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P R O T O K Ó Ł N R XXXIV/17
Z XXXIV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 18 maja 2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 08.10 i trwała do 09:35
W Sesji udział wzięło 18 radnych (na początku 17 ) 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 XXXIV 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 P. Michała
Gawlika Komendanta Powiatowego Komendy Powiatowej Policji w
Zakopanem, witam P. Grzegorza Worwę Zastępcę Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej, witam serdecznie prezesów spółek miejskich P.
Andrzeja Ustupskiego Prezesa ZTBS, 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 17, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4. Przypominam, że Sesja zwołana jest na wniosek Burmistrza
Miasta z dnia 02 maja br. – zał. Nr 5. Zgodnie ze Statutem Miasta Zakopane
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par. 21 ust.2 do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w tym trybie wymagana
jest zgoda wnioskodawcy tej sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski
dotyczące zmiany porządku obrad? Nie widzę.
P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta.
3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju
Publicznego Transportu Zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017-2025 z
kierunkiem do 2030 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta Zakopane na lata 2016 – 2023”.
6. Wolne wnioski mieszkańców.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
8. Oświadczenia i komunikaty.
9. Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
przyjęła porządek obrad.
Ad. 2
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 2 – Przyjęcie protokołu z
XXXIII Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XXXIII Sesji odbytej w dniu 27
kwietnia br. mieli zapoznać się Państwo radni: P. Jacek Kalata i P. Stanisław
Majerczyk.
P. Stanisław Majerczyk – P. Przewodniczący zapoznałem się z protokołem z
Sesji XXXIII i nie wnoszę uwag. Proszę o przyjęcie.
P. Jacek Kalata –zapoznałem się z protokołem i nie wnoszę uwag.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do
protokołu z XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
przyjęła protokół z XXXIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
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Ad. 3
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 3 – Interpelacje i wnioski
radnych. Interpelacje złożyli P. Jerzy Jędrysiak, P. Stanisław Majerczyk i P. Jan
Gluc. Bardzo proszę kolejno o zabranie głosu.
P. Jerzy Jędrysiak – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący , Wysoka Rado,
mam kilka próśb do Pana Burmistrza w imieniu mieszkańców. Pierwsze, sypie
się przejście podziemne, chciałbym żeby Pan kogoś podesłał, żeby dużą płytę
która być może upaść komuś pod koła samochodu, to jest jak wjeżdża się na
przystanek przy przejściu podziemnym, odkleiła się ta płyta. Również wyjazd
między tym domkiem drewnianym a budynkiem nr 2 na Kościeliskiej jest ten
wyjazd przez bursiarzy rozjeżdżony, odkładamy te kostki na bok, żeby one się
nie poniewierały. Przydałoby się to podreperować, bo szkoda. To jest mała
sprawa. Przy okazji Pani z ul. Kościeliskiej 2 prosiła mnie o to, żeby miasto
zrobiło informację że ta ulica zaczyna się właściwie na jej budynku, ponieważ
zarówno na tym słupie informującym kierunek na Gubałówkę nie ma nazwy ul.
Kościeliska. Pani była tu w urzędzie z prośbą o to czy urząd może tablicę taką z
nazwą ulicy zrobić, bo ta się rozsypała. Ponoć uzyskała odpowiedź, że tego się
nie da, że to we własnym zakresie. Ja myślę, że to miasto powinno takie
informacje zamieszczać na budynkach, tym bardziej że to jest pierwszy
budynek, który mówi komuś kto nie jest zorientowany, że to jest ul. Kościeliska.
Także bardzo proszę ewentualnie o pomoc. Czystość wokół Pęksowego
Brzyska, również Pani z Cyrhli prosiła mnie, żeby zwrócić uwagę że na
zewnątrz Pęksowego Brzyska jest straszny bałagan. Tam rzeczywiście, to jest
ograniczone płotami, tam trzeba by posprzątać. Kolejna rzecz, to są prośby
mieszkańców, ale często dzwonią do mnie. Kolejna rzecz związana z ul. Za
Strugiem. Tu P. Przewodniczący potwierdzi moją prośbę ponieważ wczoraj
miałem ostatni telefon związany z tym, tam są bardzo duże dziury i kiedy
ewentualnie mogą się spodziewać załatania dziur. Pani która dzwoniła
pracowała w Urzędzie i ja jej tłumaczyłem, że Pan Burmistrz zaczął
remontować ul. Kasprusie, Strążyska, ze to jest ujęte w planie, ale prosiła mnie
o odpowiedź kiedy ewentualnie te dziury się załata. Mieszkańcy bloku przy
boisku, proszą mnie aby tam pomyśleć o zmianie lampy, która świeci jak świeca
a nie lampa, żeby oświetlenie było na dwie strony, żeby oświetlało boisko jak i
ulice. Nie znam się na tym, przekazuje prośbę Panie Burmistrzu i tyle. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, ja również chciałem dodać że od
pewnego czasu na ul. Za Strugiem wykonuje prace remontowe, jestem tam
bardzo często. Akurat Pani Maria jest sąsiadką tych osób, u których wykonuję
prace i ulica wygląda ja źle, dziury bardzo głębokie i niebezpieczne. Bardzo
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często widzę jak goście z torbami na kółkach muszą pokonywać tą trasę. Bardzo
proszę P. Stanisław Majerczyk.
P. Stanisław Majerczyk – P. Przewodniczący , Wysoka Rado, proszę Państwa
moje interpelacje będą takie dosyć przyjemne, bo zacznę od podziękowań
obecnemu tutaj Komendantowi Straży Miejskiej i brygadzie interwencyjnej,
która chyba pierwszy raz od początku świata wysprzątała potok Hrubiański,
biegnie on na Cyrhli. Proszę Państwa nie zdajemy sobie sprawę z tego jak te
nasze potoki są zaśmiecone. Ja mieszkam już parędziesiąt lat na górze i nigdy
tak nie było, na Cyrhli i chce powiedzieć że to co się tam znalazło no to można
sobie tylko wyobrazić, bo od łóżek do wszelkiego rodzaju pozostałości
budowlane po koła, zostało to wyremontowane, na trzy razy zostało to
wywiezione. To tylko świadczy o tym, że w jakim stanie mogą być jeszcze
niektóre miejsca, do których ta brygada jeszcze nie dotarła. W każdym razie
chciałem za to bardzo podziękować tym, którzy do tego się przyczynili. Proszę
Państwa jeżeli mówię już o śmieciach, to chciałbym wrócić do sprawy, która już
jakiś czas temu przeszła przez nasze miasto czyli odbiór odpadów
wielkogabarytowych. Chciałbym Pani prezes, żeby mi Pani ewentualnie
odpowiedziała jak to jest, dlatego że do mnie zwróciło się kilka osób, które
zostało poinformowane dzwoniąc zgłaszając odbiór tych odpadów
wielkogabarytowych, że jest to odbiór tylko i wyłącznie dla osób fizycznych
czyli prywatnych. Natomiast jeżeli się tego nie odbiera sukcesywnie to potem
jest tak, że one wylądują gdzieś w lesie czy w potoku. Natomiast nie wyobrażam
sobie w ten sposób klasyfikować mieszkańców. Dlatego że przecież ten
mieszkaniec który jest przedsiębiorcą ale i też mieszkańcem. Ja mam nadzieję,
że czy dotyczyło to jakiś niekontrolowanej wielkiej ilości, natomiast no taki
sygnał, który kilka osób dostało, no dzwonią do mnie i pytają co mają zrobić.
Proszę, aby to jakoś systemowo uregulować i taką informację podać następnym
razem. Zabiegam jeszcze raz i bardzo proszę, bo to też zostało podnoszone przez
mieszkańców, żeby informacje o tym były w jakimś wielkim plakatem obłożone
przynajmniej w kilku miejscach. Myśmy z Panem Marcinem z Drogownictwa
wydrukowali takie zawiadomienie i sam rozkleiłem. Natomiast wiem i zwrócili
się do mnie mieszkańcy, żeby to było bardziej medialnie ogłoszone w taki
tradycyjny sposób. Bardzo Państwa proszę, żeby tak to rozważyć. Proszę
Państwa, Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję za położenie nakładki na drodze na
Wyskówki. Ja jako radny bardzo Panu dziękuję. Dziękuje serdecznie.
Chciałbym jeszcze pochwalić akcje miasta odnośnie sadzenia drzewek. Myślę,
że wszyscy już odtrąbili sukces, ja też. Sam osobiście z Panem Burmistrzem
byliśmy przy szkoli na Cyrhli sadząc symboliczne drzewa. Powiem szczerze, że
panował wielki entuzjazm, nie mówiąc o dzieciach, ale i też u dorosłych
mieszkańców Zakopanego. Także myślę, że jest to akcja warta kontynuowania.
Dziękuję bardzo.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Stanisławie. P. Jan Gluc bardzo
proszę.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, chciałem poruszyć temat który wielokrotnie już poruszałem z tej
mównicy, ale on bardziej dzisiaj będzie dotyczył nas, nasze Rady Miasta,
naszego urzędu jak i instytucji, które powołaliśmy i funkcjonują w naszym
mieście. Szanowni Państwo moje poszczekanie zjawisk promocji Zakopane jest
następujące. Zakopane i marka Zakopane wyrosło na bazie tego, co Zakopane
zaoferowało już przed wojną Polakom i Europie, wielkie imprezy sportowe. Rok
1929 Mistrzostwa Świata Zakopane, 10 lat później po raz drugi otrzymujemy
Mistrzostwa Świata w Zakopanem, dalej w okresie powojennym tym rozpędem
znają nas w FIS – ie i mamy tam przedstawicieli, aktywnie tam działamy, mamy
Mistrzostwa Świata 1965 roku. Przychodzi rok 90, gospodarka wolno rynkowa,
zmiany no i zaczynamy również od tego żeby na tej arenie międzynarodowej się
pokazać, kolejne uniwersjady w 1993, dalej kolejna, Puchar Świata który wrócił
do Zakopanego i zagościł na zawsze i robimy strategie tego miasta. Wiele lat
temu w 1999 roku i tam wytyczamy ten kierunek, że Zakopane i marka
Zakopane to duże i wielkie imprezy sportowe, które powinny ludzi ściągać pod
Giewont. Tu w nowej teraz Radzie Miasta jesteśmy już dwa lata, jest trzeci rok i
powiem państwu tak, no kto u nas się tym zajmuje. Jaka nasza czy to komórka
wyspecjalizowana w Urzędzie czy są osoby, które biorą to, że tak powiem i
powiedzą tak, my to śledzimy i interesujemy się co się dzieje w tym temacie,
tych imprez sportowych na których wyrosło Zakopane, czy też Biuro Promocji,
bo też tak powiem Państwu, że Biuro Promocji bardzo aktywnie w tym
uczestniczyło, we wszystkich aspektach starań Zakopanego o Igrzyska
Olimpijskie, o Mistrzostwa Świata, bo to że ich nie otrzymaliśmy to fakt i
wiemy dlaczego, ale ta promocja i to że istnieliśmy jest faktem bezspornym
przez te lata na arenie międzynarodowej i zza granicą nas w ten sposób
postrzegano. I teraz proszę Państwa dochodzi do takiego zjawiska, które ma
miejsce też i w ostatnim czasie. Ja o tym na ostatniej Sesji nawet mówiłem, że
jest stulecie Polskiego Związku Narciarskiego, założone został w Zakopanem w
1919 26 grudnia i na to stulecie pasowała by jakaś impreza sportowa. O tym się
mówiło i mówi się od jakiegoś czasu, no i wypadało by żeby ta impreza była w
Zakopanem, bo tutaj powstał ten Polski Związek Narciarski. No oczywiście
fakty są takie, że tą aplikacją Mistrzostwa Świata juniorów na 2019 złożył
Szczyrk i Wisła przy poparciu Marszałka Województwa Śląskiego. Złożyli tę
aplikację niedawno, aplikowali do Polskiego Związku Narciarskiego, PZN jest
jedynym władnym który może na arenie międzynarodowej reprezentować
miasto, które się ubiega i aplikuje do Federacji Międzynarodowej do FIS. 26
maja w Portoroz w Słowenii będzie rozstrzygnięty ten temat i nie ma co się
dziwić, ja się nie dziwię Szczyrkowi, Wiśle, że aktywnie zabiegają już od
dłuższego czasu, bo to się wiele razy pojawiało, że chcą te Mistrzostwa Świata
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zorganizować, no i dopełnili tych starań i organizują. Ja mam takie pytanie, żeby
też wywołać czy też dyskusję czy debatę, nie musi być teraz, dzisiaj, czy Pan
Jeżak opracowując tę strategie naszą plan transportowy, wszystkie założenia,
rozwój miasta Zakopane. Ja zawsze podkreślam, ze na tych dużych imprezach
sportowych wyrośliśmy i to jest ta główna promocja Zakopanego na arenie
międzynarodowej, która jest bezsporna. Też nie wiem na ile Pan Jeżak i jego
zespół w tym temacie zajmuje stanowisko, bo ja tego wątku gdzieś też nie
wyłapałem nigdzie do tej pory. Biuro Promocji też pytanie, czy też jest na tyle
zorientowane i czy też bierzemy w tym udział, jesteśmy w kontakcie z Polskim
Związkiem Narciarskim, z Tatrzańskim Związkiem Narciarskim, przy tylu
kontaktach które mamy z miastami partnerskimi, no też wypadało by żeby na
tych kongresach ktoś bywał. Czy to tej Słowenii ktoś jedzie, i chociaż
posłuchamy jak się to tam odbywa, jak te imprezy są przydzielane. To jest to
pytanie i ten temat który chciałbym aby wywołał żywą dyskusję i na przyszłość
coś pozytywnego na najbliższe lata. Dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, wyczerpaliśmy punkt.
Ad. 4
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 4 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017-2025 z kierunkiem do
2030 r. Bardzo proszę P. Wojciecha Stankiewicza Naczelnika Wydziału
Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Współpracy Europejskiej – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 6. Zgłosił autopoprawkę w ostatnim paragrafie omyłkowo wkleił się
tekst Przewodniczący Rady Miasta Zakopane. Proszę o wykreślenie tych słów,
§3 powinien brzmieć: „uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego”.
P. Przewodniczący – dobrze, kto z Państwa radnych jest za tą autopoprawką?
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 18 radnych.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. W tym temacie odbyła się wspólna
komisja wszystkich Komisji, która zaopiniowała przedstawiony przez Pana
Naczelnika projekt i opinia brzmi , głosowano 17 radnych, 16 było za, jeden
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wstrzymujący się. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały wraz z przyjętą autopoprawką - zał. Nr 6
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 17 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXIV/524/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego
Transportu Zbiorowego dla Zakopanego na lata 2017-2025 z kierunkiem do
2030 r.
Uchwała stanowi zał. Nr 7
P. Przewodniczący - bardzo proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, ja
chciałem serdecznie podziękować radzie za przyjęcie tej uchwały. Chciałem
również podziękować wszystkim urzędnikom, mieszkańcom którzy brali udział
w konsultacjach społecznych dotyczących tego tematu. Jak Państwo wiecie od
samego początku naszej wspólnej kadencji i wspólnej pracy leży nam na sercu
aby rozwój komunikacyjny i rozwój tego problemu komunikacyjnego w tym
mieście był już podjęty w zasadzie albo powinien być podjęty dość dawno,
ponieważ uważamy że jest to najważniejsza rzecz w naszym mieście, która
wymaga i powinna być jak najszybciej zrobiona. My nie czekając oczywiście na
ten plan już pewne rozwiązania wdrożyliśmy, chociażby komunikację miejską i
jak państwo wiedzą jest to czynnik pierwszego etapu takiego wdrożenia i mam
nadzieję w przyszłości dobrej komunikacji, nie tylko w naszym mieście, ale
również z naszym miastem, czego dowodem jest również jak państwo wiedzą,
ze na samym początku mojej kadencji zaprosiłem tutaj zarówno wójtów jak i
burmistrza Nowego Targu, abyśmy wspólnie przystąpili do rozwoju
komunikacyjnego między tymi gminami, ale też i usprawnienia
komunikacyjnego na zakopiance. Efektem tego spotkania było podjęcie tematu
przez wójta Szaflar, również komunikacji kolejowej i tu Państwo pewnie wiedzą
tą wiadomość, że również komunikacja tzw. szyno busu do Zakopanego z
Nowego Targu została podpisane już porozumienie z Marszałkiem i
najprawdopodobniej od przyszłego roku będziemy mieć komunikację
szynobusową, kolejową miedzy Nowym Targiem a Zakopanem. Chce Państwa
poinformować, że jesteśmy jedynym miastem albo jedyną stacją która jest do
tego już dostosowana, a więc mamy i spełniamy już oczekiwania Marszałka dot.
właśnie komunikacji miejskiej z dworca, czyli z konkretnego przystanku, w
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którym ta komunikacja musi się zatrzymać. Pozostałe gminy muszą taką
komunikację wprowadzić, aby właśnie ta komunikacja kolejowa się odbyła. A
więc samo przeniesienie tych odjazdów busowych na dworzec PKP,
usprawnienie tej komunikacji miejskiej z tamtego miejsca przyczyniło się do
tego, ze jesteśmy w zasadzie gotowi aby właśnie przystąpić do tego wspólnego
projektu komunikacji kolejowej. Mam nadzieję, że jest to zarówno przez
Państwa widoczne, jak i na zewnątrz bo takie przynajmniej mamy sygnały, ale
wszystkim tym którzy się zaangażowali i wspierali nas w tym temacie
serdecznie dziękuję.
Ad. 5
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 5 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Zakopane na lata 2016 – 2023”. Bardzo proszę P. Wojciecha Stankiewicza
Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej o
przedstawienie projektu uchwały. Autopoprawka do tego projektu uchwały
została nam wczoraj na posiedzeniu Komisji przedłożona, przyjęliśmy ją
bezdyskusyjnie.
P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Współpracy Europejskiej – przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 8
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, przedstawię jeszcze opinię Komisji,
głosowano 16 radnych, 14 było za, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Bardzo
proszę Pana Łukasza o zabranie głosu.
P. Łukasz Filipowicz – Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, parę takich uwag
drobnych. Najpierw dla rozluźnienia powiem, że najbardziej podoba mi się
zapis, że Rówień Krupowa była dobrym miejscem na randki gdyż kiedyś były
tam żywopłoty i one dobrze izolowały przestrzeń. Zaraz poniżej tego zapisu,
mamy taki zapis jak ul. Kosakówki jest nieestetyczna, takiej przecież ulicy nie
mamy takiej ulicy, pewnie chodzi o budynek Kossakówka przy ul. Kościuszki.
To tyle, tam jest jeszcze parę takich różnych ciekawych sformułowań, ale może
nie czas na to. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy ktoś z Państwa chce jeszcze zabrać
głos? Nie widzę, przedstawił autopoprawkę, strona 74, problemy przestrzenno
funkcjonalne, miejska estetyka przestrzeni publicznej, przedostatni akapit, jest
napisane ul. Kossakówki, brzmieć powinno budynek Kossakówka przy ul.
Kościuszki. Kto z Państwa radnych jest za tą autopoprawką?
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Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 16 radnych.
Odczytał projekt uchwały wraz z przyjętą autopoprawką - zał. Nr 8
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (16 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 17 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXIV/523/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Zakopane na lata 2016 – 2023”.
Uchwała stanowi zał. Nr 9
Ad. 6
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 6 – Wolne wnioski
mieszkańców. Wolne wnioski złożył Pan Sebastian Lebda Towarzystwo
Sportowe Wisła Zakopane, bardzo proszę Panie Sebastianie o zabranie głosu.
P. Sebastian Lebda – Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Szanowni Państwo,
jestem przedstawicielem zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła w
Zakopanem i chciałem tu zabrać głos w sprawie wypowiedzenia nam umowy
użyczenia przez miasto. Padło wiele oskarżeń i pomówień, chciałem
odpowiedzieć na te zarzuty, ale zacznę może od historii kluby, który jest od
1926 roku i byli tutaj w klubie tacy wielcy sportowcy jak , wymienię mistrza
olimpijskiego i świata Wojciecha Fortunę, medalista olimpijski Franciszek
Gąsienica Groń, medaliści świata Stanisław Gąsienica Daniel, Franciszek
Gąsienica Groń, mistrzyni Europy Ewa Grabowski. Przez wiele lat ich
osiągnięcia były jedynymi tutaj i każdy chyba ich szanuje, szanuje ich wyniki,
oni nie robili ich dla siebie, robili je dla Polski, dla Zakopanego, dla klubu. Od
roku 2003 nasze Towarzystwo znalazło się na skraju bankructwa, mamy ciężkie
czasy finansowe, ale w 2004 roku w Słowenii reprezentant Polski i Klubu TS
Wisła Zakopane Mateusz Rutkowski zdobył Mistrzostwo Świata Juniorów. Jego
brat Łukasz Rutkowski Mistrzostwo Świata w drużynie, wicemistrzostwo świata
juniorów Klemens Murańka, brązowy medal w drużynie mistrzostw świata
Dawid Kubacki, brązowy medal mistrzostw europy Dawid Jarząbek,
mistrzostwo świata dzieci do 12 lat w 2016 Kacper Jarząbek a obecnie
mistrzostwo świata w drużynie 2017 roku Dawid Kubacki. Wspomniałem już o
roku 2003 przyszły ciężkie czasy dla naszego klubu i stanęliśmy pod taka ścianą
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gdzie mogliśmy się tylko rozwiązać albo coś z tym zrobić. Chciałem
przedstawić tutaj protokoły z 7 marca 2003 gdzie czytamy, że saldo zadłużenia
wynosiło 58 960, 00 zł, czytamy w tym protokole, że przychylając się do
wniosku przystąpiono do działań zmierzających do wynajęcia obiektu leżącego
przy ul. Jagiellońska 35 w dzierżawę na działalność hotelową i handlową.
Proponuje się, aby tenże obiekt był możliwy do prowadzenia przez osoby
związane bezpośrednio z TS Wisła Zakopane. W drugim protokole z 8 maja
2003 roku czytamy, sytuacja finansowa roku ubiegłego zamyka się niedoborem
środków w wysokości 77 646,00 zł, rok bieżący wykazuje niedobór w
wysokości 12 724, 00 zł, a dalej czytamy tak. Reasumując powyższe jedynym
środkiem zaradczym jest likwidacja posiadanej bazy i wydzierżawienie jej za
przystępną cenę, zaś wpływy z dzierżawy będą przeznaczane na statutową
działalność, a pozostałe straty ulegną likwidacji. Jest to jedyna możliwość
utrzymania klubu i zapewnienie młodzieży odpowiedniego szkolenia i
uzyskania wysokich wyników sportowych. Podpisani Pan Kłak, Pan Muniak,
Pan (...), Pan Majerczyk Janusz. Wtedy w 2003 roku pytano każdego czy ktoś
chce to wydzierżawić, czy ktoś to chce wziąć w dzierżawę. Niestety nie było
chętnych, bo wyglądało to tak jak wyglądało, mam tu kilka zdjęć i fotografii
wybranych, nie wszystkich. Chciałem to pokazać zainteresowanych, żeby to
zobaczono. Zgłosił się tylko jeden Pan, Pan Marek Pach, wtedy nie był to
prezes, wiceprezes do spraw sportowych, zwykły członek. Przyniosłem tutaj
kosztorysy, opiewają one na kwotę 266, 877,00 zł, to SA pieniądze które zostały
włożone w ten budynek od samego początku, ale to nie są wszystkie kosztorysy,
znaczy na wszystko nie ma kosztorysów, choćby nawet jest dach, którego tu nie
ma zaznaczonego, ale właśnie odpowiadając na te zarzuty chciałem powiedzieć
taką rzecz, że zostaliśmy tutaj publicznie oskarżeni personalnie przez Pana
Andrzeja Jasińskiego radnego, że on jako były członek klubu jest mu to bliskie,
jest mu smutno z tego powodu, że zostało tak zaniedbane. Panie radny szukałem
wśród starych wiślaków czy ktoś Pana pamięta, niestety nikt Pana nie pamięta.
Szukałem pana wyników i też ich nie było, ale wszyscy pamiętają Wiesława
Jasińskiego wieloletniego Dyrektora klubu, teczka WPN, sygnatura KR
0159/2892, to wujek, prawda? To po nim zastaliśmy to, co tutaj jest, zastaliśmy
a protokół następny przejęcia z 4 lipca wygląda tak, nie będę czytał całego, ale
„stan przekazanych budynków i pomieszczeń wymaga remontów. Pokoje
brudne, zaniedbane. W takim stanie nie nadaje się do wynajęcia. Wyposażenie
meble, pościel, nie nadają się do użytku. Ogólny stan sanitarny pomieszczeń i
wyposażenia kuchni, magazynów jest tragiczny. Sprzęt i armatura zaniedbana,
zdewastowana. Do wymiany. Brud i robactwo. Osoba odpowiedzialna za ten
stan rzeczy nie wykazywała troski powierzonym mieniem. Teren zewnętrzny i
otoczenie
budynków zaniedbany. Mimo zapewnienia trzech portierów.
Jedynym słusznym zadziałaniem była decyzja o przerwaniu tej sytuacji
graniczącej z niegospodarnością prowadzącej do likwidacji podstawowej
statutowej działalności sportowej na rzecz domu wycieczkowego, który
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emitował wyłącznie straty. Podjęta decyzja o likwidacji działalności zahamuje
powstanie tych strat a odzyskane środki finansowe pochodzące z dzierżawy
będą przeznaczane na sport i zapobiegną likwidacji KS Wisła Zakopane.
wszyscy uczestnicy zebrania poparli w całości przedstawioną opinię Pana
Majerczyka”. Jak Pan był tak zatroskany to rok temu był Pan Filar i tak,
budynek jest zaniedbany dlaczego ni jest przykryty blachą, blacha jest złożona,
możemy pokazać w garażu, trzeba było tylko powiedzieć, zróbcie coś, bo przez
ten rok był na to czas. W 2007 roku upomniał się o drugi budynek mieszczący
się na Sienkiewicza 34 Starosta, przekazane tam też oczywiście były włożone
duże środki, za przekazanie tego budynku powiedział że przekaże ten budynek
przy Jagiellońskiej 35 na własność. Budynek Mirusi zabrał ale zapomniał sobie
o przekazaniu budynku później przejęło to miasto. Dlatego nie remontujemy bo
kto włoży następne pieniądze gdy ktoś ciągle przychodzi i ktoś coś ciągle chce a
widzimy, że to są nie małe pieniądze i ten budynek wymaga ogromnych
kosztów, ale do cudzej własności kto włoży pieniądze? Szanowni zebrani
zarzuca się, ze dzierżawca prowadzi restaurację wraz z rodziną. No tak, rodzina,
wszyscy chodzimy do kościoła, wszyscy mówimy o rodzinie, firmy rodzinne
utrzymują kraj, całą gospodarkę ponoć. Lepiej żeby budynek przejęła spółka z
Luksemburga, tak? To nie jest proste zapewnić byt klubowi, bo kolejnym
zarzutem są dotacje, które dostaliśmy z Urzędu Miasta na kwotę 17 tyś. 17 tyś.
to nie była dotacja, to jest program napisany, o który myśmy wystąpili i
musieliśmy posiadać środki w wysokości 25%. 17 tyś. tak wyliczyliśmy tak po
łebkach jak to się mówi, ile kosztuje wyposażenie zawodników, półtorej tysiąca
ale euro, tak powyżej 6 tyś. zł. Czyli te 17 tyś. to jest dwa i pół zawodnika a
gdzie reszta, obecnie mamy około 40 zawodników. Możecie mi państwo
wskazać inne kluby, które posiadają 7 zawodników w kadrach narodowych, KS
Wisła posiada. Młodzież garnie się do tego sportu. Chce go uprawiać. Jest tutaj
trener, może powiedzieć, potem chciałbym żeby mógł zabrać głos, jak to się
odbywa. Nie można tego opanować. Gdy przychodzą zajęcia na skoczni, gdy
pojawiają się kontuzje, upadki, zostaje garstka. Panie Burmistrzu z tego miejsca
chciałem Panu podziękować , w grudniu tego roku dostali za zasługi dla sportu
nagrody nasi trenerzy, pan Marek Mach, Pan Józef Jarząbek, ale też nasi
sportowcy mali dostają od Pana, od miasta stypendia. Dziękuję bardzo. Bardzo
dobrze układa się współpraca z Pana Wydziałem Sportu z Panią Naczelnik
Zosią Kiełpińską, dziękuję bardzo za pomoc, zawsze możemy liczyć na pomoc.
Dziękujemy za ligę sportową, MOSIR – owi Panu Leszkowi Behounkowi, nasi
zawodnicy są na pierwszych miejscach. Pragnę zwrócić się tutaj do was
zebranych o to, aby Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane nadal mógł
dysponować tym obiektem, bo jest nam potrzebny do naszego funkcjonowania.
Na nim wiszą reklamy sponsorów, jest dzierżawca, który utrzymuje się z
restauracji, można tam zjeść. Jest alkohol. Tak, bo to jest kolejny zarzut, ale nie
bądźmy tutaj obłudni, w sklepie też jest alkohol i nikt tam nie podaje alkoholu
dzieciom. Nie było ani jednego zgłoszenia na Policji przez 10 lat. Bez tego
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obiektu klub padnie, rozwiąże się, bo nie może funkcjonować. Prosze o nie
wydawanie sądów na podstawie oszczerstw tylko na faktach. Chcemy by nasz
klub dalej działał dla Zakopanego, bo bez budynku niestety ale jest to
niemożliwe. Będziemy musieli się rozwiązać. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - bardzo proszę Pana Jarząbka o zabranie głosu.
P. Józef Jarząbek – jestem trenerem w KS Wisła od 2004 roku, w uzupełnieniu
wypowiedzi kolegi chciałem przypomnieć jakie osiągnięcia nasz klub obecnie
posiada i posiadał wcześniej. Wojciech Fortuna złoty medalista olimpijski,
Staszek gąsienica był złotym medalistą mistrzostw świata później Mateusz
Rutkowski wicemistrzostwo świata juniorów, następnie Klimek Murańka. W
tym momencie mamy 7 zawodników w kadrze narodowej. Dzięki Wydziałowi
Sportu co współpraca jest rewelacyjna, bez wsparcia Pani Zosi Kiełpińskiej,
zawsze nas wspiera, jakieś programy, pomogła mi to napisać. Współpraca
układa się świetnie. Nabór prowadzę dzięki poszerzonemu programowi w – f.
Jest dużo dzieci, ale na skoczni to inaczej wygląda. Z drugiej strony sprzęt dla
zawodników musi być dobry, atestowany, nie może być braków. Buty sportowe
około 300 euro kosztują, narty 600 euro. Mając 30 zawodników no to można
sobie policzyć ile trzeba par butów kupić. Chciałem prosić Pana Burmistrza,
żeby nam pomógł w sprawie skoczni tutaj w Zakopanem, bo to jest obraz nędzy
i rozpaczy. My musimy do Szczyrku jeździć, za każdego zawodnika trening
płacimy 34 zł, wiozę 15 zawodników to jest prawie 600 zł. Plus transport. Ja
kupiłem swój samochód, bo klub nie może kupić samochodu, bo takich
pieniędzy nie posiada. Jestem na treningu 7 dni w tygodniu, jestem
dyspozycyjny. Słyszałem takie zarzuty że źle pracuje czy za mało płacę, no
jestem tylko człowiekiem i mogę tylko tyle i myślę że tutaj nasza współpraca
będzie owocna, żeby z tą skocznią ruszyło. Dziękuję za uwagę. Zostawię wyniki
rankingów tutaj do wglądu.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Szanowni Państwo przyjąłem do
wiadomości te informacje. To jest temat na szeroką dyskusję. Na pewno nie
dopuszczę, aby na Sesji była prowadzona polemika, bo już czuję emocje a
musze tego porządku pilnować. Również chciałbym bo jednak zostało nazwisko
podane Pana Jasińskiego no i uważam, że to właściwy czas, aby się odniósł.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – P. Przewodniczący ,
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak jest to prawda,
podczas komisji Gospodarki Komunalnej wizytowaliśmy miejsce Towarzystwa
Sportowego Wisła Zakopane i oglądaliśmy w jakim stanie jest ten budynek.
Szczerze mówiąc jeżeli chodzi o tą część hotelową jest ona w opłakanym stanie,
bardzo mocno zdewastowana i jeszcze raz powtórzę. Wtedy kiedy ja byłem
członkiem tego klubu wyglądało to zupełnie inaczej. Jest mi bardzo przykro, że
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ten budynek w taki sposób został zdegradowany i doprowadzony do ruiny. Ja
nie wskazuje kto ani w jaki sposób, ale to jest fakt że ten budynek w taki a nie
inny sposób na dzień dzisiejszy wygląda. Jeżeli jest problem jakiś, jeżeli Klub
nie radzi sobie z tym, ażeby zadbać o ten klub, żeby odpowiednio inwestować,
proszę się nie dziwić, że radni mają takie zdanie, i mają prawo do tego, ażeby o
majątek gminny zadbać. I chciałem jeszcze Panu odpowiedzieć, wtedy kiedy
mój stryj Wiesław Jasiński był prezesem tego Klubu przynajmniej z moich
informacji, które posiadam, wiem że ten klub bardzo dobrze prosperował.
Dziękuję bardzo.
P. Sebastian Lebda z sali – przepraszam tam są zdjęcia jak właśnie wyglądał.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę o zabranie głosu P.
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
który to wrz z Komisją wizytował w tym czasie na tym obiekcie.
P. Wojciech Tatar – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący , Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, jedna z ostatnich komisji to była komisja wyjazdowa.
Udaliśmy się wtedy do trzech budynków gminnych na terenie miasta
Zakopanego, które były w użyczeniu. Trzy budynki w centrum miasta. Było to
przedszkole na ul. Grunwaldzkiej Tygrysek, następnie szkoła katolicka i trzeci
budynek KS Wisła Zakopane. Szanowni Państwo budynki różnią się
niesamowicie od siebie. Wszyscy mieli te budynki w użyczeniu i przedszkole
tez miało budynek w użyczeniu. Dzisiaj Pan za to przedszkole płaci, ale
budynek został odrestaurowany przez najemcę i widać ten wkład. Nie ma tu
winy żadnej Burmistrza a Szanowny panie robienie takich wycieczek
jednoosobowych to wydaje mi się, że nie jest na dzisiejszą Sesję z uwagi na to,
iż kolega P. Andrzej Jasiński nic nie powiedział co jest niezgodne z prawdą. W
tym budynku jest po prostu bałagan, budynek jest zdewastowany a
odrestaurowana jest tylko część barowa. Zadaszenie nad barem jest zrobione, w
środku, inna cześć hotelowa i inne rzeczy są zaniedbane. Ponadto chciałbym
sobie przypomnieć mamy dbać o majątek gminny , bo jest to majątek gminny
który żeście mieli za darmo. Nie podobało się radnym to, że w klubie
sportowym jedyne pomieszczenie, które przypomina klub było pomieszczeniem
tylko Prezesa, w którym było parę pucharów. Komisja idzie tam gdzie nas
prowadzą. Druga sprawa w 2013 roku jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie to Pan
Naczelnik mnie poprawi, zwróciliście się z pismem do obecnych władz
właścicieli budynku o przedłużenie umowy z uwagi na fakt, iż chcecie
wyremontować strop i przeprowadzić remont stropu. W dniu komisji strop dalej
był zawalony, nie wiem, chyba że to był strop nad częścią barowej. Szanowni
Państwo gratulacje dla Panów trenerów, którzy w takich warunkach potrafili tą
młodzież wyprowadzić na takie szczyty polskiego sportu. Na komisji były
rozmowy, nie wiem czy z Burmistrzem były, były rozmowy że miasto może
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Państwu dać inne pomieszczenie, ale widzę że wam bardziej zależy na barze za
1500 zł gdzie było nam powiedziane, że 1500 zł to jest miesięczna umowa niż
na porządnych warunkach. Proszę mi powiedzieć, gdzie są zgrupowania tej
młodzieży, gdzie ta młodzież ma się spotkać, w pomieszczeniach barowych?
Mnie to naprawdę dziwi. Szanowni Państwo ośmiu członków Komisji podjęło
decyzję, ze w takich warunkach klub sportowy nie może się znajdować i podjęło
decyzję negatywną i aby umowę wypowiedzieć. Jeżeli tak, możemy się całą
Radą udać i zobaczyć, są tam warunki naprawdę niegodne tego wszystkiego, a
wracając do działalności gospodarczej to powiem Panu tak ja już z tej mównicy
jednemu Burmistrzowi powiedziałem, że uprawia kolesiostwo. Wy robicie to
samo w tym klubie. Dziękuję.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – Panie
Burmistrzu, P. Przewodniczący , Szanowni Państwo wystąpienie Pana jest dla
mnie porażające, bo jeżeli Pan by czytał umowę, którą zawarł klub w 2012
roku po prośbie do Burmistrza Miasta Zakopane kiedy w 2010 roku miasto
skomunalizowało ten budynek, to czytał by Pan, że macie Państwo,
zobowiązaliście się do remontu i bieżących utrzymania tego budynku. Nikt
Państwu nie powiedział, ze ten budynek jest super. On został zdewastowany ale
przez tych którzy tam wcześniej siedzieli, czyli patrzymy lata wstecz. Czyli
jesteście spadkobiercami tego samego klubu, czyli klubu który działał w
tamtych czasach, następnie po przemianach ustrojowych, o których dzisiaj Pan
Jan Gluc powiedział, że każdemu klubowi sportowemu jest ciężko w nowej
Polsce. Ale Państwo ten budynek najpierw użyczaliście od Starosty
Tatrzańskiego, pan powiedział jakie były miedzy wami dogadania się. Ja tylko
mogę stwierdzić to, co od 2012 roku było czyli w umowie użyczenia
zobowiązaliście się do ponoszenia bieżących kosztów i utrzymania tego
budynku. Jeżeli Państwo utrzymaliście ten budynek w ten sposób, co
zobaczyliśmy z Komisją a wcześniej byliśmy też jako wydział. Mnie tam nie
było, nawet tam nogi nie postawiłem i komisja zobaczyła, ze stan był opłakany i
pan wiceprezes mówi do nas, że nie ogrzewa tego budynku bo są duże koszty.
Ok, są duże koszty to trzeba było przyjść do urzędu i powiedzieć Panowie
chcemy zmienić umowę użyczenia na część budynków, ponieważ pozostałą
część nie używamy. A propos stropu co P. Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej powiedział, w 2012 roku wpływa pismo nie żyjącego
już Prezesa Jerzego Muniaka, że nastąpiła awaria budowlana. W związku z tym
musi ponieść klub wielkie koszty naprawy. Burmistrz Miasta ówczesny zgodził
się na to i przedłużył umowę użyczenia która pierwotnie była na 5 lat, na
kolejne 5 lat aby było w sumie 10 lat. Warunkiem tego było to, co Pan Prezes
deklarował czyli remont tego pomieszczenia. Jeżeli to jest to co powiedział P.
Przewodniczący, jeżeli kawałek re gipsowej płyty na stropie był tym remontem,
no to chapeau bas. Umowa jest do 2022, pierwotna budowa, ale proszę Pana
awaria budowlana, rozumie Pan?
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P. Przewodniczący - Panie Naczelniku nie dyskutujmy.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – Szanowni
Państwo żeby państwo wiedzieli, oszacowana nieruchomość w 2012 rok 3 700
00,00 zł. Taką nieruchomość Państwo dostali, taki majątek do darmowego
użyczania, abyście prowadzili tam działalność statutową klubu. Prawda jest i to
trzeba oddać Państwu, że złożyliście pismo do Burmistrza o to, aby można było
wydzierżawić pomieszczenie na prowadzenie działalności gospodarczej i tu się
wszystko zgadza oprócz tego, że to członek zarządu klubu dzierżawi. To już
pomijam, to są państwa wewnętrzne jakieś ustosunkowania się, ale arte legis jest
że miasto pozwoliło Państwu na działalność gospodarczą, co też jest pytaniem
czy zgodnie z prawem wówczas postąpiło i to nie jest nagle nasz wymysł że
nagle pojechaliśmy do KS Wisła. Proszę Państwa od początku kadencji
Burmistrz zarządził, aby uregulować stany majątkowe gminy. Żebyśmy
wyjaśnili co mamy, jaki jest stan i to realizujemy. I dopełnieniem tego była lista,
którą radni otrzymali od nas, czyli całego majątku gminnego, wszystkich
własności, wszystkich nieruchomości, którymi władamy oraz te nieruchomości,
które użyczamy. Komisja wybrała ileś nieruchomości. Te trzy nieruchomości
zostały wybrane. To co zobaczyła Komisja w tej KS Wisła to faktycznie jest
tragedia. Dziękuję bardzo.
Ad. 7
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 7 – Odpowiedzi Burmistrza na
interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę P. Burmistrz Leszek Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo, pozwólcie,
że najpierw odniosę się jeszcze do wypowiedzi przedstawiciela klubu Wisła,
Szanowni Państwo ja wam gratuluję sukcesów i ciężkiej pracy, ale też chciałem
podziękować za to, że wielu z Państwa jak i z innych klubów nie łatwej
rzeczywistości można powiedzieć Zakopanego i w niełatwej rzeczywistości
ogólnie polskiej klubów potrafią Państwo zdobyć sławę, zdobyć medale, dzięki
waszej pracy a młodzież nie tylko zdobywa laury, ale przede wszystkim ma
zajęcie, jest odciągana od różnych innych rzeczy. Tego wam gratuluję. W
związku z tym, że rzeczywiście wszystkie kluby w naszym mieście, nie tylko
Państwo nie mają zbyt komfortowej sytuacji, postanowiłem i Państwo już
powinni otrzymać albo dzisiaj najpóźniej otrzymają, postanowiłem
zaproponować wszystkim klubom w Zakopanem, klubom zimowych sportów
użyczenie czyli za darmo danie pomieszczeń przy ul. Jagiellońskiej, gdzie
mieścił się Urząd Skarbowy. Każdy klub miałby tam swoje pomieszczenie na
działalność statutową swojego klubu, na spotykanie się. Postanowiłem również,
że z sali konferencyjnej, która tam się znajduje było by to miejsce dla spotkania
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czy to zarządów klubów, czy to spotkania z zawodnikami, czy spotkania można
powiedzieć organizacyjnych. Także takie pisma dostali nie tylko Państwo, ale
inne również kluby sportowe związane z działalnością sportową. Mam nadzieję,
że to się Państwu spodoba. Chciałbym przystąpić również do tego, że my w
ramach miasta odremontujemy tam korytarze, bo one są w tym momencie w nie
za bardzo stanie, również tą salę konferencyjną, ale chcielibyśmy żeby każdy z
Państwa, który dostanie pomieszczenie a możemy zaproponować również
pomieszczenie dla Państwa, które by było drugim pomieszczeniem, a mieściły
się właśnie jakieś można powiedzieć izba pamięci gdybyście pokazali swoje
osiągnięcia. No bo ubolewam nad tym, co Pan przed chwilą nawet powiedział,
że macie takie osiągnięcia, ale mimo wszystko tego pewnie nie mieliście gdzie
ani nie pokazaliście w tym budynku, który był wam użyczony. No przynajmniej
z opinii Komisji radnych nie wynikało, żeby takie pomieszczenie gdzieś tam się
znajdowało. W związku z tym będziecie mieli zarówno Państwo, jeśli będzie
zainteresowanie, jak i inne kluby, które w tym mieście działają na rzecz
zimowych sportów, możliwość mieć pomieszczeń w godnych warunkach, jak to
się mówi na ul. Jagiellońskiej. Mam nadzieję, ze wszystkie te kluby przyjmą
taką propozycję i że przyjdą Państwo, porozmawiają na ten temat i
porozmawiają również na takie tematy, jakie chcielibyście wsparcie z naszej
strony, a więc taka propozycja została złożona zarówno Państwu, jak i
wszystkim klubom zimowych sportów w Zakopanem. Przechodząc do
odpowiedzi na interpelacje Panu Jerzemu Jędrysiakowi, Panie Jurku ja sobie
bardzo cenie Pana interpelacje i wszystkich radnych, natomiast jeśli mogę w
ogóle prosić bo można by było niektóre nawet sprawy szybciej załatwiać nie
czekając miesiąc, bo w zasadzie w tych sprawach nie przychodzą Państwo do
mnie, nie dają mi sygnałów, w związku z tym może czekają ten miesiąc, a już
wielokrotnie mówiłem, że nie musieli Państwo czekać miesiąc, bo takie jak np.
usunięcie płytki, to jest rzecz którą my reagujemy z dnia na dzień. W związku z
tym bardzo bym prosił, żeby się zwracać, żeby mi koledzy radni w tych takich
interwencyjnych sprawach i bezpośrednio. Jeżeli chodzi o grubsze sprawy
rozumiem, wymagają one tutaj działania dłuższego, zarówno wydziału jak i
naszego wspólnego i mam nadzieję, że to zostanie po prostu zrealizowane. A
więc wszystkie te punkty do których się Pan odniósł przy przejściu, że się jakaś
płyta opadła przy ul. Kościelnej, jeśli chodzi o informacje to są drobne sprawy,
które na pewno już zobowiązuje w tym momencie wydział do tego, aby to po
prostu przystąpić w najbliższych dniach i to jak najszybciej po prostu usunąć.
Zarówno jeśli chodzi o oświetlenie, czy ta lampa ma oświetlać boisko i razem
drogę, to nie jest też dla nas problem, żeby były dwie lampy, jedna w jedną
stronę, druga w druga stronę, a więc jeśli jest takie spostrzeżenie, oczywiście ja
rozumiem, byłem radnym, ze się mieszkańcy do radnych zwracają. Proszę się
zgłosić bezpośrednio i oczywiście taka rzecz będzie zrobiona. Bardzo proszę
Wydział, żeby te punkty które zgłaszał radny się jak najszybciej zająć.
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P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu z sali –
Panie Burmistrzu niektóre już są zlecone.
P. Burmistrz Leszek Dorula – dziękuję bardzo. Panu Stanisławowi
Majerczykowi odpowiadam tylko na to, że myśmy przystąpili razem ze spółką
Tesko, dostali ode mnie zadanie czyszczenia wszystkich potoku. W tym roku
będą czyszczone wszystkie nasze potoki, również stworzyliśmy dodatkową
brygadę interwencyjną, która ma zająć się uporządkowaniem takich właśnie
różnych miejsc. Zostały zapewnione dodatkowe osoby w brygadzie
interwencyjnej. Jeśli chodzi o interpelacje Pana Jana Gluca o duże imprezy, to ja
nie wiem co mam odpowiedzieć w zasadzie w tym momencie. Wszyscy
Państwo znają nasza najbardziej można powiedzieć impreza, a więc Puchar
Świata w skokach narciarskich, no jest w tym momencie gwarancja, że on się
odbędzie, ze remont trwa. Ja odpowiem na to pytanie w ten sposób, wszystkim
nam bardzo zależy, żeby w naszym mieście duże imprezy sportowe się
odbywały, natomiast tą infrastrukturę do tego musimy dostosować. Czy ona
należy do miasta, no z całą przykrością Panie radny i Szanowni Państwo wiecie,
że to bardziej jest w gestii COS – u, jeśli mówimy o same skocznie, chociaż
przyznaję tu Panu Józkowi rację i zrobimy wszystko i powiem Państwu tylko
taką informację, ze jak ostatnio byłem na uroczystościach 3 Maja w Pałacu
Prezydenckim spotkałem się zarówno z Panem Prezydentem jak i z Panem
Premierem Glińskim. Rozmawialiśmy na różne tematy i m.in. również
sportowe. Powiem tak, że mamy pełne wsparcie u Pana Prezydenta, została
zatrudniona również osoba związana z narciarstwem, której narciarstwo jest
bardzo bliskie. Ma nie tylko doradzać, ale i wspierać i już takie jedno drobne
wsparcie żeśmy tutaj wspólnie z kolegą radnym od tej osoby uzyskali a więc
działa na rzecz zakopiańskiego sportu na rzecz można powiedzieć ogóle
Zakopanego, osoba jest z Krakowa w związku z tym zna realia tutaj i mamy
nadzieję, że to się przeniesie na nie tylko dobrą atmosferę, ale na efekt działania
na rzecz sportu. Tak odpowiem ogólnie, żeby nie zapeszać, bo naprawdę temat
jest trudny, ale dziękuję za co sesyjne przypominanie o działalności sportowej, o
sporcie w Zakopanem. Dziękuje, to tyle, mam nadzieję, że po prostu potrafimy
wspólnie niektóre tematy rozwiązać. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - czy ja dobrze zrozumiałem P. Przewodniczący , czy
chciałby Pan też kolejną drugą część jakby odpowiedzi otrzymać na piśmie?
Proszę uzupełnić swoją interpelację.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący , Szanowni Państwo, nie bo myślę że takie
tematy może bardziej potrzebują ciszy i liczę że ta cisza zostanie wypełniona
spotkaniami, które zaowocują konkretnymi działaniami i te pytania
szczegółowe, na które Pan Burmistrz teraz nie umiał odpowiedzieć pewnie miał
na myśli, tak i bardzo się z tego powodu cieszę i cenię dyplomację w tym
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względzie Pana Burmistrza i czekam na te działania w tym kierunku ciszy i
spokoju. Dziękuję bardzo.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – P. Przewodniczący sam Pan uczestniczy
w niektórych spotkaniach zarówno z Panem Prezydentem i już żeśmy na ten
temat rozmawiali.
Ad. 8
P. Przewodniczący
- Szanowni Państwo pkt. 8 – Oświadczenia i
komunikaty. Ja przypominam, że o godzinie 12 jest szkolenie naczelników
wydziałów i radnych Miasta Zakopane. Szkoleń nigdy nie za wiele z tym, że to
nie jest szkolenie obowiązkowe jeżeli chodzi o Radę, ale zapraszam. Bardzo
proszę P. Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – Szanowni Państwo w swoim imieniu i Dyrektora
Państwowej Galerii Sztuki chciałem Państwa zaprosić kurtuazyjnie na otwarcie
mojej wystawy, która jest przewidziana na 1 czerwca, godz. 19.30. wiadomo, że
mamy Sesję 31 maja
P. Przewodniczący - nie, na pewno nie 31 maja
P. Jerzy Jędrysiak – w każdym razie, 31 maja musze być w Sopocie, to jest
bardzo duża wystawa, 100 prac swoich będę pokazywał.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący , Wysoka Rado, chcielibyśmy
zaprosić w imieniu Uczniowskiego Klubu Sportowego Orły na II Zakopiański
Charytatywny Maraton Badmintona, który się odbędzie 27-28 maja i będzie tam
wiele turniejów, wiele zabawy. Będzie m.in. turniej Burmistrzów, na który
bardzo serdecznie Państwa Burmistrzów zapraszamy i byłych i obecnych, jeśli
nas ktoś słucha. Natomiast obecnych bardzo serdecznie zapraszam, będzie
również turniej urzędników, na który zapraszamy urzędników i radnych i będzie
to 27-28 maj. Natomiast Panie Burmistrzu w tej właśnie drobnej sprawie, którą
się nam udało zrobić bardzo chciałem serdecznie podziękować.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Grzegorz Cisło Sekretarz
Miasta.
P. Grzegorz Cisło Sekretarz Miasta Zakopane – P. Przewodniczący , Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, chciałem uzupełnić tylko informację o szkoleniu dziś
o godz. 12. Te szkolenie zorganizowanie dla Państwa radnych jak i dla
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Naczelników naszego urzędu, jest bardzo istotne dla sprawnego funkcjonowania
naszego samorządu. Spotkanie ma charakter otwarty, jeśli ktoś z Państwa
uczestniczących na szkolenie jak najbardziej zapraszam. Będzie ono dotyczyło
pozycji organów wykonawczych i ich stosunku do organów uchwałodawczych
czyli Przewodniczącego Rady Miasta i myślę, ze będzie miało też charakter
otwarty, także każdy z Państwa będzie mógł zadać pytanie, Pani Profesor
Wierzbica będzie w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, które zostanie
zadane. Pani Profesor jest pracownikiem Katedry Prawa Samorządu
Terytorialnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jest autorem wielu
publikacji z zakresu prawa samorządowego, jednocześnie jest praktykiem,
obsługuje zawodowo duże jednostki samorządu terytorialnego na Śląsku.
Serdecznie zapraszam.
P. Przewodniczący - bardzo dziękuję Panu za uzupełnienie. Czy SA jeszcze
jakieś oświadczenia i komunikaty? Nie widzę.
Ad. 9
P. Przewodniczący – a zatem Szanowni Państwo pkt. 9 – Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXIV Zwyczajną Sesję
Rady Miasta Zakopane.
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