jedna niech się nazywa
Kotowicz, druga niech się nazywa Tajner a trzecia niech się nazywa Kozak.
Szanowni Państwo najlepsze rozwiązanie bo jakby ta skocznia jedna z nich
najmniejsza się nazywała Tatar a nie miałbym pieniędzy to ja bym wszystko
zrobił nawet wziął kredyt, żeby tam był porządek a nie tak to co dzisiaj się
dzieje. Skocznie powinny mieć imiona,
P. Bożena Solańska z sali - mają, mają.
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P. Wojciech Tatar - to zmieńmy, zmieńmy bo jeżeli nie zmienimy Szanowni
Państwo imion tych skoczni to remontu się nie doczekamy. Skocznie powinny
mieć imiona: Kotowicz, Tajner i Kozak Szanowni Państwo i wtedy będziemy
wiedzieć jak komu na tym zależy. I zrobimy Dni Zakopanego, będzie piękna
impreza nazwiemy sobie skwerek mistrzów sportowych i wręczymy nagrody,
skocznie nazwiemy imionami i nazwiskami osób, które prosimy w dniu
dzisiejszym wszyscy o pomoc i mamy problem załatwiony, dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękujemy teraz Komisja Komunalna.
P. Andrzej Hyc z sali – boje się, że remontu już nie będzie.
P. Wojciech Tatar – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 21 lutego br. podjęła następujące wnioski: pozytywnie
zaopiniowała następujące projekty uchwał, dzierżawy miejskiej nieruchomości
gruntowej ul. Krupówki z uwzględnieniem wniosku o podniesienie czynszu
dzierżawy do 100 zł. Dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej ul.
Kościuszki z uwzględnieniem wniosku o podniesienie kwoty dzierżawy do
6 000 zł rocznie. Dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej oraz dzierżawy
miejskiej
nieruchomości
gruntowej
z
uwzględnieniem
wniosków
przygotowanych na dzisiejsza Komisję. Komisja ponadto wnioskuje o
wykonanie zjazdu z drogi Weteranów Wojny na działkę 846/15 obr.5 oraz
przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy w formie przetargu
nieograniczonego. Ponadto Komisja przekazuje do Wydziału Gospodarki
Gruntami pismo Mieszkańców ul. Chałubińskiego 5 „Rialto” z dnia: 02.02.2017
celem udzielenia odpowiedzi zainteresowanym. Dziękuje to wszystko co
chciałem powiedzieć.
P. Przewodniczący - bardzo proszę P. Bartłomieja Bryjaka Przewodniczącego
Komisji Urbanistyki o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo Komisja obradowała 22 lutego,
opiniowała trzy projekty uchwał w tym jedną najważniejszą na naszej Komisji
to powstanie planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Nosal Stacja Narciarska. Odbyła się przy tym szeroka dyskusja na temat rozwoju
zarówno Nosala jak i innych terenów narciarskich w Zakopanem. Komisja
zapoznała się z szeregiem pism, rozpatrywała wnioski do planu Olcza, które są
zgodne ze Studium i Komisja przełożyła opiniowanie pisma w sprawie zmiany
punktowej planu Gubałówka I z wniosku Polskich Kolei Linowych.
P. Burmistrz juz w grudniu zwrócił się z prośbą o to czy ma kontynuować prace
nad procedowaną zmianą bo ta zmiana już jest przypominam w trakcie. Do
Komisji tyle, że radni jednogłośnie uznają, że sama Komisja nie jest w stanie
podjąć takiej decyzji ze względu na ciężar gatunkowy sprawy. Uważamy, że
powinna się raczej wypowiedzieć cała Rada a nie jedynie Komisja i jakoś tutaj
proponujemy, żeby sprawę spróbować rozwiązać w szerszym gronie przy
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udziale wszystkich radnych. To by było na tyle, jeśli jakieś są pytania to proszę
bardzo jeśli nie to dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący, P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – Panie Burmistrzu może uzupełnieniem bo był jeszcze jeden
bardzo ważny wniosek z tego powodu, że są skargi właścicieli gruntów na
Gubałówce, że PKL po prostu korzysta z niektórych terenów bezumownie. Był
skierowany wniosek do Przewodniczącego aby w imieniu właśnie Komisji
wystąpił do PKL- u z zapytaniem czy korzystają bezumownie z terenów
prywatnych i żeby te tereny wskazali, dziękuje.
P. Przewodniczący - dobrze, nie widzę więcej pytań.
Ad.5
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 5 Interpelacje i wnioski
radnych, interpelacje złożyli P. Stanisław Majerczyk i P. Bartłomiej Bryjak.
Bardzo proszę P. Stanisławie o zabranie głosu.
P. Stanisław Majerczyk – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzowie, Szanowna
Rado, Szanowni Państwo, od razu powiem przepraszam najmocniej, że chwilę
to zajmie ale troszeczkę mi sie nazbierało spraw i tak. Proszę Państwa w ręku
mam pismo skierowane do mnie jako do radnego w którym mieszkańcy
wyrażają zdecydowany protest i sprzeciw dotyczący przystąpienia do zmiany
punktowej w planie Gubałówka 1. Proszę Państwa sam osobiście na Komisji
Sportu zabiegałem o spotkanie PKL-u i o przedstawienie wiarygodnych i
rzetelnych umów przedwstępnych a nie bezimiennych ankiet któryby
potwierdziły zasadność wystąpienia o takich zmian. To smutne jest, że nie ma
moim zdaniem zgody ma działania i zmianę punktową w planach a inwestycja
tak bardzo potrzebna nie jest według mnie możliwa. Proszę Państwa w zeszłym
roku podjąłem temat witacza, wita czy generalnie rzecz biorąc, które witają
naszych gości przyjeżdżających do naszego miasta od strony Ustupu od tej
generalnie chciałem powiedzieć najgłówniejszej strony gdzie największa rzesza
turystów przybywa ten witacz jest. Nie mówiąc już o tym, że miasto stara się jak
najpiękniej witać tych gości dekorując i tak dalej, natomiast powiem szczerze
Zakopane jest od jednego, od jednej drogi, do miasta prowadzą jeszcze inne
chociażby od Krzeptówek czy od Cyrhli i wydaje mi się i z tym się już
zgodziliśmy, że byłoby zasadnym, żeby takie witacze powstały w tych
miejscach. Jeżeli tak to bardzo proszę wiosna już jest można powiedzieć za
pasem, żebyśmy ewentualnie podjęli jakieś działania. Proszę Państwa jakiś czas
temu rozmawialiśmy na temat powstania ronda na Bystrym, ronda
tymczasowego, które pozwoliłoby nam zorientować się czy takie rozwiązanie
usprawni ruch w tym i sprawi, że ten ruch stanie się bardziej bezpieczny i
płynny w tym miejscu. Proszę Państwa wiem, że są obawy jak to zostanie
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odebrane, Państwo sobie zdają sprawę i przypominam, że zostały sporządzone
trzy koncepcje ewentualnie, żeby to rondo tam tymczasowe urządzić. Proszę
Państwa myślę, że jest czas, żeby ewentualnie albo zrezygnować i powiedzieć,
że nie będziemy w tym kierunku szli a jeżeli będzie generalnie wolą Rady i
uznamy zasadność podjęcia takiej decyzji, żebyśmy wybrali ewentualni, które z
proponowanych rozwiązań jest najwłaściwsze i przystąpić do działania. Powiem
szczerze, że szczyt w tej chwili najazdu turystów i oblegania tego skrzyżowania,
które generalnie rzecz biorąc nawet w dni kiedy turystów jest mniej jest no
powiedzmy sobie szczerze delikatnie nie najlepiej z rondem ale też i nie
zapewniającym należytego bezpieczeństwa kierującym i pieszym w tym
miejscu. Proszę Państwa, Panie Burmistrzu czy P. Naczelniku na dość
bezpośrednią prośbę mieszkańców taką zdeterminowaną mieszkańców
Chłabówki Górnej. Chciałbym zapytać czy inwestycja polegająca na budowie
odwodnienia przy tej ulicy i podjęcie pierwszego etapu przebudowy tej ulicy
jest w jakikolwiek sposób zagrożona czy występują tam jakieś utrudnienia czy
ewentualnie mieszkańcy zgłaszają jakieś uwagi, które by przeprowadzenie tej
inwestycji uniemożliwiło czy opóźniło. Wszyscy liczą, że ta inwestycja w tym
roku zostanie zrealizowana i mam nadzieję, że no w mieście znajdą się
pieniądze, żeby tą ulicę zgodziliśmy się już, myślę, że większość kto tam był
przynajmniej wie, że ona jest w stanie no delikatnie mówiąc fatalnym. Dlatego
bardzo proszę o ewentualna odpowiedź czy tutaj w tym miejscu są jakieś
utrudnienia, Proszę Państwa dla tych którzy w mieście Zakopane prowadzą
działalność gospodarczą polegającą na wynajmie pokoi i apartamentów no może
apartamentów ale chodzi o działalności gospodarcze prowadzone w budynkach
mieszkalnych ale nie do końca jeszcze tak to organizowane jak w tej chwili, że
mieszkania są wynajmowane, apartamenty czy mieszkania dla pobytów
turystycznych dla gościa przyjeżdżającego do Zakopanego. Stworzyła się dosyć
dobra perspektywa i o czym mówię czy są znane interpretacje naczelników
urzędów skarbowych dotyczące wynajmu mieszkań, apartamentów i czy jest
znane jak Naczelnik Izby Skarbowej w Krakowie interpretuje tego typu
działalność. Ja zaraz Państwu powiem o co mi chodzi, Proszę Państwa z
wyciągów i z orzeczeń naczelników skarbowych wynika i chciałbym, żeby to
dokładnie powiedzieć, że to nie podatnik w dużej mierze decyduje o tym czy
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości czy też
występuje u niego tak zwany najem prywatny. Zachowanie wynajmującego w
postaci nawiązania współpracy z wyspecjalizowanymi firmami, rozumiem tymi
którzy, że tak powiem kompleksowo zajmują się wynajmem tych apartamentów
czy tych mieszkań. Najem wielu nieruchomości czy wręcz najem okazjonalny
jak i uczynienie z powyższego stałego źródła utrzymania oraz ciągłości
wykonywania czynności przemawiają za tym, że podatnik prowadzi działalność
gospodarczą. Przepisy określają czym jest działalność gospodarcza, że
działalność gospodarcza to cykliczne, powtarzalne, zorganizowane czynności
podejmowane w celach zarobkowych. Dlatego zgodnie interpretacją Izby
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Skarbowej w Katowicach i w Bydgoszczy wynajmowanie lokalu w ogóle nie da
się uznać za najem prywatny a według Bydgoskiej Izby Skarbowej juz na pewno
wynajem na krótkie pobyty jest działalnością gospodarczą. Proszę Państwa do
czego mówię, że przez lata narastał problem i jest co rusz to podnoszone temat
ten, że ludzie pokupili apartamenty w mieście i stanowią one już generalnie
rzecz znaczący segment w przyjmowaniu w oferowaniu noclegów w mieście.
Natomiast proszę Państwa rozliczanie tego typu działalności skoro jeszcze do tej
pory nie określiliśmy czy jest to działalność gospodarcza czy jest to tylko najem
prywatny nie do końca jest rozliczany na równych zasadach. Dlatego kto tego
generalnie nie zgłębiał tego typu działalność różnych przedsiębiorców
rozliczane jest na zasadzie 8% podatku ryczałtowanego. Natomiast Proszę
Państwa wszyscy podatnicy, którzy prowadzą działalność takiej możliwości na
8,5% generalnie nie mają. Muszą rozliczać się według skal innych czy karty
podatkowej czy ryczałtu 17% czy wręcz pełnej księgowości tej 19% i tu budzi
generalnie rzecz biorąc jawny sprzeciw wobec nierównego traktowania. Dlatego
chciałbym wiedzieć czy nasz wydział dysponuje tą opinia Naczelnika Izby
Skarbowej w Krakowie jak naczelnik z kolei odpowiadający za rejon tutaj
małopolski interpretuje ten fakt. Dlatego, że przecież wiemy o tym, że
zwiększenie przychodów z PIT-u i CIT-u to zwiększenie wpływu do Urzędu
Miasta no a za tym się tak samo wiąże i większe wpływy z tytułu podatku od
nieruchomości. Dlatego chciałbym wiedzieć czy w związku z tym, że jest to
moim zdaniem wiedza, która może być no rzeczą niedosięgłą dla wszystkich,
którzy taką działalność prowadzą. Należy generalnie rzecz biorąc wydaje mi się
jasno powiedzieć, że tego typu wynajem jest działalnością gospodarczą lub
działalnością nie jest jeżeli działalnością nie jest. Ale tu w tym momencie jasno
pokazuje, że jest to działalność gospodarcza i w tym momencie nasz Wydział
Turystyki i Sportu tą wiedzę powinien pozyskać i ewentualnie prosiłbym o
odpowiedź w tym temacie. Proszę Państwa jeszcze tylko chciałbym powiedzieć,
że idziemy w dość kuriozalną stronę jeżeli chodzi o naszą gościnność w
stosunku do cudzoziemców. Mam w tym momencie takie sygnały od gości,
którzy przyjeżdżają do nas, jak cię widzą tak cię piszą, proszę Państwa dobrze,
że przyjmujemy ludzi i umożliwiamy im pracę. Natomiast wiem o tym, że chyba
specjalnie od razu zmienić się tego nie da. Natomiast dość kuriozalnym
widokiem jest kiedy obsługuje w góralski strój ubrany kelner na Krupówkach,
który nie dosyć, że nie po góralsku ale generalnie nawet nie do końca po polsku
przyjmuje zamówienie od klienta, chociaż wiem, że na to wpływu nie mamy.
Dziękuje ślicznie.
P. Przewodniczący - dziękuje Panie Stanisławie, P. Bartłomiej Bryjak proszę.
P. Bartłomiej Bryjak – ja chciałem prosić o informacje Straży Miejskiej w
sprawie ilości wystawionych mandatów w tym roku od stycznia w podziale na
to za co te mandaty zostały wystawione. To znaczy są duże wątpliwości
odnośnie odśnieżania chodników, te chodniki w tym roku były utrzymane w
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sposób gorszy niż fatalny. Bardzo dużo ludzi się skarżyło i dlatego jestem
ciekaw czy Straż Miejska wystawiła jakieś mandaty z tytułu źle utrzymanych
chodników i ile? ponieważ ludzie widzą, że strażnicy przechodzą ale patrzą w
niebo jak jest ślisko albo przechodzą na drugą stronę. I ta sama rzecz ma się
jeśli chodzi o Park Kulturowy ulicy Krupówki, tam również bardzo wielu ludzi,
którzy się dostosowali do tych zapisów narzeka, że strażnicy miejscy w ogóle
nie są zainteresowani karaniem tych osób, które się do zapisów uchwały o Parku
Kulturowym Krupówki niestosują i myślę, że należałoby to zmienić w
podejściu. Należy rozważyć czy aby nie wynająć firmy zewnętrznej, która by
mogła te przepisy na Krupówkach egzekwować, kto wie czy nie byłoby to
tańsze i bardziej skuteczne aniżeli ten tryb który obecnie mamy. Podsumowując
proszę o informację ile mandatów Straż Miejska wystawiła w styczniu i w lutym
tego roku w podziale na to za co zostały wystawione. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący
P. Przewodniczący ?

-

dziękuje bardzo, czyli odpowiedź na piśmie tak

P. Bartłomiej Bryjak – tak na piśmie.
P. Przewodniczący - dobrze dziękuje bardzo.
Ad. 6
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo - pkt. 6 Podjecie uchwały w
sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zakopane oraz planów
pracy stałych komisji rady Miasta Zakopane na rok 2017.Czy ktoś z
Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał
projekt uchwały - zał. Nr 7.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/475/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Zakopane oraz planów
pracy stałych komisji rady Miasta Zakopane na rok 2017.
Uchwała stanowi zał. Nr 8
Ad. 7
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 7 - Podjecie uchwały w
sprawie: zmiany w składzie osobowym w stałej Komisji Rady Miasta
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Zakopane. W dniu 13 lutego br. P. Przewodniczący Andrzej Jasiński
pisemnie złożył rezygnację z pracy w Komisji Sportu i Turystyki oraz
jednocześnie wyraził chęć pracy w Komisji Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej
sprawie? Bardzo proszę P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, drogi kolego bardzo Ci dziękuje za tę decyzję, zapraszam
serdecznie.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, odczytał projekt uchwały - zał. Nr 9
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (16 za) przy 2
głosach wstrzymujących się w obecności 18 radnych podjęła następującą
uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/476/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym w stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 10
P. Andrzej Jasiński – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałem wyrazić podziękowanie za to, że
mogłem i miałem przyjemność pracy w Komisji Sportu i Turystyki, życzę
kolegom radnym z tej Komisji samych sukcesów i dziękuję bardzo za te pracę,
jaką do tej pory wykonaliśmy. Dziękuję bardzo.
Ad. 8
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 8 - Podjęcie uchwały w
sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane. Bardzo proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr11
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
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P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Wysoka Rado, Państwo Burmistrzowie,
Komisja Ekonomiki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jak
też kolejne dwa projekty uchwał również jednogłośnie, nie było żadnych
komentarzy.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 11
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (13 za) przy 2
głosach wstrzymujących się w obecności 15 radnych podjęła następującą
uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/477/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 12
Ad. 9
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 9 - Podjęcie uchwały w
sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane na rzecz Zakopiańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Bardzo proszę P. Tomasza Filara Naczelnika
Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 13
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji Ekonomiki pozytywna.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? P. Krzysztof
Wiśniowski.
P. Krzysztof Wiśniowski – Państwo Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Panie Naczelniku, ja mam tylko takie pytanie dotyczące okresu
dzierżawy, pierwszy raz spotykam się z taką ilością lat – 49. Z czego to wynika?
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – użytkownik
wieczysty zgodnie z przepisami może wahać się od 40 do 99 lat, okres 49 lat
wynika z tego, że ta nieruchomość jest dołączona do nieruchomości 976/10,
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której już wcześniej w latach 70 zostało ustalone użytkowanie wieczyste.
Następnie w 2004 roku jakby przedłużone i tutaj nie możemy oddać na większą
ilość lat niż to, do którego dołączamy czyli równamy te dwa okresy ze sobą.
P. Krzysztof Wiśniowski – ok, dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 13
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/478/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane na rzecz Zakopiańskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 14
Ad. 10
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 10 - Podjęcie uchwały w
sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z przetargu i oddanie
nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ulicy Chramcówki
w użytkowanie wieczyste spółce Polskie Koleje Państwowe S.A. Bardzo
proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 15
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji Ekonomiki pozytywna.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 15
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXXI/479/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zwolnienie z przetargu i oddanie
nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ulicy Chramcówki
w użytkowanie wieczyste spółce Polskie Koleje Państwowe S.A.
Uchwała stanowi zał. Nr 16
Ad. 11
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo 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. ul. Kościuszki.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 17
P. Przewodniczący
- dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt
uchwały, jak również wszystkie inne P. Przewodniczący 6 głosami za.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 17
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/480/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 18
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P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie drugiego projektu uchwały, dot. ul.
Górnej Równi Krupowej.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 19
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji pozytywna. Czy ktoś z
Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 19
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/481/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 20
Ad. 12
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 12 - Podjęcie uchwał w
sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych. Bardzo proszę P.
Tomasza Filara Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie
pierwszego projektu uchwały, dot. ul. Kościuszki, Chyców Potok,
Broniewskiego, Małe Żywczańskie, Bulwary Słowackiego i Szymanowskiego.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 21
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji pozytywna. Czy ktoś z
Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 21
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXXI/482/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.
Uchwała stanowi zał. Nr 22
P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie drugiego projektu uchwały, dot. ul.
Chyców Potok, Smrekowa i Weteranów Wojny.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 23
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, opinia Komisji pozytywna. Czy ktoś z
Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 23
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 16 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/483/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.
Uchwała stanowi zał. Nr 24
Ad. 13
P. Przewodniczący - pkt. 13 - Podjęcie uchwały w sprawie: projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. Bardzo proszę P. Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o
przedstawienie projektu uchwały P. Zofię Kiełpińską.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu – P.
Przewodniczący, Panie Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo zanim
przystąpię do omówienia proponowanego projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, pozwólcie Państwo,
że poproszę o przyjęcie wniosku do uzasadnienia, które skierował Komisja
Oświaty podczas swojego posiedzenia. Tutaj bardzo proszę aby w uzasadnieniu
po słowach: „w budynku wygaszanym” zdanie kończy się „ dla której organem
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prowadzącym będzie jednostka samorządu terytorialnego” P. radny Wiśniowski
prosił aby dodać słowa: „reaktywowanie Szkoły Podstawowej nr 6„Maratonu".
oraz w następnym zdaniu „ przygotowanie niniejszego projektu, które kończy
się słowami” dostosowania warunków lokalowych do wprowadzanych zmian
dodać poprawkę zaproponowaną przez radnego Jasińskiego, która brzmi: „ oraz
dąży do zapewnienia jednozmianowości”. Przedstawiła projekt uchwały z
uzasadnieniem – zał. Nr 25
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, Pani Naczelnik, Panie Marku bardzo
proszę o przedstawienie opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz – ten punkt dzisiejszy porządku obrad jest pod nr13
mam nadzieję, że to nie ma żadnego znaczenia Komisja Oświaty na swoim
spotkaniu 4 głosami za przy 2 wstrzymujących przyjęła ten projekt uchwały.
Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo czy ktoś jeszcze chciałby się odnieść do
uzasadnienia jakby i dopisania tych paru słów? Proszę bardzo.
P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący chciałbym po prostu złożyć wniosek
formalny o głosowanie uchwały bez poprawek z tego powodu, że jedna zmiana
w szkołach to jest sądzę, że jakiś cel, który jest ogólny. A druga sprawa
przypisanie tej szkole znów nazwy „Maraton” będzie ją kojarzyło wyłącznie ze
szkołą sportową. Wystarczy, że ta szkoła będzie po prostu, ten budynek będzie
przeznaczony na cele edukacyjne, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dobrze to proszę tylko jeszcze raz powtórzyć wniosek i
przegłosujemy.
P. Jacek Kalata – wniosek formalny jest, żeby po prostu nie wprowadzać tej
uchwale po prostu zmian i głosować ja w tej formie, która była na Komisji.
P. Przewodniczący - czy ktoś chciałby się odnieść do tego wniosku
P. Przewodniczącego? Nie, zatem przechodzimy do głosowania.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty - 8 głosów
przeciw.
P. Przewodniczący - Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 25
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (14 za) przy 4
głosach wstrzymujących się w obecności 18 radnych podjęła następującą
uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXXI/484/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
Uchwała stanowi zał. Nr 26
Ad. 14
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane –
przechodzimy do pkt.14 Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów rekrutacji do klas I publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Zakopane. Bardzo proszę P. Naczelnik Zofię Kiełpińską o przedstawienie
projektu uchwały.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 27
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane - dziękuję
bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczącego Marka Donatowicza o
przedstawienie opinii Komisji Oświaty.
P. Marek Donatowicz – Komisja Oświaty ten projekt przyjęła jednomyślnie,
pozytywnie.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane - dziękuję
bardzo, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, zatem
przechodzimy do głosowania. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 27.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/485/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów rekrutacji do klas I
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Zakopane.
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Uchwała stanowi zał. Nr 28
Ad.15
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – pkt.15
Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych
innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane. Bardzo proszę P. Naczelnik o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 29
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – dziękuje
bardzo Pani Naczelnik, bardzo proszę P. Marka Donatowicza o przedstawienie
opinii Komisji.
P. Marek Donatowicz – ten projekt również został przyjęty jednomyślnie
pozytywnie, dziękuje.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – dziękuje
bardzo czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt
uchwały - zał. Nr 29
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/486/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 30
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Ad.16
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane –
przechodzimy do pkt.16 - Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia na rok 2017
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Miasto Zakopane, maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na
które dofinansowanie może być przyznane. Bardzo proszę P. Naczelnik o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 31
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane – dziękuje
bardzo Pani Naczelnik.
P. Marek Donatowicz - w tym wypadku również projekt uchwały został
przyjęty jednomyślnie pozytywnie.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane dziękuje bardzo czy ktoś z radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos? Odczytał
projekt uchwały - zał. Nr 31
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (17 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 18 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/487/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miasto
Zakopane, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być
przyznane.
Uchwała stanowi zał. Nr 32
Ad.17.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zakopane przechodzimy do pkt.17 - Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do
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sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
NOSAL-STACJA NARCIARSKA” w Zakopanem.
P. Marta Gratkowska Doradca ds. Planowania Przestrzennego przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 33
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Urbanistyki P. Bartłomieja Bryjaka o przedstawienie opinii Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak – opinia Komisji jest pozytywna.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuje, Szanowna Rado bardzo proszę o
wysłuchanie. Czytając uzasadnienie tutaj dopatrzyłem się takiej literówki
mianowicie w dacie złożenia wniosku; „ w dniu 22.12.2016” ale to jest data. Ale
bardzo proszę, chcę aby Szanowna Rada o tym wiedziała, że wniosek, ten
wniosek jest z 22 grudnia 2016r a 14 stycznia 2016 roku, prawie rok wcześniej
na Komisji sportu i Turystyki padł wniosek o zlecenie opracowania
Miejscowego planu zagospodarowania dla części Tatrzańskiej Gminy dot.
Kasprowego Wierchu i Nosala. Więc bardzo proszę w uzasadnieniu wpisać
dobrze, że również jest to wniosek Rady Miasta, to jest jedna rzecz i bardzo
proszę o sporządzenie planu dla Kasprowego Wierchu dobrze? Mamy Nosal
przed nami jeszcze Kasprowy Wierch idąc za głosem wniosku, który został
przegłosowany na Komisji Sportu i Turystyki ale na ten moment prostujemy
Nosal i nad tym się pochylamy dobrze? Także też proszę aby do opinii
publicznej poszedł sygnał, że nie tylko na wniosek osób związanych ze sportem
co nas bardzo cieszy ale również na wniosek Rady Miasta. Kto chciałby jeszcze
z Państwa radnych zabrać głos, bardzo proszę P. Przewodniczący.
P. Maciej Wojak – Wysoka Rado, Szanowni Państwo, problem Nosala był
kilkakrotnie podnoszony na tej sali, to jedna z najlepszych tras wyczynowych
nie tylko w Zakopanem ale i w Europie o nagle przestała trzy lata temu istnieć w
zupełnej ciszy. My tylko zwróciliśmy na to uwagę na jednym z posiedzeń naszej
Rady, że jest to kolejny teren narciarski w Zakopanem po Butorowym,
Gubałówce i następnie Nosal przestaje istnieć. Wydaje mi się, że to jest ze
wszechmiar słuszna decyzja, że dzisiaj procedujemy nad tym, że powstanie tam
trasa narciarska, która będzie dostosowana do obecnych wymogów FIS-u czyli
będzie znacznie poszerzona i mam nadzieje, że powstanie ta trasa w szybkim
tempie. Są tylko trzy podmioty, które mają wpływ na uruchomienie tej trasy to
jest Tatrzański Park Narodowy, którego przychylność w ograniczonym zakresie
widać, Centralny Ośrodek Sportu, który zapewne wybuduje kolej linową i
prywatny właściciel u stóp Nosala, który też jest za rozwojem tej stacji.
Natomiast wydaje mi się, że należy pójść w następnym etapie troszkę dalej i
wykorzystać i połączyć trasę na Nosalu poprzez Nosalową Przełęcz z
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Kuźnicami. Będzie to jak gdyby bardzo atrakcyjny tren narciarski ponieważ
narciarze będą mogli trenować czy jeździć na Nosalu a potem na nartach
nartostradą poprzez przełęcz udać się do Kuźnic. Jak również będą
wykorzystane parkingi pod Nosalem i ci narciarze już jak gdyby nie będą
generować transportu, będą korzystać z transportu prywatnego, żeby udać się do
Kuźnic. Czyli będzie korzyść też ekologiczna ponieważ zostawią swoje
samochody na parkingu pod Nosalem i całkiem możliwe, że uda się to
przeprowadzić, że również w sezonie letnim turyści udający się w Tatry będą
mieli za punkt startu właśnie parking pod Nosalem a następnie wyciąg
Nosalową Przełęcz i Kuźnice. Wczoraj była dyskusja na ten temat na Komisji
Urbanistyki min. Z tym pomysłem wyszedł obecny na tej Komisji P. Senator
Franciszek Bachleda – Księdzularz, także miejmy nadzieję, że po tej krótkiej
przerwie Nosal znowu wróci jako super atrakcyjny teren narciarski. Dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuje, dziękuje również Pani Naczelnik za
przedstawienie projektu uchwały, czy są jeszcze jakieś pytania? nie widzę.
Zatem bardzo proszę aby w uzasadnieniu zostało zmienione na:
„...wnioskodawcy, Rada Miasta Zakopane oraz osoby o znacznym dorobku
narciarskim i doświadczeniu” itd. a to wynika no z wniosku Komisji. Odczytał
projekt uchwały - zał. Nr 33
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/488/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego NOSAL-STACJA NARCIARSKA” w
Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 34
Ad.17
P. Przewodniczący - pkt. 17 - Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do
zmiany
„Miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Furmanowa, Kotelnica, Tatary” w Zakopanem. Bardzo proszę P. Martę
Gratkowską w zastępstwie Kierownika Biura Planowania Przestrzennego o
przedstawienie projektu uchwały.
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P. Marta Gratkowska Doradca ds. Planowania Przestrzennego przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 35
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący P. Marto dla mnie jest to zrozumiałe,
czy dla Państwa radnych jest to zrozumiałe? Jeśli nie to proszę złożyć jeszcze
jakaś uwagę, zapytanie, jeśli nie to, proszę bardzo.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo,
Szanowni radni czy w tym temacie były konsultacje z mieszkańcami?
P. Jacek Kalata - P. Przewodniczący, Wysoka Rado, są to wnioski bardzo
ogólne z tego powodu, że na przykład przy ul. Kotelnica gdzie mamy czynne
osuwisko dzisiaj nie ma możliwości wykonania oświetlenia po prostu i
przechodząc kablami po prostu, żeby tego gruntu nie naruszać a obecne zapisy
całkowicie to uniemożliwiają a wymagają tego, żeby po prostu to przekopać z
ziemi. Z tego powodu są to zapisy bardzo ogólnikowe i po prostu nie dotyczą
żadnych jakichś nieruchomości prywatnych poza tym wnioskiem o wytycznych
tej drogi ponieważ jest to droga, która w 100% przebiega przez teren prywatny,
jest to dostęp do trzech albo czterech budynków i tam właściciele po prostu są
zgodni, że wrysowanie drogi wewnętrznej po prostu się mija z celem i nie jest
to żadna po prostu też droga, która kiedykolwiek może być użyta jako po prostu
łącznik (…). Także jest to wszystko po prostu skonsultowane z mieszkańcami i
jest to na wniosek mieszkańców, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Józef.
P. Józef Figiel - jest to na wniosek mieszkańców tak?
P. Jacek Kalata - tak.
P. Józef Figiel – natomiast z tego co Pn relacjonował jest to na wniosek
Komisji.
P. Jacek Kalata - P. Przewodniczący mieszkańcy się zwracają do mnie z tego
powodu, że jestem członkiem Komisji Urbanistyki i tez po prostu reprezentuje
ich na tych Komisjach i wnioskuje. Oświetlenie na Kotelnicy nie mogło być
wykonane bo (…)
P. Bartłomiej Bryjak z sali – chodziło o drogę.
P. Jacek Kalata - o drogę tak był to wniosek właściciela, właścicieli tak.
P. Józef Figiel – i taki wniosek wpłynął do Przewodniczącego Rady?
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P. Jacek Kalata - tak, tak i to było porostu omawiane na Komisji.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, proszę P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Burmistrzu, Pani Burmistrz, przepraszam,
P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo ja mam pytanie bo tak,
jest to wniosek mieszkańców, Komisji natomiast nie wiem czy Rada dysponuje
tym wnioskiem mieszkańców czyli ich podpisami bo ja z tego co wiem to jest to
wniosek, który wypłynął z Komisji i ewentualnie jest pismo jednej osoby tak?
P. Jacek Kalata z sali - w sprawie ulicy tak, właściciela.
P. Zbigniew Szczerba – a proszę mi powiedzieć to w takim razie rozumiem, że
jeżeli zmieniamy punktowo jakiś teren, który dotyczy większej grupy ludzi to
powinno to być na wniosek mieszkańców i w uzasadnieniu uchwały powinno
być napisane na czyj to jest wniosek. Natomiast w tym momencie robimy
precedens i teraz tak jeżeli tutaj przystępujemy do takiej zmiany i wyrażamy
zgodę to z całym szacunkiem Szanowni Państwo nie wiem dlaczego od trzech
lat prosimy o zgodę na Gubałówce? Jest przepychanie, przepychanie bo tam
potrzeb a tutaj niepotrzebna bo jeden radny złożył wniosek, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Jacek Kalata .
P. Jacek Kalata - Zbyszku przyjacielu, sprawa jest taka przy tym wniosku na
ul. Tatary bo jest to wniosek o wykreślenie na ul. Tatary, na Tatarach nie
wchodzimy w czyjąkolwiek własność jest po prostu wniosek właściciela działki
na której leży ta droga wewnętrzna. A więc de facto sądzę, że to jest to sprawa
jasna gdyby z Gubałówki przyszli wszyscy właściciele i złożyli wnioski o to,
żeby na ich działkach dokonano zmiany wszyscy się nie poprzemy. Dziękuje.
P. Maciej Wojak – proszę bardzo P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Szanowny Kolego radny Jacku
Kalato, proszę mi pokazać w projekcie uchwały, może ja tego nie dostrzegam
ale proszę mi pokazać, że jakikolwiek mieszkaniec jest wnioskodawca ja tego
nie widzę. Projekt uchwały,
P. Jacek Kalata z sali - ja też tego nie widzę ale,
P. Zbigniew Szczerba – Panie Jacku przepraszam bardzo ja mam głos, Tobie
głos udzielony nie został. Ja w projekcie uchwały nie widzę tego aby
którykolwiek mieszkaniec był wnioskodawcą.
P. Jacek Kalata z sali - pani Stopka.
P. Zbigniew Szczerba- w porządku ale ja z tego co się orientuje to ta zmiana
dotyczy nie tylko terenu z którym ma do czynienia P. Stopka tylko ta zmiana
jest szersza i w tym momencie,
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P. Jacek Kalata z sali - chodzi ci o oświetlenie.
P. Zbigniew Szczerba - chodzi mi o zasadę, zasada jest taka, że jeżeli
oświetlenie dla Ciebie jest celem nadrzędnym i publicznym dla mnie
narciarstwo jest celem nadrzędnym i publicznym i teraz ja na Komisji
Urbanistyki przyjdę i złoże wniosek o zmianę punktowa na Gubałówce i teraz
pytanie czy Rada dokładnie w ten sam sposób zajmie się tą sprawą czy nie? Ja
uważam, że sprawy dla mnie są równorzędne bo uważam, że rozwój narciarstwa
tak jak żeśmy rozmawiali to parę pewnie minut temu jest to dla Zakopanego
priorytet. Więc teraz albo traktujemy wszystkich równo albo się bawimy w
równych i równiejszych. A teraz druga sprawa jeżeli jest wniosek mieszkańców
dotyczący jednej zmiany punktowe to dlaczego w jednej uchwale mamy dwie?
bo jeżeli mieszkaniec składa jedną to możemy rozważyć kwestie mieszkańca. A
teraz wniosek, który nie ma poparcia mieszkańców bo ja nie widzę tego
poparcia to jest druga kwestia, dziękuje.
P. Jacek Kalata - Zbyszku powiem tak jeżeli Ty nie widzisz różnicy miedzy
dokonaniem zmiany na czyimś terenie a dopuszczeniem po prostu
napowietrznych linii.
P. Zbigniew Szczerba z sali – na czyimś terenie.
P. Jacek Kalata - nie, przy drogach publicznych.
P. Zbigniew Szczerba z sali – nie jest to sprecyzowane czyli na czyimś terenie.
P. Jacek Kalata - jest to infrastruktura techniczna i całe założenie czy wniosek
by taki, że w rejonie Kotelnicy nie ma możliwości wykonania oświetlenia
wzdłuż ulicy po prostu wykopania ponieważ destabilizuje się całe osuwisko w
ten sposób.
P. Zbigniew Szczerba z sali – ale budować można?
P. Jacek Kalata - przepraszam bardzo ale czy my tutaj w ogóle wnikamy w
kwestię w ogóle budowania czy my ingerujemy w czyjkolwiek grunt, to nie jest
wniosek na tej zasadzie, że dopuszczamy teraz na czyichś terenach po prostu
budowanie(…). Jest tylko zmiana polegająca na tym aby dopuścić po prostu
napowietrzne linie oświetleniowe, które po prostu,
P. Zbigniew Szczerba z sali – dokładnie tak samo jak na Gubałówce
wnioskujemy o zbudowanie wyciągu, który jest również napowietrzny.
P. Jacek Kalata - ale podpory są na czyim terenie możesz mi to wskazać? Jest
coś takiego koło drogi publicznej jak pas drogowy i tam się lokalizuje z reguły
oświetlenie. Jeżeli nie ma pasa drogowego to we tym momencie trzeba uzyskać
zgody właścicieli terenów przyległych.
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P. Zbigniew Szczerba z sali – do zmiany punktowej również.
P. Jacek Kalata - tak i sądzę, że tutaj nie możemy w ogóle porównywać
kwestii linii napowietrznych, dopuszczenia linii napowietrznych przy
oświetleniu gdyby to oświetlenie mogło być po prostu wykonane i mogło się
zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców tego rejonu. Tylko, że to jest to
właśnie Twoje stanowisko, że każmy tam z mieszkańców ponieważ Gubałówka
nie jest czynna i wszystko tam blokujmy co się tam po prostu da nawet kwestie
bezpieczeństwa mieszkańców, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – moje zdanie w tym temacie jest takie, że inicjatywa, która
rzeczywiście wypłynęła na Komisji no jest bardzo potrzebna i szczytna
dotycząca tych napowietrznych linii energetycznych i ja bym tego nie łączył tak
do końca z Gubałówką bo ja się zgadzam z P. Zbyszkiem Szczerba, że powinna
trasa zostać udostępniona narciarzom na Gubałówce. Tak więc jakby to są dwa
różne tematy, kolejna sprawa taka, że Rady Miasta jest takie aby zmiany
punktowe przeprowadzać pakietowo prawda, żeby to Gminę kosztowało jak
najmniej wiec dlatego została jeszcze dopisana ta droga. Dobrze bardzo proszę
P. Zbigniew.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący bardzo proszę o 5 minut przerwy.
P. Przewodniczący – dobrze, Szanowni Państwo ogłaszam pół godziny, do
godziny 11: 00 przerwę.
Przerwa.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo ogłaszam koniec przerwy, więc
wracamy do procedowania punktu 18 porządku obrad podjęcie uchwały w
sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Furmanowa, Kotelnica, Tatary” w Zakopanem.
P. Jacek Kalata z sali – P. Przewodniczący Pani Naczelni jeszcze.
P. Przewodniczący – stwierdzam, że quorum jest i możemy procedować i
podejmować prawomocne uchwały. Bardzo proszę o zabranie głosu Panią
Naczelnik, bardzo proszę.
P. Marta Gratkowska Doradca ds. Planowania Przestrzennego – ja jeszcze
chciałam tak podsumowując tą sprawę uchwały dot. „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Furmanowa, Kotelnica, Tatary” dwie rzeczy
poruszyć bo tu takie padło stwierdzenie, że są dwie różne sprawy procedowane.
To chciałabym przypomnieć jeszcze raz, że takie ustalenie żeśmy podjęli, że w
pakietach będą rozpatrywane wszystkie wnioski do danego planu i stąd się
wzięło to, że są dwie różne sprawy w jednej uchwale. I jeszcze tutaj jest taka
propozycja autopoprawki do tego zapisu dotyczącego lokalizowania
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napowietrznych i naziemnych elementów infrastruktury technicznej, żeby
uściślić to, że dotyczy to infrastruktury technicznej związanej z drogami.
Natomiast no tak,
P. Przewodniczący – tak dopisujemy tak?
P. Marta Gratkowska Doradca ds. Planowania Przestrzennego – tak.
P. Przewodniczący – Pani wnosi o taką, Burmistrz prosi o taką autopoprawkę?
Dobrze, dziękuje. Zanim oczywiście będziemy kontynuować dyskusję,
przegłosujmy tą autopoprawkę. „W §2 w pkt.2 zmianą zostaną objęte; część
tekstowa planu w zakresie wynikającym z konieczności dostosowania zapisów o
dokonanych wyżej wymienionych zmian graficznych oraz w zakresie zmian,
ustaleń w §6 dotyczących zasad lokalizowania napowietrznych i naziemnych
elementów infrastruktury technicznej związanej z drogami”.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
większością głosów (10za) przy 7 głosach wstrzymujących się w obecności
17 radnych.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo proponuje przejść do głosowania,
proszę bardzo P. Przewodniczący Józef Figiel.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo,
Szanowna Rado, P. Przewodniczący ja bym złożył wniosek o ściągnięcie tego
projektu uchwały ponieważ wniosek o wykreślenie drogi złożyła jedna osoba. Z
tego co się orientuje tam jest około 10 zainteresowanych i wypadałoby poprosić
pozostałych na posiedzenie Komisji i przekonsultować i wtedy podjąć stosowna
uchwałę. Natomiast wydaje mi się też zasadnym aby te dwie sprawy były
podzielone w dwóch uchwałach dotyczące linii i dotyczące drogi, dziękuje.
P. Przewodniczący – na drugie pytanie od razu odpowiem prawda, że taki
wniosek wyszedł z Komisji Urbanistyki aby pakietowo przeprowadzać,
procedować z racji
P. Jacek Kalata z sali - to jest zgodne ze Studium.
P. Przewodniczący – także to jest logiczne prawda? dziękuje bardzo, dotyczący
tego wniosku?
P. Zbigniew Szczerba z sali – tak.
P. Przewodniczący – bardzo proszę.
P. Zbigniew Szczerba – bardzo krótko, nie chcę już do meritum uchwały
przechodzić natomiast rzeczywiście jakbym tutaj poparł wniosek Kolegi Józka
Figla dotyczący zdjęcia natomiast trochę moje uzasadnienie jest inne ponieważ
uważam, że należy go zdjąć, żeby to jeszcze raz przeprocesować. Natomiast
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docelowo jeżeli mają te uchwały trafić pod obrady Sesji pod obrady Rady
Miasta, żeby trafiły jako dwie odrębne uchwały i podzielić po prostu tą uchwałę
na dwie niezależnie, odrębnie działające uchwały. Tak ale w każdym razie, żeby
zdjąć dzisiaj i przeprocesować, procedurę przeprowadzić czy to będzie
mieszkańca Zakopanego czy nie. To jakby kwestia już jest Przewodniczącego
Komisji Urbanistyki, nie chcę trochę w jego buty wchodzić, natomiast docelowo
podzielić te uchwały na dwie, dziękuje.
P. Przewodniczący – ad vocem P. Kalaty?
P. Jacek Kalata z sali – Wysoka Rado wręcz przeciwnie, powiedzmy inaczej
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wszyscy radni wstąpili do Komisji
Urbanistyki gdzie te tematy są po prostu omawiane i procedowane. Komisja
Urbanistyki po prostu pozytywnie zaopiniowała te wnioski i na podstawie tego
po prostu został sporządzony projekt uchwały, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – proszę bardzo.
P. Zbigniew Szczerba – ale sprawy dotyczą dwóch innych dziedzin, jedna
dotyczy drogi druga dotyczy instalowania napowietrznych instalacji i dlatego
uważam, że powinny być głosowane osobne a nie głosowane razem. A to, że nie
wszyscy są w Komisji Urbanistyki, czy mogą wstąpić czy nie to właśnie
dlatego, że nie wszyscy są w Komisji Urbanistyki cała Rada powinna się
wypowiedzieć niezależnie co do jednej uchwały i co do drugiej uchwały.
P. Przewodniczący – Panie radny bez personalizowania odpowiedzi.
P. Jacek Kalata - obydwa wnioski były oddzielnie procedowane na Komisji
można było,
P. Zbigniew Szczerba z sali – tak samo powinno być.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, P. Wojtku proszę bo resztę wniosek P.
Józefa będziemy głosować.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, nie chciałbym się odnosić do planów zagospodarowania
przestrzennego i wniosków tamtej kadencji jak to wyglądało bo mógłbym tu
przypomnieć a nie chciałbym przypomnieć jak było na (…),
P. Bożena Solańska z sali – znowu wycieczki personalne.
P. Wojciech Tatar – jak Rada Miasta, nie, nie mówię personalnie Pani Bożeno
także na razie mówię wieloosobowo.
P. Przewodniczący – Panie Janku,
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P. Wojciech Tatar – także nie chciałbym się odnosić do tego jakie wiadomości
zostały przekazywane Radzie Miasta Zakopane(…)na jakich planach
procedowała (…) Konserwator Zabytków także nie wracajmy do tego. Ja myślę,
że dotyczy to infrastruktury technicznej jako drogi, oświetlenia ulicznego to się
nie dziwie czemu zmiana dotyczy napowietrznej linii no bo linia ziemna,
elektryczna wiąże się w wejściem w grunty mieszkańców a na Podhalu się
ludzie po prostu tego boją. Prościej prowadzić linię napowietrzną bo muszą
uzyskać zgody tylko na postawienie słupa a tak to wchodzą w całość działki i
idzie, wchodzi prawo przesyłu później, służebność przesyłu. No i tyle, ja myślę,
że wydaje mi się, że jeżeli będziemy tak robić i rozdzielać wszystko na jedno i
wnioski, które poszły z Komisji my będziemy teraz na Sesji ściągać do
ponownego rozpatrzenia przez całą Radę to jest utrudnianie pracy całej Radzie.
Dziękuje tak uważam, że tak jest i wydaje mi się, że tak nie powinno być,
dziękuje.
P. Przewodniczący – nie słyszałem wypowiedzi P. Tatara, dobrze Szanowni
Państwo zatem, dobrze Szanowni Państwo proponuje procedować ten projekt
uchwały. .
Głosy z sali – wniosek, wniosek.
P. Przewodniczący – nie, nie wniosek, projekt uchwały głosujemy.
P. Zbigniew Szczerba z sali – ale był wniosek o ściągnięcie.
P. Przewodniczący – o ściągniecie to decyduje Przewodniczący, ma prawo
poddać pod głosowanie bądź nie, dobrze? To proszę uszanować, bo korzystam z
swojego prawa i jednak będziemy procedować ten projekt, dobrze? Odczytał
projekt uchwały wraz z autopoprawką - zał. Nr 35, ale Panowie bo głosowanie
jest.
P. Wojciech Tatar z sali – zaraz wracam, przepraszam.
Śmiech.
P. Zbigniew Szczerba z sali – nie można w trakcie głosowania.
P. Wojciech Tatar z sali – ja głosowałem P. Przewodniczący.
P. Zbigniew Szczerba z sali – nie ma jeszcze w trakcie głosowania jesteśmy.
P. Przewodniczący proszę o reasumpcję głosowania.
P. Bożena Solańska z sali – oczywiście.
P. Przewodniczący – bardzo proszę oczywiście, reasumpcja głosowania,
wysoko Stanisławie bo nie wiadomo czy popieracie czy nie głosujecie.

42

Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (10 za) przy 4
głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się w obecności 18 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/489/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 23 lutego 2017 r.
w
sprawie:
przystąpienia
do
zmiany
„Miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego Furmanowa, Kotelnica, Tatary” w
Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 36
Ad. 19
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 19 - Podjęcie uchwały w
sprawie: uchylenia uchwał dotyczących utworzenia parku kulturowego.
Panowie bardzo proszę nie wychodzić, Pan Byrcyn jest m.in. inicjatorem
obecnej uchwały. Szanowni Państwo ogłaszam przerwę z racji tego, że no nie
ma radnych, którzy się podpisali pod tym projektem.
P. Zbigniew Szczerba z sali – jeden z wnioskodawców jest.
P. Przewodniczący - jest. Ja może przeczytam kto się podpisał pod projektem
grupy radnych tej uchwały w sprawie: uchylenia uchwał dotyczących
utworzenia parku kulturowego kotliny zakopiańskiej: P. Jacek Kalata obecny, P.
Jan Topór Jasica obecny, P. Andrzej Hyc jest, Pan Strączek, Pan Wojak, Pan
tatar i Pan Majerczyk. Ogłaszam przerwę gdyż uważam, że jest to dalece
nietaktowne podpisać się pod projektem i nie być obecnym nad procedowaniem
tego. Nie praktykujmy tej złej praktyki. Ogłaszam przerwę do momentu jakby
kompletu tych radnych, którzy złożyli wniosek. Dziękuję bardzo. Proponuję
przerwę 10 – minutową.
Przerwa
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo ogłaszam koniec przerwy, bardzo
proszę wszystkich radnych o zajęcie miejsc, projekt uchwały w sprawie:
uchylenia uchwał dotyczących utworzenia parku kulturowego kotliny
zakopiańskiej, bardzo proszę P. Jacka Kalatę o przedstawienie projektu
uchwały.
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P. Jacek Kalata – przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 37.
Szanowni Państwo proszę o przyjęcie tej uchwały i bardzo proszę o głosowanie
imienne w tej sprawie z tego powodu, że ta uchwała skrzywdziła przede
wszystkim właścicieli nieruchomości, gdzie ten park został objęty, o
deweloperów w tym okresie świetnie zadbano. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę o przedstawienie opinii
Komisji Urbanistyki i Rozwoju.
P. Bartłomiej Bryjak – opinia Komisji była pozytywna choć nie jednogłośna.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę P. Stanisław Majerczyk.
P. Stanisław Majerczyk – Wysoka Rado, P. Przewodniczący , Szanowni
Państwo, proszę Państwa od grudnia do dzisiaj trochę czasu minęło, kolego
Jacku, koledzy radni powiem szczerze, złożyłem podpis, tak złożyłem podpis
pod projektem uchwały przychylając się zdaniu i sensie tego wniosku do tego,
że należy podjąć działania w kierunku stworzenia planu zagospodarowania i
planu ochrony, żeby dokończyć to uchwalenie tego parku kulturowego miało w
zamyśle. Natomiast powiem szczerze, że troszeczkę wiadomości jednak do
mojej głowy spłynęło, w międzyczasie wydarzyło się m.in. spotkanie związane
z stworzeniem studium zagospodarowania dla miasta i są pewne fakty, które
wpłynęły na trochę weryfikację mojego poglądu. Proszę Państwa dzisiaj już nie
jestem tak naprawdę do końca przekonany czy należy dzisiaj bezwzględnie
pozbawić tych terenów szerokiej ochronie, dzisiaj ochronę mają w postaci planu
zagospodarowania przestrzennego, ale wszyscy wiemy co dzieje się z planami.
Niektóre stają się uchylone i następuje jedyna nadzieja jeszcze w tym parku
kulturowym i w tym momencie chciałem oświadczyć, że generalnie rzecz biorąc
z przykrością powiem wycofuje poparcie dla tego projektu. Przepraszam
najmocniej.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Andrzej Hyc.
P. Andrzej Hyc – Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja dzisiaj w średniej
formie, ale chciałem tutaj dodać odnośnie podpisu pod tym projektem uchwały,
chciałem przez to wyrazić mój sprzeciw do sytuacji jaka ma miejsce m.in. na
Stanisława Zubka ulicy pod stronie północnej i wskazując na to, że mamy tam
do czynienia z ogólnym problemem, który chciałbym w niedalekiej przyszłości
się rozwiązał i żeby Rada zajęła się tym wnioskiem. Mając świadomość tego, że
uchylenie tego parku kulturowego obejmuje nie tylko ul. Stanisława Zubka,
natomiast dużo szerszy plan, ja oczywiście będę głosował wstrzymując się jeżeli
chodzi o tą kwestię tutaj poparcia tej uchwały, ale chciałbym wskazać kierunek,
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abyśmy się zajęli częściowym, że tak powiem, jeżeli uchyleniem to tylko i
wyłącznie w danych częściach, aby pokazać problem który dotyczy m.in.
danych regionów w Zakopanem, dlatego że obrzeże niestety w niektórych
częściach są omijane i m.in. jest to ul. Stanisław Zubka, którą chciałbym, aby w
niedalekiej przyszłości rozwiązać problem kompleksowo. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, P. Maciej Wojak.
P. Maciej Wojak – Szanowni Państwo po zapoznaniu się z opinią
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z opinią Pana Burmistrza
wycofuję swoje poparcie dla uchylenia parku kulturowego kotliny zakopiańskiej
ponieważ zgodnie z tymi opiniami nie stanowi samoistnego źródła ograniczeń
możliwości rozwoju terenów w nim objętych. Ograniczenia takie zawierają
bowiem obowiązujące plany miejscowe, a te oparte są na wiążącym i
obowiązującym akcie polityki przestrzennej jakim jest studium, zawierającym
zarówno ochronę dobra publicznego jakim są tereny otwarte o walorach
kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. Te dwie opinie jak gdyby
uświadomiły mi fakt, że mimo to, że na większości, właściwie na całym
obszarze Zakopanego obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego, ale
istnieje taka możliwość, że są one uchylane i w ten czas? W ten czas wchodzą w
grę wuzetki, które są niezwykle groźne dla tych terenów i właśnie takim
bezpiecznikiem jest ten plan parku kulturowego kotliny zakopiańskiej. W ten
czas kiedy nie obowiązują plany zagospodarowania ten plan kulturowy jest
ochroną dla tych terenów. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo park kulturowy kotliny zakopiańskiej i został
powołany w celu zahamowania rozbudowy deweloperskiej w chwili kiedy
zostały uchylone plany ustawowo. I ten zamiar się udał. Faktem jest, że nie
został opracowany plan ochrony parku i to jest źle. Nie opracował go Wydział
Architektury, bo Burmistrz nie zlecił. Burmistrz miał wtedy w Radzie większość
więc twierdził, że plany przestrzenne są pierwszoplanowe natomiast park
ochrony może poczekać. Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy do tego planu
ochrony przystąpili. Natomiast tak jak tu już koledzy powiedzieli miejscowe
plany są uchylane, zawieszane i wtedy obowiązują tzw. wuzetki. Deweloperzy
będą mieli pole do popisu. Mało tego proszę Państwa nie tak dawno
podejmowaliśmy uchwałę upoważniającą Burmistrza do złożenia wniosku do
Trybunału Konstytucyjnego odnośnie opłaty miejscowej i w tym wniosku było
napisane, że gmina ubiegając się o stosowanie takiej opłaty musi spełnić trzy
warunki, musi być aspekt turystyczny, aspekt krajobrazowy, uwarunkowania
środowiskowe. Proszę Państwa cała Rada była zgodna za tym wnioskiem do
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Trybunału. Uchylając park kulturowy kotliny zakopiańskiej pozbawiamy się
tego aspektu krajobrazowego, który w niedalekiej przyszłości będzie (...). dziwi
mnie proszę Państwa, że ani opinia Konserwatora Zabytków ani te argumenty te
do Państwa nie trafiają tylko chcecie Państwo na siłę przeforsować uchylenie
tego co sprawdziło się, bo się sprawdziło. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – Panie Józku na początku powiedziałem, że mam nadzieję że
ten wniosek będzie impulsem do profesjonalnego prowadzenia po prostu planu
ochrony ponieważ przez 11 długich lat żadnego takiego impulsu nie było.
Zacytuje Panu pewien fragment opinii Burmistrza: „w 2007 roku Burmistrz
Miasta Zakopane przystąpił do rozmów z Instytutem Architektury Krajobrazu
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej” i to był 2007 rok, mamy
2017 rok, „wprawdzie rozmowy dotyczące utworzenia planu ochrony parku
kulturowego kotliny zakopiańskiej zostały zawieszone, powyższe rozwiązanie
należy traktować jako rozwiązanie tymczasowe, a docelowo w świetle jasnego
wymogu ustawowego, należy bezwzględnie podjąć działania zmierzające do
opracowania planu ochrony parku kulturowego kotliny zakopiańskiej, tak jak to
miało miejsce w przypadku parku kulturowego Krupówki”. Dlatego mówię 10
długich lat, przypomnę że w 2015 roku w styczniu złożyłem interpelację w tej
sprawie, w 2016 roku złożyłem interpelację w tej sprawie i dlatego w 2017 roku
postanowiłem po prostu tez się przypomnieć w tej samej sprawie. Nie mówię, że
jestem po prostu zwolennikiem uchyleń tylko zróbmy coś ponieważ 11 lat nie
było nic zrobione. Widzę różnicę między parkiem kulturowym Krupówki, jak
może on być prowadzony, jakie są skutki jego wprowadzenia i widzę różnicę na
Gubałówce jaki mamy Bangladesz. Dziękuję.
P. Przewodniczący - P. Józef Figiel, następnie P. Zbigniew Szczerba.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, kolego Jacku, bardzo się cieszę że mówisz,
że widzisz impuls, który powinien wyjść z tego urzędu. Natomiast jeżeli
uchylimy park kulturowy kotliny zakopiańskiej to gdzie ten impuls skierujemy?
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, P. Jacek Kalata ad vocem.
P. Jacek Kalata – Panie Józku powiedziałem Panu, powiedziałem panu że
jestem zwolennikiem tego żebyśmy uchwalili mniejsze parki, park Gubałówka,
park Nosal, w tych miejscach gdzie to naprawdę osiągnęło już dna. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący - P. Zbigniew Szczerba.
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P. Zbigniew Szczerba – miałem nie zabierać głosu, bo jak to ładnie kolega Hyc
powiedział jestem również zmęczony, ale czegoś tutaj nie rozumiem. To znaczy
tak, uchylimy park kulturowy kotliny zakopiańskiej, ale tak naprawdę w
domyśle mamy dać impuls. To tak trochę nie o to chodzi. Chciałem Panu
radnemu przypomnieć jeszcze jedną rzecz, że na Krupówkach jest lepiej niż
było i park kulturowy funkcjonuje, ale planu ochrony w dalszym ciągu nie ma,
więc bez planu ochrony też da się funkcjonować, z tym że Krupówki nie róbmy
jako przykład akurat dla kotliny zakopiańskiej, bo tutaj też nie ma planu
ochrony jeszcze, bo się tworzy. Natomiast ja myślę, że jeżeli intencją
wnioskodawcy było to, aby stworzyć plan ochrony no to trzeba było stworzyć
projekt uchwały zobowiązującą Burmistrza do wykonania planu ochrony a nie
uchylenia parku kulturowego. Dziękuję.
P. Przewodniczący - ad vocem Panie Jacku
P. Jacek Kalata – Zbyszku powiem ci, że jest coś takiego jak się biorą
profesjonaliści za coś to ma to funkcjonować jak na Krupówkach. Jak się biorą
paproki to jest tak jak jest na Gubałówce.
P. Zbigniew Szczerba z sali – mówisz o wzgórzu Gubałówki czy o trasie
narciarskiej?
P. Jacek Kalata – powiedzmy inaczej, ten temat jest skomplikowany,
przypomnę ci jeszcze Komisję kiedy właśnie była prowadzona przez Macieja
Rzankowskiego, była właśnie wtedy ostra dyskusja na ten temat. Wtedy Pan
Maciej Rzankowski zwrócił uwagę, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby to
uchylić. Ty wtedy też przytaknąłeś, tylko na tym się wszystko skończyło na tej
komisji. To był moment
P. Zbigniew Szczerba z sali – czy jest w protokole to moje przytaknięcie?
P. Jacek Kalata – nie wiem, ale bynajmniej ja tama byłem i było też kilka
innych mieszkańców, bo na ten temat była dyskusja.
P. Przewodniczący - Panie Jacku, ale w dziwnym kierunku zmierzamy.
P. Jacek Kalata – nie, to jest to, że swego czasu Pan radny Szczerba też
powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby to uchylić. Dziękuję bardzo,
proszę o przejście do głosowania.
P. Zbigniew Szczerba z sali – P. Przewodniczący musze te niedomówienie
wyjaśnić niestety.
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P. Bartłomiej Bryjak z sali – Pan Jacek chce dokuczyć Panu Zbyszkowi tylko
nie wie jak.
P. Łukasz Filipowicz z sali – a Pan Zbyszek przytakuje tylko po cichu to robi.
P. Zbigniew Szczerba – żeby było jasne, tak, jestem generalnie docelowo za
uchyleniem uchwały o parku kulturowym kotliny zakopiańskiej. Jest to zgodne
z prawdę. Natomiast muszą być stworzone pewne warunki, czyli muszą być na
całym terenie obowiązującego parku już mówiąc na poważnie, muszą być
uchwalone i prawomocne plany zagospodarowania przestrzennego. Czego na
dzień dzisiejszy nie ma.
P. Przewodniczący - bardzo proszę Pani Gratkowska.
P. Marta Gratkowska Doradca ds. Planowania Przestrzennego – Szanowni
Państwo ja chciałam przywołać tutaj taką treść opinii jaką Pan Burmistrz do tej
uchwały przygotował i również pełną treść opinii Konserwatora, bo tu są pewne
zapisy o których nie należy zapominać, bo do tej pory były tylko fragmenty
podawane. Przedstawiła opinię Burmistrza z dnia 23 stycznia br., znak:
MKZ.0004.1.2016 ( opinia negatywna) – zał. Nr 38
Przedstawiła opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie opinii
do uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących utworzenia parku
kulturowego kotliny zakopiańskiej ( opinia negatywna) – zał. Nr 39.
Na ul. Kościeliskiej na terenach zielonych obowiązuje park, nie obowiązuje na
terenach, które były budowlane. Tam nie obowiązuje, mogą być procedowane
wuzetki. Natomiast tereny zielone w granicach tego planu są objęte parkiem
kulturowym. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę Pani mecenas
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – P. Przewodniczący , Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, uchwała z 1 marca 2007 roku o utworzeniu parku
kulturowego kotliny zakopiańskiej na pewno nie jest uchwałą doskonałą.
Pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że była jedna z pierwszych uchwał i
uchwałą powstałą w toku długotrwałego procesu co widać dobitnie na projekcie
dzisiaj Państwu przedłożonym. Albowiem Rada Miasta Zakopane w 2006 roku
podchodziła trzykrotnie do utworzenia parku kulturowego, a mianowicie w lipcu
2006 roku, we wrześniu 2006 roku i w ostateczności 1 marca 2007 roku. Jak
wiecie Państwo ta uchwała była przedmiotem wielu skarg do sądów
administracyjnych. Przypomnę Państwu taki szczegół, że Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność tej uchwały. Rada Miasta
Zakopane złożyła skargę kasacyjną i Naczelny Sąd Administracyjny uchylił
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wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Stwierdził, że
uchwała Rady Miasta Zakopane jest zgodna z prawem i od tego momentu
funkcjonuje. Szanowni Państwo jak mówił tu już wielokrotnie podkreślane sama
uchwała o utworzeniu parku kulturowego, aczkolwiek zawiera zakazy i
ograniczenia dotyczące zabudowy, czy prowadzenia działalności gospodarczej
nie stanowi źródła tych zakazów dla dzisiejszych właścicieli czy użytkowników
nieruchomości. A dlaczego? Dlatego, że zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Studia uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego a także w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się zasady zawarte w uchwałach
o utworzeniu parków kulturowych. Oznacza to, ze te zakazy i ograniczenia
zostały przeniesione do zapisów planów miejscowych i to one dzisiaj
ograniczają możliwości swobodnego wykorzystania nieruchomości. Szanowni
Państwo jest tak, że dla obszaru, dla których utworzono park kulturowy istnieje
obowiązek sporządzenia planu. Jeżeli istnieje obowiązek sporządzenia planu to
wówczas nie można prowadzić postępowań o ustalenie warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu. Jeżeli takiej uchwały nie będzie, będzie można w
sposób dowolny prowadzić takie postępowania administracyjne. Szanowni
Państwo chciałabym jeszcze zwrócić waszą uwagę na pewien aspekt procesowy.
Jak wiecie nie tylko uchwała o utworzeniu parku kulturowego była przedmiotem
postępowania sądowo administracyjnych. Uchwała ta była również
przedmiotem postępowań przed sądem cywilnym. A dlaczego? Dlatego, że art.
17 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mówi taj, że jeżeli ktoś
w skutek zakazów i ograniczeń ustanowionych w parku kulturowym nie może w
sposób swobodny korzystać ze swojej nieruchomości, to wówczas przysługuje
mu roszczenie odszkodowań. Spotkaliśmy się z takimi dwoma potężnymi
roszczeniami i te roszczenia zostały oddalone właśnie na takiej zasadzie, że sam
park ponieważ już były plany nie rodził tych zakazów i ograniczeń. Pan radny,
główny inicjator uchwały, przyznam tutaj, że chciał dać jak gdyby impuls do
pewnej dyskusji nad zapisami tej uchwały o utworzeniu parku kulturowego z
2007 roku ponieważ nie jest to uchwała doskonała, na pewno nie jest doskonała
i nikt tego nie śmie twierdzić, że dobrze by było utworzyć parki kulturowe dla
poszczególnych obszarów. Tak padło tutaj na Sesji. Proszę Państwa wydaje mi
się, że nie ma żadnych przeszkód, żeby pogodzić tak naprawdę intencje Pana
radnego, ale nie niweczyć trudu, który kiedyś podjęła Rada Miasta Zakopane i
który okazał się potrzebny dla tego miasta. Przecież można podjąć pracę dla
utworzenia parku kulturowego dla poszczególnych obszarów i dopiero po ich
finalizacji a sami Państwo wiecie na przykładzie parku kulturowego ul.
Krupówki, nie jest to droga prosta i szybka, dopiero po ich finalizacji nowe
uchwały mogą uchylić tą uchwałę i to było by chyba najbardziej racjonalnym
rozwiązaniem naszej sytuacji. Dziękuję bardzo.
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P. Przewodniczący - bardzo dziękuję Pani mecenas, bardzo proszę P. Jacek
Kalata.
P. Jacek Kalata - bardzo chce ci podziękować Zbyszku z tego miejsca,
ponieważ masz rację, bo wtedy z tej komisji nie miałem żadnego zapisu, ale z
tej Sesji zapis jest i mam nadzieję, że, nie liczyłem na twoje wsparcie, że tam
gdzie mamy już ugruntowane plany, że będziemy mogli te parki w tych
miejscach po prostu uchylić. Dziękuję jeszcze raz.
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – proszę Państwa przepraszam,
jeżeli ja powtórzę, ale to też jeszcze trzeba mieć świadomość przed podjęciem
dzisiaj decyzji. Wiecie Państwo są składane skargi na uchwały dotyczące
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Skargi pochodzące od
indywidualnych osób oraz skargi pochodzące od Wojewody. Sytuacja aktualnie
wygląda tak, że Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność
uchwały w sprawie miejscowego planu Nosal, Kuźnice, Zamoyskiego.
Wnieśliśmy skargi kasacyjne, ale nie wiadomo jakie będą losy i jeżeli zostaną
oddalone skargi kasacyjne, dla tych obszarów nie będzie planów
zagospodarowania przestrzennego
P. Przewodniczący - a Kościeliska w całości?
P. Małgorzata Musiał Fecko Radca Prawny – tak, tak, Kościeliska no ale
tutaj
P. Przewodniczący - może jest właściwa okazja, aby złożyć wniosek na
Radzie, aby Burmistrz natychmiast przystąpił do przetargu i sporządzenia planu
miejscowego ul. Kościeliskiej, który na dziś nie istnieje, proszę bardzo P.
Andrzej Hyc.
P. Andrzej Hyc- ja tutaj przychylam się do wniosku, żeby rzeczywiście etapami
dot. uchylenia uchwał o parku kulturowym. Myślę, że taka procedura będzie
sensowna. Natomiast co do ul. Kościeliskiej tutaj nawet apeluję, żeby jak
najszybciej przystąpić do procedowania jeżeli chodzi o procedurę
zagospodarowania przestrzennego, dlatego że pamiętamy w zeszłej kadencji był
wielki bój o ten plan. Prosiłem kilkakrotnie, żeby nie uchwalać tego planu w
takim kształcie jakim był, dlatego że grozi on uchyleniem w pewnych punktach
i to się rzeczywiście stało. Dziś mamy taką sytuację jaką mamy, ja oczywiście
przedstawię te rzeczy, które były sporne odnośnie tego planu i mam tutaj
ogromna prośbę do Burmistrzów, aby w jak najszybszym, ekspresowym tempie
można było uchwalić plan ul. Kościeliskiej, bo to jest bardzo, bardzo istotne dla
tego rejonu.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, pozwolicie że złożę
wniosek przy okazji, ale tak bardzo istotny wniosek do Pana Burmistrza o
natychmiastowe przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego ul. Kościeliskiej.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie
w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący - mamy jeszcze jeden wniosek o głosowanie imienne dot.
procedowanej uchwały.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty 6 głosów
za, przy 6 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się.
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo, ja tylko mam apel do Szanownej
Rady, bo ten mój ruch, który wykonałem ogłaszając przerwę nie wynika z tego z
mojej przyjemności tylko z tego, aby każdy radny naprawdę podchodził bardzo
poważnie do głosowań, konsekwentnie do głosowań. Jeżeli się podpisuje na
Komisji głosując to tak samo wyjść odważnie tutaj na Sesji i przyznać się do
błędu. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie
widzę.
Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 37
Rada Miasta w głosowaniu jawnym w obecności 18 radnych nie podjęła
uchwały: 2 za, 13 przeciw 3 głosy wstrzymujące się
Ad.20
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.20 - Podjęcie uchwały w sprawie:
zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017. Bardzo proszę P. Skarbnik
Helenę Mamcarz o przedstawienie projektu uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane - przedstawiła projekt
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 40
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Skarbnik za przedstawienie projektu
uchwały. Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Ekonomiki P. Jana Gluca o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Szanowni Państwo Komisja Ekonomiki
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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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 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXI/490/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017.
Uchwała stanowi zał. Nr 41
Ad. 21
P. Przewodniczący
- Szanowni Państwo pkt. 21 – Wolne wnioski
mieszkańców. Brak wniosków.
Ad.22
P. Przewodniczący – pkt.22 Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i
wnioski radnych. Bardzo proszę P. Wiceburmistrza Wiktora Łukaszczyka o
zabranie głosu.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Szanowna Rado,
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o interpelacje odpowiem, może zacznę od
witaczy tam kiedyś był przygotowany taki projekt wita czy. W tym momencie
mówię nie było to zaplanowane, ze będziemy w tym roku wykonywać natomiast
do tematu myślę, że można wrócić (…) jak te witacze miałyby wyglądać na tych
wjazdowych drogach, które mamy. Rondo Bystre, jest już wykonawca projektu,
przygotowane są dwie koncepcje, które chcemy skonsultować jednak bo tam nie
jest to rondo takie proste od tej strony i tam zjazdy z posesji też i być może
lepszą,
P. Bartłomiej Bryjak z sali – mówimy o stałym nie,
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – tak, tak mówimy o stałym, mówimy na
jakim etapie jest projektowanie także w najbliższym czasie byśmy jeszcze
skonsultowali, Państwu tez to pokażemy, myślę, że tu tez mamy dość dobrego
wykonawcę, drogowca, który min. też nam przygotowywał projekt jeśli chodzi
o program funkcjonalno użytkowy na rozwiązania te komunikacyjne na dworcu
i w Kuźnicach. I wydaje się no i też współpracował przy projekcie szkoła
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podstawowa, zjazd Szkoła Podstawowa nr 2 także myślę, że te rozwiązania są
dosyć dobrze zrobione. Natomiast tu Państwo możecie się zastanowić czy jest
sensownym robienie takiego ronda tymczasowego dlatego, że projekt mógłby
być skończony do końca tego roku no i w przyszłym roku można by
ewentualnie myśleć o tym, żeby ta inwestycję też docelowo zrealizować. Ja
przestrzegam przed tym, że przy takich tymczasowych rozwiązaniach i
zmienianiu jakby układu drogowego no często rolę grają przyzwyczajenia, które
już są prawda jak ludzie jeżdżą. I my jak tak będziemy zmieniać co chwileczkę
czy na chwilę to może więcej zrobimy szkody niż pożytku, także wydaje nam
się, że sensowniejsze byłoby rozwiązanie takie docelowe. Chłabówka Górna,
tam również są jeszcze pewne uzgodnienia z mieszkańcami do zrobienia ale
wydaje się, że jeśli chodzi o odwodnienie to można by już wtedy przetarg
ogłaszać na wiosnę i ono będzie tak mniej więcej być już robione. Także jest to
w trakcie tutaj nie powinny być jakieś specjalne przeszkody natomiast,
słucham? Jest pan Wojciech Stankiewicz powie może w szczegółach bo zaraz
mnie uzupełni w takim razie w wypowiedzi i jeszcze co do Straży Miejskiej to
myślę, że już pisemnie pan radny sobie życzył odpowiemy i cóż i to wszystko.
Tam jeszcze jedna istotna sprawa słuchajcie Państwo myśmy troszkę tutaj
zapomnieli o przedstawieniu nowego naczelnika P. Agnieszki Bartochy
Wydziału Ochrony Środowiska, myślę, że przepraszam bardzo Pani Naczelnik,
że tak poproszę tutaj może na chwileczkę.
Oklaski
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Agnieszka Bartocha z dosyć dużym
doświadczeniem takim zawodowym jeśli chodzi o ochronę środowiska także ja
w każdym razie jestem zadowolony i prosiłbym tutaj może o przedstawienie się
Pani Naczelnik, proszę uprzejmie.
P. Józef Figiel z sali – nie tylko P. Burmistrz zadowolony, my też.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – bardzo się cieszę, dziękuje bardzo, proszę
uprzejmie.
P. Agnieszka Bartocha Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - dzień
dobry wszystkim, miło mi Państwa poznać no od miesiąca tutaj wdrażam się w
rolę nową, od 18 mniej więcej lat zajmuje się ochroną środowiska, pracowałam
może nie w samym samorządzie ale pracowałam dla samorządów za równo
lokalnych, regionalnych jak i dla administracji centralnej. Moją jakby główną tu
kompetencją, pasja jest ochrona powietrza to jest dla mnie jakby taki główny,
P. Bożena Solańska z sali – na topie.
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P. Agnieszka Bartocha Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – tak no
temat na topie, widzę go też jako jeden z priorytetowych tematów jeżeli chodzi
o Zakopane i ochronę środowiska i tutaj w tym kierunku już dość mocno
zaczęliśmy działać. No jeżeli chodzi o inne sprawy generalnie tu ochrona
powierza wiąże się, jeżeli chodzi o taka moją wizję to ochrona powietrza wiąże
się przede wszystkim z niską emisją i indywidualnym ogrzewaniem. No i tutaj
również ze sprawami energetycznymi miasta i tutaj będziemy dość mocno
działać. Wniosek już został jeden złożony na dotacje dość dużą no i trzymamy
kciuki, że przejdzie natomiast no też współpraca z geotermią myślę i z innymi
źródłami ciepła także tutaj rozwinięcie jakby takiej współpracy. No i drugim
elementem jeżeli chodzi o ochronę środowiska dość ważny też będzie transport i
to co tu się też przewija i też mam sygnały, że no transport zwłaszcza publiczny
transport, także też to będzie temat, którym się na pewno w tym roku zajmę.
Jeżeli chodzi o inne sprawy no to na razie uczę się, obserwuje i myślę, że
będziemy po prostu zespołem z naszym wydziałem no cały czas iść ku lepszemu
jeżeli chodzi o inne tematy także dziękuje.
P. Bartłomiej Bryjak z sali – jak Pani mogłaby, gdzie Pani wcześniej
pracowała?
P. Agnieszka Bartocha Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – ja
wcześniej pracowałam w sumie w jednej firmie konsultingowej w Atmotermie,
to jest polska firma dość duża jeśli chodzi o ochronę środowiska. No ja byłam
na przykład kierownikiem jeżeli chodzi o pierwszy program ochrony powietrza
dla Krakowa dla Zakopanego. No i przez chwilę robiłam program ochrony
powietrza no ale zajmowałam się różnymi rzeczami, robiłam też projekt
chociażby z gazu łupkowego dla Komisji Europejskiej, szkody w środowiskach
dla ministerstwa, oceny wdrażania dyrektywy KP dla ministerstwa także tego
typu rzeczy.
P. Przewodniczący – no pięknie, witamy serdecznie i dziękujemy za
przedstawienie się.
P. Marek Donatowicz z sali – życzymy powodzenia.
P. Przewodniczący – pkt., zaraz P. Stanisław, Pan Naczelnik, bardzo proszę
Panie Wojciechu.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali - P. Stankiewicz i Pani Naczelnik (…)
P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Współpracy Europejskiej - Szanowni Państwo w uzupełnieniu do słów
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P. Burmistrza Łukaszczyka przez chwile mnie nie było tutaj na Sesji właśnie
dlatego, że mieliśmy właśnie spotkanie z projektantem w tej sprawie. Wiec
mogę na świeżo powiedzieć jak to wygląda, wszystkie zgody zostały już
zgodnie z zamówieniem projektanta, na piśmie uzyskane od właścicieli
nieruchomości. Tam chodziło o uzgodnienia, przejście przez działki prywatne w
związku z budową kanalizacji burzowej na Chłabówce Górnej więc tu już mamy
na końcowym etapie można powiedzieć opracowanie projektu drogowego.
Droga wiąże się z burzówką czyli chcemy to potraktować łącznie oprócz tego
fragmentu, który już w tym momencie mamy wyłonionego wykonawcę, który
miał być wykonany wczesnej bez względu tam na zgodę właściciela. Jedziemy z
tym fragmentem wcześniejszym już do realizacji, do wykonania a uzgodnienia,
całej sieci pozostałej, pozostałej sieci kanalizacji burzowej są uzgodnione.
Składamy w dalszej kolejności uzyskujemy pozwolenie wodno – prawne,
składamy do Starostwa i wszystko wskazuje na to, że na wiosnę bo pewnie to
według harmonogramu, który mamy to jest termin majowy, ruszamy z
przetargiem tak, żeby od czerwca mogła iść robota. Tutaj będziemy jeszcze się
zastanawiać w jakim to terminie to co robimy w wakacje, żeby tez ludziom nie
robić zbyt dużych utrudnień w czasie wakacji ale wygląda to dość dobrze w tym
momencie jeśli chodzi o zaawansowanie pracy. Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Panie Stanisławie.
P. Stanisława Chowaniec Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – Szanowni
Państwo w nawiązaniu do wniosku P. radnego Stanisława Majerczyka,
informujemy, że wszystkie apartament owce w których prowadzona jest
działalność w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania opodatkowane są
według stawek najwyższych czyli jako związane z prowadzoną działalnością.
Przykładowo mam tu wykaz niektórych apartamentów i tak adres: Oswalda
Balzera- liczba wszystkich lokali 178, liczba lokali pod działalność gospodarczą
177, powierzchnia opodatkowana 7964 m2. Wojdyły: liczba lokali 30,
opodatkowanych 30, pod działalność gospodarczą, powierzchnia z działalnością
2046. Grunwaldzka: liczba wszystkich lokali 46, liczba pod działalność
gospodarczą 15, powierzchnia pod działalność 1329 metrów i z roku na rok
mamy jeszcze większy wykaz jak trzeba to przedstawię. Z roku na rok wzrasta
powierzchnia użytkowa lokali i budynków związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Tutaj mam wykaz porównania: I półrocze 2015 do I
półrocze 2016r i tak w I strefie wzrosła powierzchnia pod działalność
gospodarczą 23 000 razy stawka 21 zł 98 gr. powoduje to wzrost 895 tysięcy
wzrostu do budżetu. W pozostałych strefach, II strefa 6 000, w III strefie tu
akurat było na minus czyli się zmniejszyła ktoś tam zlikwidował działalność i
IV 9 000, razem dodatkowe wpływy to jest ok. miliona złotych z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej. W 2016 zwiększyły się wpływy z
podatku od nieruchomości w stosunku do 2015r o milion 45 zł. I chciałam
55

poinformować, że zgodnie z Wyrokiem NSA dotyczy to, wyrok dotyczy
opodatkowania budynku COS-u dokonano korekty deklaracji za lata 2011 i
2014 zwiększając wysokość zobowiązania podatkowego. W związku z
powyższym wysokość zwiększyła się w następujący, wysokość podatku
zwiększyła się w następujący sposób: wpłaty z COS-u w 2011 roku 1 milion zł
81 tysięcy, w 2012 651 tysięcy, w 2013 673 tysiące ponieważ toczyło się
postępowanie COS deklarował mniejszą powierzchnie (…). W 2014 był wyrok
korzystny dla nos COS uregulował zaległe zobowiązanie 2 miliony 589 tysięcy
w 14 i 15. W 2015, 2 miliony 664 tysiące i w 2016 już reguluje tak jakby
obowiązującą stawkę 1 milion 700 czyli w porównaniu z 2015 do 2016 mamy
mniejsze wpływy z COS-u o milion. Gdy podejmowaliśmy uchwałę podatkowa
w lipcu 2015 na 2016r planowaliśmy, że wpływy dodatkowe do budżetu
wyniosą ok. 700, 800 rocznie taki będzie wzrost. Czyli gdyby nie wzrastała
powierzchnia opodatkowania mielibyśmy wyższe, mielibyśmy w granicach taką
samą wartość natomiast na dzień dzisiejszy mamy wyższą o milion i jest to
głównie z opodatkowania apartamentów. Przyjmując, że mamy zwiększenie
powierzchni 30 tysięcy i przyjmując lokal mieszkalny ok. 50 m to jest ok. 600
(…).
P. Przewodniczący – Pani Stasiu a jak jest tutaj apartamentowiec ten (…)na
Starej Polanie?
P. Stanisława Chowaniec Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – jest ten
szklany dom tak?
P. Przewodniczący – nie, nie, nie Nowotarska bodajże 24.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – po PKS–ie.
P. Przewodniczący – po PKS–ie prawda, jaka jest tam powierzchnia i ?
P. Stanisława Chowaniec Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – w
granicach chyba 8 tysięcy metrów i,
P. Przewodniczący – pod działalność gospodarczą?
P. Stanisława Chowaniec Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – no
poszukam wie Pan.
P. Przewodniczący – to bardzo proszę dobrze?
P. Stanisława Chowaniec Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat – dobrze.
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P. Przewodniczący – żeby tutaj na na następnej Sesji, dziękuje. Bardzo proszę
Panie Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja tylko chciałem podziękować Panu
Burmistrzowi Łukaszczykowi za to, ze odpowiedział na Państwa interpelacje
ponieważ dość ważne sprawy toczą się na górze w związku z tym no nadmiar
pracy jest. Natomiast chciałem uzupełnić jeszcze te odpowiedzi w kwestii takiej,
że tutaj Panu Majerczykowi w szczególności, że rzeczywiście to co zresztą
oczekiwała Rada Miasta a Pan się pyta w tym momencie dotyczące zarówno
kontroli jak i, że tak powiem pozyskiwaniu dodatkowych środków do budżetu
miasta w postaci apartementowców to są. Kontrole też były przeprowadzone,
oczywiście może to nie jest wystarczającą ale tez mamy i ograniczone
możliwości. W związku z tym, że jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą a
jest nie z tego miasta Urząd Skarbowy nie może go kontrolować ani wejść ani
zapowiedzieć takiej kontroli. W związku z tym na pewno nie wszędzie mamy
możliwości jakby można powiedzieć do wszystkich apartamentowców wejść.
Natomiast faktem jest to co powiedziała P. Naczelnik i my się z tego cieszymy,
że z roku na rok te wpływy do budżetu nam wzrastają i mamy nadzieję, że to
jest zauważalne też przez Państwa bo to, że się gdzieś środki znajdują w tym
momencie na to, żebyśmy wyremontowali dodatkowa ulicę. (…) My
pozyskujemy równomiernie środki i do budżetu jakie również wydajemy w
związku z tym dzięki temu możemy coś zrobić więcej niż w poprzednich latach
i tak to jest w tym momencie, że rzeczywiście to jest w miarę dobrze robione.
Nie mówię, że nie ma jeszcze jakby możliwości, tu się też staraliśmy i tu chcę
podziękować Wydziałowi Prawnemu, który w znacznym stopniu też pewne
takie jeszcze nieduże dociągnięcia mamy i trudności został wyegzekwowany
dług, który był od 2011 roku no nie ściągany od tych, którzy no zalegali jakby
tutaj z opłatami czy podatkami miastu. Na tą chwilę w znacznym stopniu to już
zostało uregulowane, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Burmistrzu, to jeszcze przy okazji tego tematu
bo P. Burmistrz jest również organem podatkowym i mam pytanie ile takich
kontroli wydział wykonał?
P. Burmistrz Leszek Dorula – to by w tym momencie musiała przygotować
P. Naczelnik.
P. Przewodniczący – Pani Stasiu to proszę to przygotować czy to co na
deklaracji jest adekwatne do metrażu dobrze?
P. Stanisława Chowaniec Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat z sali –
dobrze.
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P. Przewodniczący – dochodzą nas słuchy, że nie do końca ma to pokrycie (…)
to tylko dla naszego dobra prawda, każdy metr jest cenny szczególnie w I
strefie.
Ad.23
P. Przewodniczący – pkt.23 Oświadczenia i komunikaty. Ja tylko
przypominam Szanownej Radzie o odbiorze wniosków aby składać
oświadczenia majątkowe. Czy ktoś jeszcze ma jakieś oświadczenia? Bardzo
proszę.
P. Maciej Wojak - Szanowni Państwo ja chciałem wszystkich bardzo
serdecznie zaprosić na sobotę, będzie miał miejsce finał IV Pucharu
Zakopanego w konkurencjach alpejskich, będzie to się odbywać na stokach na
Harendzie. Wszystko zaczyna się o 8:00 rano a sam finał o wielką nagrodę,
którą w tym roku jest samochód peugeot 3008 będzie w okolicach godziny
14:00 także bardzo serdecznie Państwa wszystkich zapraszam. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący –
oświadczenia?

dziękuje, czy są

jeszcze

jakieś

komunikaty,

Ad.24
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt.24 – Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXI Sesje Rady Miasta.
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