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P R O T O K Ó Ł N R XXXV/17
Z XXXV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 01 czerwca 2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 12.10 i trwała do 17:00
W Sesji udział wzięło 19 radnych (na początku 18 ) na ogólną liczbę 21 radnych
- wg listy obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – otworzył XXXV Zwyczajną Sesję Rady Miasta
Zakopane. Witam przybyłych gości: Szanowni Państwo bardzo serdecznie
chciałbym powitać naszego szczególnego gościa Pana Posła Edwarda Siarkę,
dziękujemy bardzo że zaszczycił Pan nas swoja obecnością, witam serdecznie
Pana Burmistrza Leszka Dorulę, jego zastępcę P. Wiceburmistrza Wiktora
Łukaszczyka, witam Pana Grzegorza Cisło Sekretarza Miasta Zakopane, P.
Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta Zakopane, witam serdecznie P. Michała
Gawlika Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, witam P.
Grzegorza Worwę Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej, witam serdecznie Pana Marka Trzaskosia Komendanta Straży
Miejskiej, witam serdecznie prezesów spółek miejskich P. Monikę Jaźwiec
Prezesa Tesko, P. Krzysztofa Strączka Prezesa Spółki Sewik, 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. Małgorzatę Bachledę - Szeligę Dyrektora
Zakopiańskiego Centrum Edukacji, witam serdecznie Pana Kamila Nowaka
Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta, 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 18, co stanowi quorum i pozwala Radzie na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
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P. Przewodniczący – stwierdził, że radni otrzymali proponowany porządek
obrad – zał. Nr 4. Wysoka Rado w dniu wczorajszym wpłynął wniosek
Burmistrza Miasta o wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu
uchwały w sprawie: przejęcia zarządzania drogą krajową nr 47 na odcinku od
km ok. 36+800 do km ok. 39+770 w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt. 2
i 3 ustawy o drogach publicznych– zał. Nr 5. Bardzo proszę Pana Burmistrza o
zabranie głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Panie Pośle, P. Przewodniczący , Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, ponieważ sami Państwo wiecie, ze sprawy komunikacyjne
zarówno dla Rady Miasta jak i dla naszych mieszkańców, jak i przez nas są
bardzo poważnie traktowane. Myśmy od samego początku kadencji właśnie
poszli w tym kierunku, żeby próbować rozwiązać wszystkie te sprawy
komunikacyjne w naszym mieście, ale też w drodze żeby dojechać do
Zakopanego. Uregulowania nie tylko spraw kolejowych, tak jak w tym
momencie mamy podpisane porozumienie między Panem Marszałkiem a
wszystkimi gminami tutaj ościennymi, miastem Nowy Targ i Zakopane, że od
nowego roku mógłby ruszyć szyno bus o ile wszystkie te gminy no wywiążą się
z oczekiwań w stosunku do tego szynobusu, który ma być. To również
przystąpiliśmy do możliwości rozwiązania komunikacyjnego przynajmniej w
tych częściach skrzyżowań i w tych najtrudniejszych fragmentach dróg, żeby ten
dojazd do Zakopanego był łatwiejszy. Skoro będzie realizowany
najprawdopodobniej od jesieni most w Białym Dunajcu, skoro jest realizowany
węzeł poroniański trudno było nie popatrzeć również na część zakopiańską czyli
po przejeździe węzła komunikacyjnego jakby ten ruch usprawnić, rozproszyć i
tak dalej. Rada Miasta podjęła i tu oczywiście dziękuję, ale też i wiem ze
przecież to jest nasze wspólne działanie, podjęła już pewne uchwały, które
można powiedzieć umożliwią rozwiązanie komunikacyjne w części dworca,
dojazdu do tego dworca, dziś jest właśnie ta jedna uchwała porozumienia
między Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązania od Spyrkówki w
stronę dworca tego skrzyżowania, ale też i Dyrekcja Dróg Krajowych
przeanalizowała już te propozycje, uzgodniła i przesłała nam dopiero w
poniedziałek taką propozycję porozumienia i tak dalej dot. zarówno
skrzyżowania Ustupu, jak i pozostałych skrzyżowań, aż do ul. Nowotarskiej. W
związku z tym moja prośba była, żeby równomiernie podpisywać te
porozumienie, stąd prośba jest o to, aby ta dodatkowa uchwała, którą proponuję
Szanownej Radzie została uwzględniona również z porozumieniem. Z tego
miejsca chciałem tutaj podziękować Panu Posłowi Edwardowi Siarce, który we
wszystkich tych fragmentach i rozmowach bierze udział, ale też nas bardzo
wspiera. To właśnie dzięki niemu byliśmy u Ministrów i tutaj mamy takie
zapewnienia, ze jeśli będziemy mieć te porozumienia, jeśli się da wciągnąć
przez Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na przyszły rok działanie w tych
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właśnie fragmentach drogi to dzięki wspólnemu działaniu z Panem Posłem i
olbrzymiemu wsparciu Pana Posła jest szansa, żeby Ministerstwo przeznaczyło
do Dyrekcji Dróg Krajowych pieniądze na ten cel. I te porozumienia właśnie
rozstrzygają taką zasadę, że my byśmy przyjęli tutaj pewien ciężar swojego
działania, a więc zmieniamy znacznie podejście do tych tematów, czyli miasto
w pełni angażuje się do tego, żeby przygotować projekty związane z
rozwiązaniem tej części komunikacyjnej i przyjmuje jakby ciężar tutaj
negocjacji miedzy mieszkańcami czy pewnymi nieruchomościami i uzgadnia z
tymi mieszkańcami przejęcie tych terenów. Natomiast finansowanie tych
skrzyżowań przeznaczałaby Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w pozostałej
części tak jak od Spyrkówki do dworca chcielibyśmy aby to było ze
schetynówki czyli 50 na 50 i tutaj było by to już zadanie typowo nasze własne.
Jeśli P. Przewodniczący i Szanowna Rado pozwoli to ja bym prosił, żeby
jeszcze Pan Poseł ze dwa zdania w tym temacie powiedział. Natomiast ja już z
góry serdecznie Państwu radnym i mieszkańcom i wszystkim urzędnikom,
którzy się w to angażują serdecznie dziękuję.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo Panie Burmistrzu.
P. Poseł Edward Siarka – P. Przewodniczący , Wysoka Rado, Panie
Burmistrzu, na samym początku chciałem bardzo serdecznie podziękować za
zaproszenia, które otrzymuje na Sesje Rady Miasta Zakopane. P.
Przewodniczący jesteście tą Radą, która regularnie przysyła zaproszenia, więc
udało mi się w końcu również i do Państwa dotrzeć. Oczywiście nie mam takich
możliwości, żebym na wszystkie zaproszenia odpowiadać pozytywnie, ale
przynajmniej raz na jakiś czas. Cieszę się, że dzisiaj w sposób taki szczególny
akurat trafiłem na Sesję gdzie ta sprawa inwestycyjna jest omawiana, bo
rzeczywiście tak jak pan Burmistrz powiedział
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – nie umawialiśmy się
P. Poseł Edward Siarka – nie umawialiśmy się tak dokładnie w tym temacie,
że akurat ten temat wskakuje. Natomiast rzeczywiście my uczestniczymy od
pewnego czasu z Panem Burmistrzem i pan Burmistrz o to zabiegał, żeby
kwestie komunikacyjne zakopianki a zwłaszcza wjazdy do Zakopanego
próbować uregulować. Mamy tu na myśli wyjazd na Olczę, bo Pan Burmistrz o
to wnioskował, żeby Generalna Dyrekcja się w to włączyła i oczywiście samo
rondo przed samym wjazdem. Uważam, ze jeżeli Państwo uzgodnią
dokumentację, a taką deklarację Generalnej Dyrekcji i Ministerstwa to jest
poważna szansa, ze w większości ta inwestycja była by dofinansowana i że
ciężar inwestycyjny inwestycji od strony finansowej udało by się pozyskać na to
środki z budżetu Państwa. To jest niezmiernie istotne, bo też o to chodzi, żeby
wszystkich tych inwestycji Państwo nie wykonywali ze swoich środków, tylko
4

żeby korzystać z tych środków inwestycyjnych które Ministerstwo ma a
wiadomo, ze potrzeby komunikacyjne są z naszej strony bardzo duże. Ja tutaj
deklaruje, jak już powiedziałem, uczestniczenie we wszystkich tych spotkaniach
i tych naradach, to ma swoją rangę, dlatego że mamy takie bezpośrednie
przełożenie na gabinet Pana Ministra Adamczyka i jest nam dużo łatwiej w ten
sposób rozmawiać. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkie te sprawy od strony
technicznej, pozwoleń budowlanych na tyle rozstrzygnąć do jesieni, żeby można
było podpisać umowę i jeżeli to będziemy mieli to Pan Burmistrz będzie taką
umowę mógł w imieniu miasta podpisać. Tak jak mówię jest pełna deklaracja
finansowania tego zadania. To jest jeden temat. Druga kwestia oczywiście czeka
Państwa poważne wyzwanie jakim jest konferencja episkopatu, wkraczam w
inny temat, w przyszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu była również pani
Minister Kempa tutaj tak nieoficjalnie w ramach przygotowań do tego wielkiego
wydarzenia, które będzie historycznym wydarzeniem, proszę sobie zdawać z
tego sprawę. To jest wyjątkowe wydarzenie rocznicowe, stad też bardzo
dziękuję Radzie Miasta, Panu Burmistrzowi za włączenie się w przygotowania
tych uroczystości, które w historii Polski mają duże znaczenie i będzie szereg
delegacji, które myślę że dla miasta zakopanego są dużą promocją. Tego
państwu gratuluję życząc owocnych obrad i żeby to wszystko co mówicie, jakie
decyzje podejmujecie, żeby służyły mieszkańcom i całej społeczności.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Oklaski.
P. Przewodniczący - Panie Pośle my wiemy doskonale, że Pan poświęca wiele
czasu dla naszego regionu, dla Zakopanego, wspiera nas Pan w tych różnych
działaniach. Przecież całkiem niedawno spotkaliśmy się w Warszawie gdzie Pan
wspomagał nas w temacie przeciwdziałania przemocy, w temacie inwestycji,
drogowych, za co bardzo serdecznie w imieniu swoim i całej rady Miasta
dziękuję. Szanowni Państwo na Komisji Urbanistyki i Rozwoju opiniowaliśmy
podobny projekt uchwały przejęcia w zarząd, Komisja zaopiniowała pozytywnie
ten projekt. Zatem również proszę Szanowną Radę o to, abyśmy jednogłośnie
wprowadzili ten projektu chwały gdyż nie budzi żadnych kontrowersji, więc
przeciwnie pozwala na szybsze i doskonalsze przeprowadzenie naszych
priorytetowych inwestycji. Kto jest za wprowadzeniem tego punku do porządku
obrad?
Wniosek głosowano- stwierdzam, że wniosek został przyjęty jednogłośnie w
obecności 19 radnych
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, więc proponuję ten projekt uchwały
wprowadzić jako pkt. 21. Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski dotyczące
zmiany porządku obrad? Nie widzę.
P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
Interpelacje i wnioski radnych.
Informacja o stanie przygotowań do XLIX Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru Ziem Górskich.
7. Sprawozdanie z działalności Zakopiańskiego Centrum Edukacji za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rekompensaty za realizację zadania
własnego Gminy powierzonego przez Miasto Zakopane spółce „TESKO’
Tatrzańska Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. w okresie od 1.06.2017 do
31.05.2018 .
9. Pojęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez
Miasto Zakopane spółce ”TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji własnego Gminy.
10.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Nr XII/178/2015 Rady
Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Miasto Zakopane.
11.Podjęcie uchwał: w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym.
13.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej,
niemieszkalnej stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane w drodze
przetargu.
14.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G
420256K – ul. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem.
15.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G
420248K – ul. Weteranów Wojny w Zakopanem.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G
420230K – ul. Stanisława Staszica w Zakopanem.
17.Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta Zakopane.
18.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/269/2015 Rady
Miasta Zakopane z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia
do realizacji „Planu” Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto na lata
2015-2010”.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok
2017.
20.Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia zarządzania drogą krajową nr 47 na
odcinku od km ok. 38+300 do km ok. 38+900, w zakresie zadań określonych
w art. 20 pkt. 2 i 3 ustawy o drogach publicznych.
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21. Podjęcie uchwały w sprawie: projektu uchwały w sprawie: przejęcia
zarządzania drogą krajową nr 47 na odcinku od km ok. 36+800 do km ok.
39+770 w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt. 2 i 3 ustawy o drogach
publicznych.
22.Wolne wnioski mieszkańców.
23.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
24.Oświadczenia i komunikaty.
25.Zamknięcie obrad.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
przyjęła porządek obrad.
P. Przewodniczący - kolejna mila niespodzianka, która dziś gości na Sesji, a
mianowicie o niej powie P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji,
Turystyki i Sportu, którą to proszę o zabranie głosu.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
Panie Pośle, P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, w związku z prowadzonymi przez Wydział Edukacji, Turystyki i
Sportu badaniami dzięki Uchwale rady, dzięki decyzjom Pana Burmistrza
prowadzimy szereg badań, które mają pomóc w rozwoju psychofizycznym
naszych dzieci. Jednym z tych badań są również badania w obszarze
zdrowotnym. W miesiącu marcu zakończyliśmy badania okulistyczne, w
kwietniu zakończyliśmy badania stomatologiczne. To dzięki Przewodniczącemu
Komisji Rodziny do badań tych zostali zaproszeni wspaniali lekarze, wspaniali
ludzie z miasta Zakopane, dziękujemy Panie radny Panie Józefie i wspaniale się
z tymi ludźmi współpracuje i mogliśmy te badania kontynuować. Pan Burmistrz
w podziękowaniu za przeprowadzenie tych badań, za udzielenie pomocy
uczniom naszych szkół skierował do Pani Doktor lekarza stomatologii Marii
Bereznowskiej list z podziękowaniami za jej zaangażowanie, za jej pracę, za
wsparcie dla uczniów, które udzielała w tym roku szkolnym. „Szanowna Pani, w
imieniu swoim i całej społeczności pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie stomatologicznej kampanii
stomatologicznej wśród zakopiańskiej młodzieży. Pani praca pozwoliła,
bezpłatnie objąć opieką medyczną uczniów rozwiązując nie tylko ich
indywidualne problemy zdrowotne, ale wpływając również edukacyjnie na ich
wiedzę o problemach dotyczących profilaktyki jamy ustnej. Pani
zaangażowanie, entuzjazm, chęć działania oraz profesjonalizm niech w
przyszłości będą źródłem osobistej satysfakcji z odnoszonych sukcesów”.
Podpisani Burmistrz Miasta Zakopane Pan Leszek Dorula Zastępca Burmistrza
Miasta Zakopane Pani Agnieszka Nowak Gąsienica. Panie Burmistrzu, P.
Przewodniczący uprzejmie proszę o wręczenie kwiatów i listu gratulacyjnego.
Oklaski.
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Ad. 2
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 2 – Przyjęcie protokołu z
XXXII Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XXXIV Sesji odbytej w dniu 18
maja br. mieli zapoznać się Państwo radni: P. Bożena Solańska i P. Paweł
Strączek.
P. Bożena Solańska – zapoznałam się z protokołem z XXXIV Zwyczajnej
Sesji i nie wnoszę uwag.
P. Paweł Strączek –zapoznałem się z protokołem i nie wnoszę uwag.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do
protokołu z XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie widzę.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 19 radnych
przyjęła protokół z XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad.3.
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt.3 - Sprawozdanie z działalności
Burmistrza Miasta Zakopane. Państwo radni otrzymali sprawozdanie za okres
od 20 kwietnia br. do 24 maja br. – zał. Nr 6. Bardzo proszę Pana Burmistrza o
ewentualne uzupełnienie sprawozdania.
P. Burmistrz Leszek Dorula – P. Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni
Państwo uzupełniam swoje sprawozdanie a może zacznę od takiego wstępu, że
sami wiemy, że zima, która minęła a w zasadzie przedłużała się prawie do lata
bo wiosny ja w tym roku nie widziałem. W związku z tym nasze prace
remontowe naszych dróg no rozpoczęły się zbyt późno, rozpoczęły się zbyt
późno z tego powodu właśnie, że wiosna nie pozwoliła nam i pogoda nie
pozwoliła nam przeprowadzić tych remontów tak jakbyśmy sobie życzyli. Ja
wielokrotnie w kontakcie z P. Moniką Prezes Spółki „Tesko „ rozmawiałem no i
rozumie, że nawet jak ona zamówiła tą masę, żeby te dziury załatać w tym
mieście albo, żeby któraś drogę wykonać to czasami oddawała połowę
samochodu bo w ciągu dnia okazało się, że pogoda na to nie pozwoliła.
Niemniej jednak te remonty teraz ruszyły z późnieniem i pewnie będą trwały
troszkę dłużej niż zwykle trwały i tu chciałem prosić mieszkańców o
zrozumienie. ale też i przedstawić im można powiedzieć tak tylko pokrótce jak i
co mieliśmy zaplanowane, co w tym momencie już zostało zrobione na tą
chwilę. Oprócz tego łatania dziur jak to się mówi potocznie zaplanowaliśmy
nowe nakładki na naszych drogach zakopiańskich w związku z tym niektóre
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zostały już wykonane, niektóre są w trakcie a niektóre będą dopiero.
Chciałbym, żeby one były zrobione nawet jesienią w tym roku bo zniszczenia
po tej zimie, która była dla nas no niełaskawa bym powiedział no tych ubytków
jest bardzo, bardzo dużo. W związku z tym na pewno zostały wykonane takie
ulice w tym momencie jak Wyskówki, Oberconiówka, z tego co wiem to
dokończona już jest w tym momencie tez Smrekowa, Piaseckiego. Jest na
ukończeniu, jest w trakcie realizacji Małe Żywczańskie, nie Małe Żywczańskie
tylko Kasprusie i Strążyska, zostały zakończone również schody na Małym
Żywczański. Ale będą też w trakcie realizacji niektóre są już po przetargu,
niektóre są w trakcie przetargu i będą realizowane takie ulice jak: Spyrkówka do
Ustupu, Rybkówka w stronę Poronina, Rybkówka – Stachonie. Będą też robione
takie drogi, które żeśmy wczesniej zaplanowali jak ul. Goszczyńskiego, Droga
do Walzaków, Żeromskiego pewien fragment uzgodniony Wydziałem
Drogownictwa, Wojciecha Brzegi, Chałubińskiego boczna, to jest ta która tam
między blokami jest wraz z chodnikiem. Do szpitala chodnik, który tutaj Pan
Krzysiu Wiśniowski prosił, myśmy mieli pewien problem bo to nie był nasz
teren, teraz po przekazaniu przez Starostwo dzięki temu, że Rada to przyjęła
zostały nie tylko te lampy naprawione ale zostanie zrealizowany również ten
chodnik, który tam no nie jest w takim dobrym stanie jakbyśmy sobie tego
życzyli. Będzie tez wykonana Droga do Olczy boczna, to jest ta droga, którą
obiecaliśmy na wspólnym spotkaniu z panem radnym Bartkiem Bryjakiem to
jest nad Szkołą Mistrzostwa Sportowego, tam był dojazd do tej budowy w
związku z tym obiecaliśmy, że wykonamy po zakończeniu inwestycji nowa
drogę i ona będzie zrealizowana. Będzie też wykonana ul. Salwatoriańska,
będzie wykonana ul. Kurierów Tatrzańskich o które prosił tez również pan
radny Marek Donatowicz. Tak jak wspomniałem ja tam wcześniej byłem,
zdecydowaliśmy, że będzie tam przy niej wykonany również chodnik i taka
zatoczka dla pozostawienia samochodów, które tam mieszkańcy prosili. Z
rzeczy inwestycyjnych i proszę tutaj też zrozumieć no jest ułożony pewien
harmonogram, chcieliśmy w tym roku rozpocząć takie ulice jak Tatary. W
związku z tym nie będzie położona nowa w tej chwili nowa nakładka bo tam
będzie przebudowa całej drogi w związku z tym od fragmentu, chcieliśmy w
tym roku od fragmentu tutaj można powiedzieć przejścia kładka w stronę
Kamieńca wykonać tam nową drogę i tą inwestycje planujemy rozpocząć
jesienią o ile nie będzie jakiś większych przeszkód to ona zostanie rozpoczęta
jesienią. Również jesienią chcemy rozpocząć drogę na Chłabówce Górnej, tam
dwuetapowo proszą mieszkańcy aby od dołu, żeby im nie przeszkadzać w
okresie letnim. No ja uważam, że czasami trzeba poświęcić jakby można pewien
okres tutaj czasu też letniego bo trudno w takim rejonie, sami Państwo widzicie
jak jest, żeby tę prace wykonać na wiosnę czy jesienią kiedy mamy te pory roku
tak krótkie a ruch turystyczny przez sezon letni nam nie za bardzo na to
pozwala. Będziemy się starali robić to nawet tez niektóre remonty w okresie
letnim i mam nadzieje, że mieszkańcy to zrozumieją o co bardzo, bardzo proszę.
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To jest tyle co do wyjaśnienia można powiedzieć całościowych tych remontów,
czekam oczywiście na pewne jeszcze również sygnały od radnych, mam
nadzieje, że jeśli te przetargi, które są rozstrzygane będą korzystnie cenowo to
jakaś, być może jakaś kwota jeszcze zostanie gdyby trzeba było jakieś zadanie
wykonać to będziemy się starać to zrealizować. Na dzień dzisiejszy mamy taki
budżet, który żeśmy zmieniali w ciągu roku, żeby zwiększyć po zimie na te
remonty, w związku z tym te remonty będą wykonywane. Przechodząc dalej do
sprawozdania, 9 maja odbyły się konsultacje społeczne Gminnego Programu
Rewitalizacji Zakopanego na lata 2016 – 2023. 10 maja wraz z
Wiceburmistrzami wzięliśmy udział w debacie Zakopane – Problem
Konserwatorski, to się odbyło tutaj na tej sali powiedziałbym pozytywna
dyskusja. Mamy nadzieje, że z tych dyskusji takich coś wyniknie aczkolwiek
sami wiemy, że tutaj plany nie za bardzo pozwalają pewnych działań które
byśmy chcieli aby zabezpieczyć nasze miasto pod względem zabytków czy pod
względem problemu konserwatorskiego. 11 maja podpisaliśmy umowę
partnerska z Popradem, mikro projektu „Miasto ludziom, ludzie miastu” dotyczy
to dziedzictwa kulturowego i utworzenia aplikacji związanej z zabytkami. 12
maja podpisaliśmy porozumienie z firmą Orange Polska o współpracy i rozwoju
sieci światłowodowej i do końca 2018 roku w zasięgu super szybkiego internetu
znajdzie się ok. 5 tysięcy 800 naszych domowych gospodarstw w Zakopanem.
Chciałbym podkreślić tutaj, że jesteśmy jednym z pięciu miast, które Orange
wykonuje na terenie całej Polski a więc można powiedzieć miastem też
wyjątkowym kiedy ten dostęp do szybkiego Internetu no będzie Zakopane miało
o co przez wiele, wiele lat tutaj wnioskowano czy wnioskowali mieszkańcy,
młodzież i powiedziałbym również turyści. 21 maja dziale udział w obchodach
Niedzieli Fatimskiej w Sanktuarium na Krzeptówkach zaś 26 maja
uczestniczyłem w dorocznym święcie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
połączonych z 24 rocznicą jej powstania. Tutaj chciałem pogratulować ale też
podziękować radnej Pani Solańskiej za to, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć
w obchodach tego święta, została nam wręczoną jako miastu ciupaga za wspólne
działanie. Mamy nadzieję, to jest taka kryształowa ciupaga, mam nadzieję, że
tutaj ta współpraca a takie jest oczekiwanie między 21 Brygadą Strzelców
Podhalańskich będzie się rozwijała lepiej. Myśmy tutaj wspólnie z panią radną
zadeklarowali, że chcielibyśmy aby na przyszłorocznym świecie 11 listopada to
wojsko podhalańskie uczestniczyło w naszym święcie. Mamy nadzieje, że
również uda się ściągnąć orkiestrę ale to już będą prace jakby można powiedzieć
uzgodnieniowe bo wtedy tam na tych uroczystościach brak kalendarza no nie
sprawdzali zarówno przedstawiciele wojska jak i my nie wiedzieliśmy jak
jeszcze uroczystości będą wyglądały. W dniach 27 i 28 radni Krzysztof
Wiśniowski i Zbigniew Szczerba zorganizowali II Zakopiański Charytatywny
Maraton Badmintona. Ja pozwoliłem sobie być, dziękuje za zaproszenie było mi
bardzo miło, że uczestniczyłem w meczu można powiedzieć piłki nożnej miedzy
dziećmi. Wynik skończył się szczęśliwie miałem okazję grać zarówno w jednej
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drużynie czyli Orłów jak i drużynie Handicapu, mecz zakończył się remisem 7:7
a więc sprawiedliwie. Uczestniczyłem w rozpoczęciu badmintona a
angażowałem się tak mocno, że taką drobną kontuzję też odniosłem no ale to
świadczy o tym, że duch jest młody, ciało pewnie już za bardzo nie nadąża a też
świadczy o tym, że moja praca, którą w tym momencie wykonuje nie pozwala
mi na tyle, żebym tyle czasu spędzał czy na sali gimnastycznej czy tutaj. I
myślę, że muszę się w tej dziedzinie na pewno poprawić, żeby aktywność moja
fizyczna była trochę większa tak przynajmniej planuje. Szanowni Państwo
jeszcze tak na sam koniec chciałem podziękować i poinformować, chciałem
podziękować mieszkańcom Zakopanego a szczególnie tym mieszkańcom,
którzy ze mną współpracowali przez 15 lat w działaniu samorządowym.
Chciałem podziękować wszystkim tym radnym z którymi miałem przyjemność
współpracować, brać udział w wielu inicjatywach na rzecz społeczności naszej
lokalnej i na pewno efekt ten naszej pracy przyniósł, przynosił jakiś skutek.
Serdecznie dziękuje nie tylko tym radnym ale przede wszystkim tej Radzie z
którą w tym momencie współpracuje, tym osobom, tej załodze całej którą też
współpracuje w tym okresie kiedy jestem burmistrzem. Ta nasza współpraca i
praca została powiedziałbym doceniona albo zauważona i w ostatni
poniedziałek zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na
rzecz samorządności społeczeństwa.
Oklaski.
P. Burmistrz Leszek Dorula – jest mi z tego powodu bardzo miło natomiast ja
tą nagrodę przyjmuje jako nasza wspólną nagrodę, jako nasze wspólne działanie.
W związku z tym jeszcze raz serdecznie dziękuje zarówno Radzie Miasta,
Prezydium Rady Miasta, każdemu radnemu z osobna i każdemu urzędnikowi,
moim współpracownikom oraz wszystkim tym mieszkańcom, którzy włączają
się w ta działalność samorządową, społeczna na rzecz dobra naszego miasta.
Serdecznie Państwu jeszcze raz dziękuje.
Oklaski.
P. Przewodniczący – proszę o zabranie głosu P. Wiceburmistrza Wiktora
Łukaszczyka.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Burmistrzu, P. Przewodniczący,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność w imieniu i
Pani Wiceburmistrz, swoim, Pani Skarbnik, Pana Sekretarza, Naczelników
naszego urzędu i wszystkich pracowników. Mam zaszczyt złożyć serdeczne
gratulacje za to odznaczenie no bo one znikąd się nie pojawiło to jest 15 lat
pracy na stanowisku Burmistrza 2 i pół roku a poza tym jako radny pozostałe 12
i pół roku. Także myślę, że tu duża praca została włożona zresztą jak P.
Burmistrz na początku to sprawozdanie składa to myślę, że też robi wrażenie to
ile rzeczy w mieście się robi i dzieje. Dlatego miło nam bardzo wszystkim, że P.
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Burmistrz postrzega to jako naszą wspólną, wspólne nasze działania i wspólną
prace także możecie się też Państwo troszkę poczuć tutaj odznaczeni w związku
z tym. Jeszcze raz serdecznie gratuluje i życzę wszystkiego dobrego, następnych
osiągnięć, następnych lat dobrej pracy dla Zakopanego. Dziękuje bardzo.
Oklaski.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo zanim odśpiewamy Sto lat to jeszcze
proszę przyjąć P. Burmistrzu z naszych rąk serdeczne życzenia, gratulacje bo
ten medal to rzeczywiście jest znak tego, że społeczność nasza lokalna jak i
wiele innych potrzebują jakby dobrego rządzenia, dobrego prowadzenia a na ten
czas myślę, że niewątpliwie trzeba to powiedzieć, że Pan spisuje się dobrze.
Także w imieniu swoim i całej Rady bardzo dziękujemy i gratulujemy.
Oklaski.
Wręczono kwiaty Panu Burmistrzowi Leszkowi Doruli.
P. Burmistrz Leszek Dorula – dziękuje Szanownej Radzie dziękuje
Szanownym Państwu.
Oklaski.
P. Przewodniczący – dobrze czy są pytania w sprawie sprawozdania? bardzo
proszę P. Krzysztof Wiśniowski.
P. Krzysztof Wiśniowski - P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Panowie Burmistrzowie, wspomniał Pan o zakończonym maratonie
badmintona, Panie Wiktorze jakby można prosić o pozostanie dosłownie
chwileczkę. W związku z tym, że P. Burmistrz zajęty pracami nie mógł zostać
na wręczenie medali a przypomnę, że uczestniczył w turnieju burmistrzów,
prezydentów miast i również w tym turnieju uczestniczył P. Przewodniczący
Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz, P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk i Pan były
Wiceburmistrz Mariusz Koperski. P. Burmistrzu czy my możemy Pana prosić,
P. Burmistrza Wiktora i P. Przewodniczącego bo medale trzeba rozdać, III
miejsce egzekwio zajął P. Burmistrz Leszek Dorula i P. Przewodniczący Rady
Grzegorz Jóźkiewicz, II miejsce zajął P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk a I P.
Mariusz Koperski.
Oklaski.
P. Krzysztof Wiśniowski oraz P. Zbigniew Szczerba wręczyli medale.
P. Krzysztof Wiśniowski – w związku z tym, że podczas II Maratonu
ustanawialiśmy dwa rekordy Polski, rekordy Polski w najszybciej uderzonej
lotce, ja tylko powiem, że rekord świata należy do Malezyjczyka i wynosi 493
kilometry na godzinę. Podczas naszej imprezy udało się tą lotkę uderzyć z
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prędkością 332 kilometrów, uczynił to Mateusz Dubowski reprezentant Polski
na najbliższe Mistrzostwa Świata w Glasgow, Mistrz Polski z 2015r a wyrównał
go w nocy również reprezentant Polski w badmintonie Zbigniew Jasiulewicz z
Akademii Badmintona Kraków i rekord Polski na dzień dzisiejszy jako, że
robiliśmy to po raz, znaczy w Polsce było to robione po raz pierwszy wynosi
332 kilometry na godzinę. No liczę, że do tych 400 jeszcze nam się uda dobić w
tych różnych kategoriach zostali wyłonieni najmłodsi rekordziści Polki. Mamy
kilku zawodników z Zakopanego, którzy uderzyli w lotkę prawie 200 km na
godzinę to dla nas naprawdę duża przyjemność, że pod Tatrami pierwszy raz coś
takiego mogło się wydarzyć. Rekord był certyfikowany przez Polski Związek
Badmintona także na stronie Polskiego Związku Badmintona taka informacja się
pojawi i jest to dla nas duża satysfakcja. Natomiast P. Burmistrzu chcielibyśmy
jaszcze podziękować za to, że Panowie uczestniczyli, przyczynili się również do
tego, że stworzyliśmy wspólny Rekord Polski bo przez 24 godziny uderzana
była lotka na odległość. Ona sobie gdzieś tam leciała, było mierzone, powstało
troszkę tych kilometrów, oficjalnie jeżeli Polski Związek Badmintona to
zatwierdzi to powiemy ile ale wszyscy, którzy byli, uczestniczyli i ta lotka odbili
również mamy dla nich taki symboliczny medal, po jednej stronie Rekord Polski
po drugiej stronie Uczniowski Klub Sportowy „Orły” Zakopiański
Charytatywny Maraton Badmintona bo zbieraliśmy na Fundację Handicap
Zakopane, której Prezesem jest P. Małgorzata Tlałka – Długosz. Już mogę
oficjalnie powiedzieć, że ze zbiórki publicznej, którą przeprowadziła Fundacja
Handicap i aukcji, która była prowadzona i w Internecie i również później na
miejscu uzbieranych zostało 12 tysięcy 416 zł 50 gr. To są pieniądze, które będą
wspierały Fundację Handicap, życzymy im wielu sukcesów a szczególnie
dziękujemy im za to, że byli razem z nami a Panu Burmistrzowi za to, że
otworzył tą całą nasza imprezę kopnięciem piłki, rozegrał cały mecz po jednej i
po drugiej stronie bez kontuzji, kontuzja była troszkę później. Także bardzo
serdecznie dziękujemy a osobom, które były i uderzyły lotka i które również
wspierały, oglądały chcieliśmy taki symboliczny medal wręczyć, zacznę od
P. Przewodniczącego. Ja będę czytał a Zbyszek będzie rozdawał, P. Burmistrz
Leszek Dorula, P. Wiktor Łukaszczyk, P. Grzegorz Cisło dziękuję Panie
Grzegorzu, że był Pan również z nami i wspierał nasz maraton. P. Maciej Wojak
również był na imprezie, widzieliśmy go, był również radny Jurek Jędrysiak i
Marek Donatowicz, ich nie ma to wręczymy troszkę później. Szanowni Państwo
pragniemy serdecznie wszystkim podziękować, którzy przyczynili się do tego,
że ten maraton się mógł odbyć. Naprawdę cenne nagrody dzięki sponsorom,
dzięki ludziom dobrej woli, nie chcielibyśmy ich wymieniać z imienia i
nazwiska ale będziemy u nich osobiście, żeby im podziękować bo to naprawdę
dzięki ich wsparciu tak mogła nam się ta impreza rozkręcić, 20 turniejów, 184
osoby w tych turniejach grały. W zeszłym roku było 18 turniejów i 130 osób
także idziemy troszkę do przodu a oprócz tego ponad 200 osób uczestniczyło w
biciu rekordu prędkości i uderzenia lotki na odległość także liczymy na to, że ta
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impreza będzie się rozwijała oprócz tego był mecz piłki nożnej, był turniej piłki
nożnej dla dzieci w sumie graliśmy 29 godzin a oprócz tego jeszcze był mecz
siatkówki, który również podczas tej imprezy się odbył. Ja pobiłem swój własny
rekord z zeszłego od tego roku 43 i pół godziny bez snu i mam nadzieję, że w
przyszłym roku postaram się pobić ten rekord. Także P. Burmistrzu bardzo
dziękujemy za patronat, dziękujemy za wsparcie i liczymy, że w przyszłym roku
również się będzie Pan za nami bawił i kontuzji nie będzie żadnej, potrenuje Pan
zapraszamy na zajęcia.
P. Zbigniew Szczerba – i ostatnia jeszcze rzecz chcieliśmy ponieważ na końcu
tej naszej imprezy były, dzieci losowały nagrody i wśród uczestników turnieju i
wśród wrzucających do skrzynki Handicapu. I tak się jakoś dziwnie zdarzyło że
jeden z losów był P. Burmistrz Leszek Dorula i był również los
P. Przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Jóźkiewicza a wylosowali takie
fantastyczne termosiki w których mam nadzieję, że będą pić kawę lub herbatę.
I jeszcze na samym końcu chciałem bardzo serdecznie podziękować naszemu
już można niemalże powiedzieć klubowemu fotografowi czyli Marcinowi
Jaźwcowi za fantastyczne zdjęcia.
Oklaski.
P. Przewodniczący – tak rzeczywiście jest profesjonalista. Pięknie dobrze, że
na tych przyjemnościach poprzestaniemy jak z rękawa wysypują nam się
przyjemności. Rzeczywiście P. Marcin Jaźwiec oj doświadczyłem bo przesłał
mi wiele pięknych zdjęć, profesjonalnych mimo, że zajmuje się tym amatorsko.
Czy są jeszcze pytania w sprawie sprawozdania? Nie widzę.
Ad.4
P. Przewodniczący – przechodzimy do pkt.4 porządku obrad Sprawozdanie z
działalności stałych Komisji Rady Miasta. Bardzo proszę Przewodniczących
Komisji o przedstawienie sprawozdania. Dobrze Komisja Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska P. Przewodniczący Wojciech Tatar, bardzo
proszę o przedstawienie sprawozdania.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
miała posiedzenie dnia 24 maja br. Komisja podjęła następujące wnioski,
Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał: zmiany
Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane spółce „TESKO”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa realizacji zadania własnego Gminy.
Ustalenia rekompensaty za realizację zadania własnego Gminy powierzonego
przez Miasto Zakopane spółce „ TESKO”. Zmiany w uchwale Nr XII/178/2015
Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015r. w sprawie sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów
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komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Miasto Zakopane. Zmiany uchwały Nr XVI/269/2015 Rady Miasta Zakopane w
sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Miasto Zakopane na lata 2015-2020” . Dzierżawy miejskiej
nieruchomości gruntowej położonej na ul. Kościuszki. Dzierżawy miejskiej
nieruchomości gruntowej położonej na ul. Kościuszki z uwzględnieniem
wniosku o zmianę czasookresu dzierżawy na okres 1 roku, jednocześnie
Komisja wnioskuje o wystąpienie do właściciela nieruchomości o uregulowanie
spraw związanych ze służebnością gruntową do swojej działki. Dzierżawy
miejskiej nieruchomości gruntowej ul. Nowotarska dz. nr 385/1 i 385/2 obręb 4.
Dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej ul. Nowotarska. Dzierżawy
miejskiej nieruchomości gruntowej ul. Nowotarska dz. ew. nr 385/1 i 385/2
obr.4 z uwzględnieniem wniosku o wprowadzenie zakazu poddzierżawy.
Komisja ponadto wnioskuje o ujednolicenie reklam znajdujących się na
zabudowaniach zlokalizowanych na działkach 385/1 i 385/2 obr. 4.w przypadku
niedostosowania się do wymogów MPZP Komisja wnioskuje o nieprzedłużanie
umów. Ponadto Komisja miała część objazdowa dróg gminnych, wspólnie z
P. Naczelnik Wydziału Drogownictwa Janiną Puchałą udaliśmy się na objazd
dróg gminnych ale protokół bym prosił jeżeli można P. Przewodniczący aby
odczytał kolega Józef Figiel bo on był protokolantem, bardzo proszę.
P. Józef Figiel – Szanowny P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado protokół z objazdu ulic: ul. Kamieniec - chodnik przy
szpitalu i ubytki w drodze, ul. Tatary – ubytki w drodze zlecone do naprawy
ulica ma być przebudowywana, poszerzana będzie to prowadził Wydział
Inwestycji P. Burmistrz o tym wspominał. Chyców Potok od ul. Kasprowicza w
górę – Komisja wnioskuje o jeden kierunek jazdy ze względu na szerokość
jezdni, mieszkańcy kilkakrotnie zwracali się do Rady Miasta z tym problemem,
takie pismo wpłynęło do Komisji Rodziny, myśmy to pismo przekazali do
Komisji Gospodarki Komunalnej. Chyców Potok od Zawratu w stronę
Bachledzkiego Wierchu – tam jest potrzeba wykonania ścieżki rowerowej lub
ciągu pieszo jezdnego również Wydział Inwestycji P. Burmistrz obiecał, że być
może ze środków pomocowych da się to zrobić. Bachledzki Wierch – u góry
przy skrzyżowaniu do P. Filarów założyć kratkę zbierającą wodę, żeby nie
podmywała brzegów drogi, zlecono wykonanie do Tesko P. Naczelnik
zapewniała i potrzeba naprawienia ubytków w drodze. Smrekowa jest w trakcie
remontu, Szkolna – poszerzyć chodnik pod estakadą i założyć płyty Jugo, tak się
czyta pod elektrownią. Nowotarska łatanie ubytków ale doraźne bo Generalna
Dyrekcja będzie remontować ulice ze środków pomocowych. Ul. Kasprusie
trwa przebudowa chodnika i łatanie ubytków, Małe Żywczańskie łatanie
ubytków od dołu a u góry inwestycja drogowa, Grunwaldzka boczna - potrzebna
inwestycja, żeby uchwycić wodę, Bronisława Czecha- ubytki w drodze,
potrzeba zlikwidowania dzikiego parkingu. Przewodników Tatrzańskich 15

remont, inwestycja odbywa się, potrzeba zlikwidowania dzikiego parkingu koło
„Księżówki”. Chłabówka Górna – wiele ubytków w drodze, największy
problem z wyjazdem na drogę główną, Kurierów Tatrzańskich – nakładka
asfaltowa do wymiany i zatoka to P. Burmistrz o tym wie. Salwatoriańskarównież nakładka i poszerzenie, Stary Młyn – trwa inwestycja, Piszczory –
nakładka, Bachledy, Spyrkówka, Ustup – nakładka asfaltowa łącznie z
poprawieniem chodników. Króle – poszerzenie, odwodnienie i nowa nakładka
chodnik najazdowy. Harenda- stara droga w stronę Poronina – ubytki. To by
było tyle, dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo czy są pytania w temacie komunalnym i
ochrony środowiska? Nie ma. Bardzo proszę P. Przewodniczącego Komisji
Kultury P. Macieja Wojaka.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Komisja Kultury miała swoje posiedzenie wyjazdowe w
dniu 26 maja odbyło się to w nowym miejscu na mapie kulturalnej Zakopanego,
która się nazywa Kino Miejsce. Jest nowe kino studyjne, które znajduje się pod
Kinem „Sokół” i jest własnością Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W
posiedzeniu Komisji udział wzięli min. P. Wiceburmistrz Agnieszka Nowak
Gąsienica, P. Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury Beata Majcher,
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego,
P. Stanisław Marduła Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz
P. Grzegorz Cisło Sekretarz Miasta Zakopane. Mieliśmy możliwość po raz
pierwszy obejrzeć stworzone nowe miejsce, nowe kino, które nazywa się Kino
Miejsce, będzie to kino studyjne, które powstało w wyniku umowy Urzędu
Miasta Zakopane i Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Przypominam, że
miasto Zakopane wyasygnowało na ten cel sumę 400 tysięcy zł. a cała
inwestycja kosztowała ok. milion 300 tysięcy zł. Kino to jest docelowo
przeznaczone dla 70 widzów i już teraz 1 i 2 czerwca w kinie będą odbywały się
projekcje filmów poświęconych Świętemu Janowi Pawłowi II na co serdecznie
Państwa zapraszam. To będzie w godzinach popołudniowych natomiast takie
oficjalne otwarcie tego kina będzie miało miejsce na początku lipca, chcemy
pokazać film, który nazywa się „Brat Elvis”. Jest to film, który, w reżyserii
Łukasza Wylężałka a scenariusz napisali zakopiańczycy Michał i Maria
Szczepańscy, główne rolę grał Andrzej Grabowski i Marek Kondrat, jest to
bardzo zabawny film i cieszył się wielką popularnością wyświetlany
wielokrotnie w telewizji ale chcieliśmy zaprosić twórców tego filmu na oficjalną
inaugurację Kina Miejsce. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Przewodniczący, dobrze bardzo proszę
P. Zbigniewa Szczerbę Wiceprzewodniczącego Komisji Ekonomiki o
przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
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P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, Komisja Ekonomiki odbyła pomiędzy Sesjami dwa posiedzenia
tak naprawdę, jedno posiedzenie było przed Sesją nadzwyczajną, znaczy Sesją
zwołana na wniosek P. Burmistrza gdzie opiniowaliśmy razem z wszystkimi
pozostałymi Komisjami dwie uchwały oraz z 29 maja gdzie również
opiniowaliśmy uchwały oraz wysłuchaliśmy informacji Naczelnika Wydziału
Inwestycji i Rozwoju na temat realizacji zadań uchwalonych w budżecie na rok
2017. Odbyła się dyskusja, mieliśmy pytania, uzyskaliśmy odpowiedzi i w
zasadzie tyle, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, dobrze bardzo proszę
P. Krzysztof Wiśniowskiego Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki o
przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji a następnie w tym samym
punkcie, w tym samym sprawozdaniu poproszę P. Zofię Kiełpińską Naczelnik o
zabranie głosu.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, P. Burmistrzu,
Szanowni zebrani, Komisja Sportu i Turystyki odbyła swoje posiedzenie w dniu
19 maja br. Było to posiedzenie wyjazdowe, byliśmy w Spółce „Polskie Tatry” a
konkretnie w zakopiańskim Aquaparku i tu podziękowania dla P. Prezesa i P.
Dyrektor Aquaparku za bardzo miłą gościnę i poczęstunek. Posiedzenie
zawierało dwa punkty Spotkanie z Prezesem Spółki „Polskie Tatry” oraz sprawy
bieżące. W posiedzeniu udział wzięli P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału
Edukacji, Turystyki i Sportu, P. Piotr Włosiński Prezes Spółki „Polskie Tatry”,
P. Katarzyna Zarycka Dyrektor Zakopiańskiego Aquaparku, P. Leszek
Behounek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakopanem oraz
P. Wojciech Suchowian Główny Księgowy Spółki „Polskie Tatry”.
Dyskutowaliśmy na temat funkcjonowania szczególnie zakopiańskiego
Aquaparku jak Państwo pamiętają spółka została skomunalizowana, chcieliśmy
zobaczyć jakie zostały poczynione kroki aby była większa otwartość na naszych
mieszkańców. No i tutaj myślę, że wszyscy wyszliśmy dosyć mocno zadowoleni
z tego co w Aquaparku się dzieje(…) dzięki sprawozdaniu P. Dyrektor, która
przesłała do mnie taką krótką informację na temat wydarzeń, które się dzieją w
Aquaparku i tak podsumowała nasze spotkanie. Pozwolę sobie odczytać jakie
mamy zarówno wydarzenia jak również i oferty dla mieszkańców podhala bo
myślę, że warto o tym wiedzieć. Spółka oczywiście prowadzi swoją politykę
informacyjną ale myślę, że jeżeli to jest za pośrednictwem mediów internetu
będziemy mogli taką informację jeszcze przedstawić naszym mieszkańcom nie
tylko bo i turystom i w ogóle mieszkańcom Podhala to dla wszystkich będzie to
z korzyścią. No najbliższe nadchodzące wydarzenia to Dzień Dziecka 4
czerwca tego roku, odbędzie się taka myślę, że bardzo fajna duża zabawa w
Aquaparku. A już w dniu dzisiejszym w Aquaparku odbywa się bo o 13:00 się
rozpoczęły rozgrywki, które organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
popularnym bowlingu, no nie kręgle bo kręgle to jest coś innego ale to jest
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bowling czyli coś na wzór kręgli. 7 drużyn z gimnazjów aktualnie jest w
Aquaparku na kręgielni i rywalizuje a 4 będzie Dzień Dziecka, który rozpocznie
się o godzinie 10:00 potrwa do 15:00, wejście za symboliczna złotówkę, liczne
atrakcje, zabawy, gry i wiele nagród. Także wszystkich serdecznie w imieniu
Aquaparku zapraszam, radni dostali również zaproszenia, myślę, że przyjdą i
również będą uczestniczyli bo wszyscy jesteśmy dziećmi troszkę większymi
czasami. Oferta specjalna dla mieszkańców Podhala całoroczny i dzienny bilet
podhalański 50 zł rabatu do strefy basenowej oraz świata saun, no to jest dosyć
ciekawa propozycja bo ona obowiązuje przez cały rok. Czyli w niedziele za
połowę ceny można w Aquaparku skorzystać z tych wszystkich atrakcji,
specjalny bilet dla mieszkańców Podhala 3,5 godziny w cenie 2,5 godzin, tańsze
bilety poranne i wieczorne, preferencyjne karnety ilościowe i wartościowe,
atrakcyjna oferta dla podhalańskich pracodawców i firm skierowana do
pracowników. Lekcje nauki pływania dla dzieci i dorosłych, fitness klub z
różnymi zajęciami
na poziomie 3 czyli tam gdzie jest restauracja, jest
multimedialna sala zabaw dla dzieci, kręgielnia odbywają się tam różne
spotkania zarówno biznesowe, integracyjne jak i okolicznościowe imprezy,
urodziny, imieniny także warto myślę, że z tego skorzystać. I specjalna oferta
dla szkól, dla dzieci szkolnych w ramach zajęć wychowania fizycznego, oferta
wyjątkowo atrakcyjna celem jest propagowanie aktywnego zdrowego trybu
życia wśród dzieci i młodzieży a dyrektorów szkół Aquapark zaprasza w celu
zaprezentowania oferty. To był nasz główny punkt w sprawach bieżących
zaopiniowaliśmy wniosek przygotowany przez Wydział Edukacji Turystyki i
Sportu. Tu serdecznie dziękuje wydziałowi za profesjonalne przygotowanie tego
wniosku a dotyczył on stypendiów sportowych, które będą w tym roku
przyznawane dla 84 zawodników. Ja dziękuje bardzo za przygotowanie takiego
wniosku, dużo pracy niewątpliwie i liczenia i merytorycznego sprawdzenia tych
wszystkich wniosków. Udało się zaopiniować pozytywnie i liczę na to, że już
wkrótce ze stypendiów nasi sportowcy będą mogli skorzystać także bardzo
serdecznie za to dziękujemy. Skierowaliśmy dwa wnioski do P. Burmistrza,
pierwszy: Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące pisma , one tutaj maja
sygnaturę a dotyczą min. stypendiów sportowych a w pkt.2 Komisja wnioskuje
o ujęcie w budżecie Miasta Zakopane na rok 2018 kwoty w wysokości 200
tysięcy złotych przeznaczonej na stypendia sportowe. Komisja doszła do
wniosku, że kwoty powinny być troszkę wyższe dla naszych sportowców, być
może jeszcze kilka osób więcej by z tych stypendiów skorzystało, taki wniosek
kierujemy do P. Burmistrza. To tyle mojego sprawozdania, jeżeli są jakieś
pytania to proszę, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje P. Przewodniczący, bardzo proszę Panią
Naczelnik o zabranie głosu, a ja chciałbym pochwalić w takim stopniu no jak na
razie wstępnym stopniu pochwalić działania Spółki „Polskie Tatry”. P. Prezesa,
P. Dyrektor Katarzynę, że nareszcie pojawiły się jakieś promocje i przywileje
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dla mieszkańców Zakopanego, wielkie brawa czekamy na więcej a zarazem
dopingujemy Państwu, bardzo dziękuje. Pani Naczelnik bardzo proszę.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
dziękuje P. Przewodniczący za możliwość zabrania głosu, Szanowni Państwo w
dniach od 23 do 28 maja odbywało się posiedzenie Międzynarodowej Federacji
Narciarskiej Komisji Technicznej. Podczas tych posiedzeń Międzynarodowa
Federacja Techniczna rozstrzygnęła przyznanie nagrody za organizację World
Snow Day. Ja chciałam Państwu przeczytać decyzje i uzasadnienie Komisji
Międzynarodowej Federacji: „W 2017 roku Międzynarodowa Federacja
Narciarska FIS po raz pierwszy w historii ustanowiła nagrodę dla najlepszego
organizatora Światowego Dnia Śniegu World Snow Day na całym świecie.
Celem było wyłonienie i wskazanie najlepszych eventów z udziałem i działań
zorganizowanych w ramach imprez Światowy Dzień Śniegu. FIS ustanowił
cztery kategorie: Najlepszy Światowy Dzień Śniegu, w kategorii ocenione były
imprezy, których organizacja przekracza ogólnie przyjęte rozwiązania.
Najlepszy Mały Światowy Dzień Śniegu, Najbardziej Kreatywny i wyróżnienie
dla pierwszego zarejestrowanego organizatora. Ogółem w czterech kategoriach
z 500 organizatorów zakwalifikowano 88finalistów, 88 organizatorów. Proszę
Państwa w kategorii Najlepszy Światowy Dzień Śniegu, zakopiański Światowy
Dzień Śniegu zorganizowany przez miasto Zakopane zajął miejsce I” Mieliśmy
w swojej kategorii bardzo silnych konkurentów, miasto Soczi organizator
Igrzysk Olimpijskich, miasto Zagrzeb, miasto Sztokholm, Komitet
Organizacyjny Planica, 26 evenów np. w Chinach, organizowanych przez
Chiński Związek Narciarstwa. W rezultacie Zakopane pokonało pozostałych
organizatorów dzięki trzem kluczowym obszarom: zaangażowanie lokalne
szkół, zaangażowanie mediów, trwałość projektu. I pozwólcie Państwo, że z
tego miejsca chcę Państwu radnym, Panu Burmistrzowi bardzo serdecznie
podziękować za możliwość organizacji tego eventu. Międzynarodowa Federacja
Narciarska powiedziała tak, Zakopane szczyci się długą i pełną sukcesów
historią sportów zimowych czego dowodem jest coroczny Puchar Świata w
Skokach. Cieszymy się i gratulujemy, że miasto wyjrzało poza te zawody i
mocno zaangażowało również dzieci zamieszkujące ten region, jest w pełni
zasłużone zwycięstwo. I jeśli P. Burmistrza pozwoli to ja w imieniu wszystkich
pracowników, którzy są w ten projekt zaangażowani, w imieniu całego zespołu
World Snow Day czyli wszystkich naszych partnerów, których serdecznie
pozdrawiam bo wiem, że jesteście po drugiej stronie, jesteśmy wszyscy
szczęśliwi. Chce wręczyć certyfikat, który i proszę go przyjąć jako taką dla nas
nagrodę za to wyróżnienie, które docenił P. Prezydent Rzeczpospolitej: „ To
dzięki Panu możemy to realizować, dzięki temu te dzieci mogą się rozwijać to
jest działanie na rzecz społeczności”. Pan pozwoli, że ja ten certyfikat Panu
wręczę i serdecznie podziękuje. Podziękuje również Radzie za to, że popiera
nasze działania i, że nam pozwala jako zespołowi działać, także proszę przyjąć
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ten certyfikat i dodam tak Proszę Państwa ten certyfikat to jest 10 000 franków
szwajcarskich żywej gotówki nagrody dla miasta, dziękuje bardzo.
Oklaski.
P. Przewodniczący - bardzo proszę P. Burmistrza Leszka Dorulę o zabranie
głosu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo tak
naprawdę te podziękowania mnie się samemu przecież nienależną, ja można
powiedzieć pewnie najmniejszy wkład samej pracy w tą uroczystość mam i w to
świętowanie i w tą można powiedzieć imprezę. Natomiast cieszy mnie fakt, że
potrafimy wspólnie robić takie imprezy, to świadczy o tym, że nasze miasto
potrafi, że jeśli jesteśmy wszyscy razem to po prostu możemy więcej, możemy
wygrywać, możemy się dobrze pokazywać za co chciałem oczywiście
podziękować każdej osobie, która no swoje siły, zdrowie czasami poświęca na
to, żeby działać tutaj wspólnie dla naszego miasta. Dziękuje oczywiście Radzie
Miasta, wszystkim tym osobom zaangażowanym no i jeszcze jedno tutaj P.
Przewodniczący zresztą już podziękował Spółce „Polskie Tatry”. Ja tylko
powiem tak, ze to są konkretne efekty tego, że skomunalizowaliśmy, że to jest
już nasze miejskie i dzięki temu właśnie miasto będzie miało jakieś tam pożytki
w przyszłości a jak widać już dzisiaj w postaci właśnie udostępnienia chociażby
Aquaparku dla mieszkańców naszego miasta. Serdecznie dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Burmistrzu, bardzo proszę P. Krzysztof
Wiśniowski jeszcze uzupełni sprawozdanie.
P. Krzysztof Wiśniowski – ja również pozwolę się dołączyć do tych
podziękowań bo również miałem okazję uczestniczyć w World Snow Day, fajna
zabawa i myślę, że będzie kontynuowana w roku przyszłym i również jeszcze
pragnę poinformować, że ten weekend to wiele ciekawych wydarzeń min.
weekend biegowy z „Sokołem” trzy biegi, tak Panie Dyrektorze? Trzy biegi
górskie dla na pewno wytrwałych sportowców i myślę, że będzie to udany
weekend biegowy. Natomiast w dniu wczorajszym miałem okazję uczestniczyć
w biegu na 470 osób, takim kaskadowym biegu, pierwszy raz to widziałem jak
wygląda ale naocznie zgromadzonych 470 zawodników podzielonych na różne
grupy to było Polska Biega. Panie Dyrektorze gratuluje zebrania tylu osób na
Równi Krupowej, fajna zabawa myślę, że dzieciaki były zadowolone, starsi
również. No liczę na to, że takich imprez i zimowych i ;letnich w naszym
mieście będzie jak najwięcej a je widzę, że P. Burmistrz jest naprawdę otwarty
także myślę, że coś się jeszcze uda myślę bo uczestniczy bardzo dużo,
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu z sali
– P. Przewodniczący P. Burmistrz organizuje w sobotę Dzień Dziecka na
sportowo w parku.
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P. Krzysztof Wiśniowski – tak oczywiście o 9:00 rano będę miał okazję
uczestniczyć w Aquaparku w zawodach pływackich, które również są
organizowane także właśnie się cieszę, że tak dużo różnorodnych imprez w
naszym mieście jest5, mogą uczestniczyć dzieci, młodzież, dorośli a szczególnie
cieszy to, że nie są to imprezy robione dla dwóch, trzech, pięciu osób tyko jest
to impreza masowa skupia wiele osób, które w większości przychodzą dla
przyjemności i tego życzę na najbliższe lata gratulując tych wydarzeń, które się
dzieją, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, Szanowni Państwo pewnie potwierdzicie
moje słowa, że to nie jest zwyczajna Sesja Rady Miasta, ja bym dodał
nadzwyczajna, dziękczynna. Mówię to w formie nie drwiącej, nie kpiącej.
Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych
P. Józefa Figla bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Józef Figiel - Szanowni Państwo Komisja Rodziny i Spraw Społecznych
obradowała w25 maja, w posiedzeniu wzięli udział P. Burmistrz Agnieszka
Nowak Gąsienica, P. Sekretarz mecenas Grzegorz Cisło, P. Zofia Martyniak
Naczelnik Wydziału Ewidencji i Spraw Społecznych i P. Joanna Staszak
Naczelnik Wydziału Kultury, P. Zofia Kułach Maślany Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem, P. Czesława Łabuz pracownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmująca się dodatkami
mieszkaniowymi, P. Michał Halaczek Naczelnik Wydziału Gospodarki
Mieszkaniowej, P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju
Lokalnego i Współpracy Europejskiej, P. Krzysztof owczarek były
wiceburmistrz Miasta Zakopane, radny poprzedniej kadencji mocno
zaangażowany w przygotowania do wizyty Ojca Świętego w Zakopanem w
czerwcu 1997r. P. Krzysztof Owczarek ukończył Papieską Akademię
Teologiczną kierunek: Studium Teologii Rodziny. Komisja omawiała dwa
tematy, pierwszy: Jan Paweł II „Papież Rodziny”- tu P. Krzysztof Owczarek
przybliżył nam w sposób bardzo przejrzysty wartość rodziny opartej na związku
kobiety i mężczyzny na której fundamencie buduje się przyszłość pokoleń. Do
tych wartości wielokrotnie odnosił się Papież Jan Paweł II dzisiejszy święty,
dostrzegał on niepokojące zjawiska zmierzające do rozkładu rodziny i
promujące życie niezgodne z tym co nakazuje kościół katolicki. W tym co
dzisiaj świat oferuje człowiek jest postrzegany nie jako osoba ale jednostka, ten
temat Komisja wybrała specjalnie aby każdy z nas mógł się duchowo i godnie
przygotować do uczestnictwa w obchodach 20 Rocznicy Pobytu Ojca Świętego
Jana Pawła II w Zakopanem. P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury
przedstawiła stan przygotowań do uroczystości, P. Naczelnik przedstawiła
wszystkie atrakcje przygotowane w związku z uroczystością, zaznaczyła, że
wizyta papieża w 1997 roku w Zakopanem pozostawiła miastu herb, flagę
miejską, Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was” oraz Dni
Zakopanego. Komisja serdecznie podziękowała za zaangażowanie osobom,
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które przygotowują tą uroczystość szczególnie Pani Burmistrz, Pani Naczelnik i
wszystkim innym z tym związanych. Drugi temat to budownictwo
mieszkaniowe, którym Komisja zajmowała się i dodatki związane z
utrzymaniem mieszkań. P. Michał Halaczek Naczelnik Wydziału
Mieszkaniowego przedstawił stan zaawansowania budowy przy ul. Kamieniec,
według przewidywań 48 mieszkań mogłoby być oddanych do użytku w
przyszłym roku, pod budowę następnych mieszkań trzeba znaleźć lokalizację.
Komisja zajmie się ty tematem, P. Czesława Łabuz przedstawiła możliwości z
których mogą skorzystać najemcy mieszkań i pozyskać dopłaty mieszkaniowe.
Trzeba spełnić trzy warunki, mieć tytuł prawny do mieszkania, może to być
umowa najmu, nie przekraczać dochodu na jednego członka rodziny to jest
170% średniej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 120% w
gospodarstwie wieloosobowym i nie przekraczać powierzchni mieszkania.
Odbyła się dyskusja min. był poruszony problem eksmisji lokatora w budynku
przy Drodze Do Białego, Komisja złożyła wniosek do P. Przewodniczącego aby
zaprosił Prezesa Sadu Rejonowego w Zakopanem w temacie eksmisji z
mieszkań gminnych. Komisja zapoznała się z pismami, jedno od P. Poseł Anny
Czech, drugie od P. Minister Elżbiety Bojanowskiej, Komisja rozmawiała
również na wniosek P. Wojciecha Tatara o potrzebie wsparcia mieszkanki
Olczy, która jest wdową z trójką dzieci, jeden z synów choruje na białaczkę i
potrzeba jest 5 000 zł na leczenie, to jest na jednorazową dawkę a leki nie są
refundowane. Członkowie Komisji w miarę możliwości złożyli jakieś datki,
jeżeli ktoś z Państwa radnych lub pracowników urzędu i wszystkich innych był
w stanie wesprze4c kobietę to bardzo bym prosił aby do P. Wojciecha albo do
mnie zło9zyć aby ta osoba wiedziała, że mimo nieszczęścia nie jest sama. Jeżeli
są pytania to bardzo proszę, dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, czy są pytania?
proszę bardzo P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, jeden z naszych zakopiańskich uczniów Stanisław Stachoń
Grzesiczek lat 14 zachorował na białaczkę. No jest z mamą w Prokocimiu,
mama ma trójkę dzieci została wdowa bo parę lat temu tata zginął na budowie
na Wojdyłach. Sama matka z trójką dzieci praktycznie cały czas przebywa ze
Stasiem w szpitalu w Prokocimiu. No prośba taka o datki na następną jeżeli
byliby Państwo tak dobrzy i pomóc wesprzeć tutaj naszego ucznia, kolegę Stasia
bo zaproponowane mu zostało nowe lekarstwo, które już mu zostało podane ale
to lekarstwo nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i pierwsza
dawka kosztuje 5 000 zł. Zbieraliśmy wśród radnych na poniektórych
Komisjach, zbierane też było na Olczy przez księdza proboszcza, przez szkołę
także wszystkich serdecznie dziękujemy za zbiórkę ale jednocześnie prosimy P.
Burmistrza i pracowników urzędu, osoby dobrego serca o pomoc. Ja będę
zbierał oraz Józef Figiel później przekażemy te pieniądze koleżance, która
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przekaże je bezpośrednio mamie. Także dziękuje serdecznie jakby można było
to postawić.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Przewodniczącego Komisji Urbanistyki
i Rozwoju P. Bartłomieja Bryjaka o przedstawienie sprawozdania z pracy
Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo Komisja obradowała 30 maja br.
zaopiniowała pozytywnie cztery projekty uchwał i podjęła szereg wniosków.
Przede wszystkim tez zapoznała się z wnioskami mieszkańców. Uczestniczyli w
Komisji mieszkańcy z okolicy ul. Karłowicza gdzie dowiedzieliśmy się, że
Wojewoda wydał pozwolenie na budowę w zastępstwie Starostwa Powiatu
Tatrzańskiego. I duży budynek będzie powstawał prawdopodobnie na ul.
Karłowicza. P. Burmistrz obiecał, że jeśli będzie możliwość to miasto się
odwoła od tej decyzji i będzie uczestniczyć w tej rozprawie przed Sądem
Administracyjnym co przekazaliśmy razem z P. Martą Gratkowską przybyłym
mieszkańcom. Komisja zawnioskowała też o dostosowanie Miejskiego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego „Bachledzki Wierch”, żeby już był zgodny z
wszystkimi wytycznymi, które zostały zaznaczone w analizie zamian
zagospodarowania przestrzennego Zakopanego wykonanej. Jak i prosiliśmy o
przekazanie wszystkich zasadnych, zgodnych ze Studium wniosków do tego
planu i po kolei każdy plan pewnie trzeba będzie aktualizować do czasu
uchwalenia nowego Studium. O które też chyba większość radnych
wnioskowała przynajmniej słownie, żebyśmy jak najszybciej ruszyli z tymi
pracami w celu opracowania nowego Studium Zagospodarowania
Przestrzennego i Kierunków Rozwoju. Komisja też zapoznała się z wieloma
pismami, przychyliła się do opinii Komisji Ekonomiki w sprawie pisma P.
Szaflarskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości na ul. Kasprowicza, przychyliła
się do opinii Biura Planowania Przestrzennego w sprawie zmiany punktowej dla
geotermii z wniosku Geotermii Podhalańskiej. Jak i Komisja zawnioskowała też
o jak najszybsze uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego „ Zakopianka” ponieważ ten plan już był bodajże cztery czy pięć
razy wykładany również w tej kadencji. Żebyśmy jak najszybciej z tym ruszyli
bo wielu ludzi się niecierpliwi i też na Komisje przychodzą, pytają jakże też
problemem być może okażą się w przyszłości powstające nowe zjazdy z
„Zakopianki” jeśli dla budynków usługowych, budynków sporych rozmiarów
jeżeli ten plan wejdzie w życie no to te zjazdy nie będą powstawały. Na dzień
dzisiejszy dwa takie zjazdy nowe powstają co może w przyszłości zaburzyć
płynność ruchu na „Zakopiance”. Powtarzam to co niektórzy mieszkańcy
tamtych rejonów mówili na co się mi skarżyli, jeżeli są jakieś pytania to proszę,
jeśli nie to dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, P. Wojciech Tatar.
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P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
właśnie chciałem się spytać odnośnie zmiany punktowej Geotermii, czego
dotyczyła ta zmiana punktowa? No bo wiem, że było na którejś Komisji chyba i
bardzo bym prosił o podanie z jakim skutkiem i jaki jest powód także bardzo
proszę. Jeżeli mówimy o tym samy koło budynku tam chcieli stawiać jakieś
magazyny czy blaszak tak? Bardzo proszę.

P. Bartłomiej Bryjak – więc P. Przewodniczący ta zmiana punktowa dotyczyła
właśnie tego miejsca o którym Pan mówi to znaczy przy cmentarzu przy rondzie
Solidarności na połączeniu ulic Al. 3 Maja i Nowotarska. Opinia Wydziału jest
dość długa, liczy prawie dwie strony generalnie streszcza się do tego, że na tą
chwilę zmiana nie powinna być przeprowadzana gdyż nie znamy koncepcji jej
przebiegu drogi w przyszłości, która tam ma powstać. I do czasu opracowania
tej koncepcji, do czasu rozwiązania kiedy będziemy wiedzieć jak ta droga
będzie dokładnie przebiegać Wydział opiniował ażeby do tego czasu się
wstrzymać ze zmianą punktową i Komisja podzieliła opinię Wydziału.
P. Wojciech Tatar – dobrze dziękuje za wyjaśnienie.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Przewodniczący, bardzo proszę
P. Burmistrz.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowni Państwo ja tylko
gwoli informacji tutaj przedstawianej przez P. Przewodniczącego jeśli chodzi o
decyzję, która wydał Wojewoda my się będziemy do sądu oczywiście
odwoływać. To jednoznacznie zostało tutaj stwierdzone, przekazane
P. Naczelnik wie o tym uzgadnialiśmy to wspólnie z Przewodniczącym takie
było jakby można powiedzieć oczekiwanie zarówno z Komisji jak i tutaj no
wspólne działanie powiedziałbym wcześniejsze. A więc to już jest
zdecydowane, P. Naczelnik ma skorzystać z odpowiednich jakby można
powiedzieć prawników, którzy by wskazali drogę ewentualnie do tego
odwołania. Jeśli chodzi tylko o plan „Zakopianka” to gwoli również informacji
chcę powiedzieć ja jestem tego zdania, że jeżeli Szanowni Państwo i
przypuszczam, że większość z Państwa to rozumie. Ale też i pewnie tak
powinno być bym powiedział, że jeśli ktoś ma działkę przy jakiejkolwiek
drodze, drodze publicznej dostępnej to powinien skorzystać z możliwości zjazdu
na tą drogę. Ja nie mówię w tym momencie kto, co, jak ale jeśli się ma działkę
przy drodze to trudno nie mieć dostępu do drogi, nie wiem na ile Dyrekcja
zaznaczam to nie jest nasza opinia jakie włączenie, jakie warunki ktoś powinien
dostać czy powinien jakiś (..) zrobić czy nie. To jest w decyzji Dyrekcji Dróg
Krajowych bo do nich zależy zarządzanie tą drogą natomiast rzeczywiście ci
którzy mają odpowiednie nieruchomości wzdłuż tych planów, które my
uchwalamy to trudno żebyśmy jako miasta kogokolwiek odcinali jednoznacznie
24

od możliwości dostępu do drogi a tak rzeczywiście w tych planach jest. A więc
niech decyzję Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będą takie jakie uznają,
jeśli uznają, że ktoś ma możliwość się włączenia to niech ma możliwość ten
okres wykorzystania do tego, żeby się włączyć, jeśli nie ma możliwości i tak
zdecyduje Dyrekcja to nie będzie nikt twierdził, że to Rada Miasta zabroniła
przykładowo czy Burmistrz, Rada Miasta komukolwiek dostępu do drogi i to
jest jedno. A druga rzecz to jest rzeczywiście my byśmy nie chcieli być takiej w
tym momencie sytuacji jaki np. urząd miasta kiedy uchwalał plany dla tego
terenu, uchwalił plan kiedy nie możemy przykładowo zrobić windy do tego
miasta prawda. Czyli wtedy w trakcie trwała procedura uchwalenia planów i
trwały plany rozbudowy budynku, remontu budynku i wybudowania windy no i
tak się zdarzyło, że akurat w tym momencie tej windy nie można rozbudować
nam plan nie zezwala. W związku z tym wydawało mi się tak, że wszystkie te
węzły komunikacyjne najpierw dobrze uzgodnić z Dyrekcją, stworzyć
koncepcje czy projekt. Ten projekt zostanie zaakceptowany, nie ma żadnych
przeszkód wtedy czy coś tam w planie wyjdzie czy nie wyjdzie, czy powinno
być inaczej zapisane to będzie zaakceptowany i uchwalony plan jednoznacznie.
Żeby nam nie zablokował czegokolwiek ewentualnie w tych planach, które
mamy. Jestem świecie przekonany, że tak nie będzie ale dla pewności no ta
droga jest dla nas i to rozwiązanie komunikacyjne ważniejsze, w związku z tym
tą chwilę jeszcze zaczekamy i zaraz po tych, które teraz, podpisaniu tego
porozumienia przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad właśnie zjazdów, rozjazdów itd. rozwiązań komunikacyjnych
będziemy przystępować do uchwalenia tego planu.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo P. Burmistrzu, bardzo proszę
P. Bartłomiej Bryjak Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Rozwoju.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo ja chciałem się jeszcze tylko
odnieść, to nie może być też tak, że każdy kto przylega do drogi publicznej
klasy zbiorczej o dużym natężeniu ruchu ma obowiązek otrzymania pozytywnej
decyzji od zarządcy drogi w sprawie otrzymania tego zjazdu. Ta decyzja może
tez być tak jak mamy w przypadku „Zakopianki”, że te zjazdy powinny być
często dawane do drogi publicznej z drugiej strony klasy zbiorczej natomiast
nie na drodze głównej. Ja teraz sobie szybko przeglądałem wyroki i chyba pani
prawnik, mecenas potwierdzi, że ten zarządca drogi ma pewną dowolność w
sprawie wydania decyzji zjazdowych. I w przypadku dróg gdzie mogłoby to
zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego a to bezpieczeństwo może też
wynikać ze względu na dużą, natężenie ruchu. Wtedy zarządca może jak
najbardziej nie wydawać w tym miejscu decyzji o zjeździe a wydawać z drugiej
strony działki. I to chyba powinno być naturalne z punktu widzenia urbanistyki,
że są drogi tak jak mamy przy „Zakopiance” przecież z drugiej trony tych
działek tam gdzie się da oczywiście, nie wszędzie się da.
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P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – nie łączone są działki czyli nie łączy
czasami działka.
P. Bartłomiej Bryjak – czasem się da, natomiast w tych które tutaj powstają
zjazdy z tego co wiem to są tak duże działki, że mają również tam dostęp i
można jak najbardziej. Chciałem to sprecyzować, że nie każdy kto przylega do
jakiejś dużej drogi musi tam otrzymać zjazd, może otrzymać z drugiej strony
zjazd od drogi.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – mogę P. Przewodniczący?
P. Przewodniczący – proszę bardzo.
P. Burmistrz Leszek Dorula – oczywiście P. Przewodniczący ja się całkowicie
z tym zgadzam jeśli tak jest natomiast są niektórzy, którzy występowali już
wcześniej albo w trakcie, którzy mają jedyny dojazd w tą stronę. W tamtą stronę
ich blokują sąsiedzi, nie mają dopuszczenia i w tym momencie też się zgadzam
z tym co Pan powiedział to Dyrekcja Dróg Krajowych właśnie decyduje czy taki
wyjazd dać, taki zjazd dać czy nie. To ona właśnie zdecyduje w tym momencie
czy ta działka ma jakikolwiek dostęp z drugiej strony czy nie ma i czy
przykładowo no te warunki spełnia, nie spełnia czy to natężenie ruchu powinno
być tutaj na tyle z tej działki no przeszkadzające wjazdu i to ona w tym
momencie decyduje tak jak przy każdym jednym. Natomiast tutaj jakby można
powiedzieć sami Państwo wiecie, że w poprzednich planach wszystkich
rezerwacja szerokości pasa drogowego czyli całej rezerwacji pod poszerzenie
ewentualnie „Zakopianki” było najpierw 60 metrów później 45, teraz Dyrekcja
zgodziła się 30. W związku z tym w tych 30 ciężko znaleźć dodatkową
alternatywną drogę, ja nie wiem jaki będzie w przyszłości projekt ale to jest
jakby w tym momencie decyzja Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I ona
powinna zdecydować czy puszcza obok tej drogi „Zakopianki” drogę zbiorczą i
każdemu da możliwość zjechania czy ewentualnie będzie wydawała jakieś
decyzje tylko zjazdów na tą drogę, która istnieje i tylko tyle. Natomiast
całkowicie się z Panem zgadzam, że jeśli jest dostęp gdzieś na drugą stronę no
to oczywiście każdy ma prawo skorzystać i przypuszczam, że mieszkańcy nawet
wolą korzystać z tej naszej lokalnej drogi bo oczywiście, żeby się włączyć.
Poza tym kontakt miedzy mieszkańcami jest lepszy tą droga wewnętrzną, którą
ma tutaj akurat należy do miasta Zakopanego czyli naszej, dziękuje.
P. Przewodniczący – dobrze to jeszcze po raz ostatni P. Przewodniczący i
zamkniemy dyskusję.
P. Bartłomiej Bryjak – zgadza się ale doprecyzowując jeszcze ważne jest to, że
w przypadku uchwalenia planu „Zakopianka” to gmina decyduje w przypadku
budynków i terenów usługowych czy te zjazdy mogą powstać. Ponieważ
obecnie projekt ostatnio wykładany „Zakopianki” zakazywał tworzenia nowych
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zjazdów do terenów usługowych to powstrzymałoby powstawanie nowych
zjazdów nawet za zgodą Generalnej Dyrekcji w przypadku uchwalonego planu.
Natomiast na dzień dzisiejszy jako, że planów nie ma to te zjazdy mogą
powstawać po9 uzgodnieniu z Dyrekcją jeśli plan by powstał odcinamy
Generalnej Dyrekcji możliwość wydawania tych zjazdów, zgadza się? Widzę,
że Pani mecenas jak i Pani Marta kiwają głową, wygląda na to, że tak jest.
Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, bardzo proszę Wiceprzewodniczącego
Komisji Oświaty P. Stanisława Majerczyka
w zastępstwie P. Marka
Donatowicza o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Stanisław Majerczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, P. Burmistrzu,
Szanowni Państwo, widać, że funkcja Wiceprzewodniczącego się do czegoś
przydała po dwóch i pół roku, choćby do tego, żeby przedstawić sprawozdanie z
posiedzenia Komisji. Proszę Państwa posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się w
dniu 25 maja i zaczęliśmy od rozpatrzenia, odczytania pisma rodziców dzieci
uczęszczających do klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej nr1 a skierowane
do Rady. Pismo dotyczyło możliwości obniżenia pensum dla nauczyciela
wspomagającego pracującego w klasach integracyjnych. Proszę Państwa
powiem, że tutaj akurat nie ma jakiegoś tam rygoru, w styczniu Rada Miasta
podjęła to pensum w wysokości 26 godzin. Nie jest to wymóg ustawowy
natomiast w tej chwili w tym piśmie podnoszony jest argument, że te 26 godzin
tygodniowo pracy dla takiego nauczyciela jest dość wysoki i gdzie indziej jest
mniej dlatego, że tak powiem pani, która prowadzi te zajęcia rozumie i jest
gotowa zrezygnować z pracy szukając pracy tam gdzie to pensum jest w
mniejszym wymiarze. Powiem szczerze z Komisji wypłynął taki wniosek do P.
Burmistrza, żeby jeżeli jest taka możliwość i nas na to stać a przede wszystkim,
że jest taka potrzeba, żeby rozważyć możliwość zmienienia, korekty i
wprowadzenia korekty jeżeli chodzi o to pensum. Proszę Państwa drugie to,
podsumowaliśmy objazd szkół, który był realizowany w ciągu poprzedniej
Komisji Oświaty. Proszę Państwa udaliśmy się do poszczególnych placówek
oświatowych a terenie miasta jak co roku zresztą wsłuchując się w ewentualne
uwagi czy jakieś problemy w tych placówkach. Proszę Państwa stwierdziliśmy
kolokwialnie, że stan oświaty w naszym mieście jest co najmniej uważam dobry
i taką konkluzje wyraziliśmy generalnie wszyscy. Natomiast niezrealizowanych
jest wiele rzeczy w mieście chociażby nawet zjazd, przy Szkole nr 2 plus boisko
przy szkole nr 4 boisko i przewidziana jest termomodernizacja. Proszę Państwa
w większości szkół problemów nie ma jedynie mogą się pojawić perturbacje
związane z wprowadzeniem nowej reformy oświatowej. Natomiast Proszę
Państwa w Szkole nr 3 i musze to powiedzieć jest potrzeba, żeby zaspokoić
wymóg ustawowy do przystąpienia do remontu i adaptacji ewentualnie strychu
lub innych rozwiązań. W celu powstania dwóch pracowni przedmiotowych,
które ustawodawca nakłada na gminę i takie mogą powstać na razie jeżeli
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chodzi o realizacje programu nie ma zagrożenia. Natomiast w tym roku w
związku z tym, że tych dzieci będzie więcej natomiast, żeby ten program
realizować to ustawę powinniśmy ja zrealizować i takie pracownie powinny
powstać. Natomiast w Szkole nr 7, szkoła na Cyrhli jest jedyną szkołą w
mieście, która na dobra sprawę nie posiada nawet maleńkiej salki
gimnastycznej. Wiem, że pani dyrektor się zwracała do Urzędu Miasta ja też
dzisiaj uczestnicząc w uroczystości 25-lecia nadania szkole imienia i sztandaru
powiem szczerze taką potrzebę widzieliśmy. Bo możliwości realizowania
programu z zakresu wychowania fizycznego no nam po prostu w dni kiedy nie
ma możliwości zrealizowania tego na zewnątrz pomimo tego, że mamy piękne
boisko. Natomiast ze względu na lokalizacje nie ma możliwości czasowej, żeby
można było w bliskiej jakiejś perspektywie, żeby podjechać do innej szkoły i
skorzystania z innego obiektu. Dlatego ten wniosek o siłą rzeczy rozpatrzenie
tej możliwości rezerwowania środków w budżecie w jakimś nieodległym czasie
dla zrealizowania tej inwestycji uważamy za jak najbardziej zasadny. Właściwie
to są te dwie rzeczy, dziękuje serdecznie, kłaniam się.
P. Przewodniczący – czy są pytania w temacie Komisji Oświaty? Nie widzę.
Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej P. Jacka Kalatę o
przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Jacek Kalata - P. Burmistrzu, Wysoka Rado, ostatnie posiedzenie Komisji
Rewizyjnej odbyło się 29 maja. Główną częścią było opiniowanie projektu
uchwały na dzisiejszą Sesja oraz opiniowanie sprawozdania z wykonania
Budżetu Miasta Zakopane za rok 2016 i złożenie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Zakopane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Na datę 19 września został ustalony termin kontroli w
Zakopiańskim Centrum Kultury oraz w Wydziale Kultury i Popularyzacji
Zakopanego. Wniosek do RIO został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie,
dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo to tyle w pkt.4.
Ad. 5
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 5 – Interpelacje i wnioski
radnych. Bardzo proszę Pana Krzysztofa Wiśniowskiego o zabranie głosu.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie
Burmistrzu, Szanowni Państwo, moja interpelacja dotyczy funkcjonowania sali
gimnastycznej, nowo otwartej hali gimnastycznej przy gimnazjum nr 1 w
Zakopanem. W ubiegły weekend, może troszkę przed przygotowując się do II
maratonu badmintonowego mieliśmy okazję sprawdzić funkcjonowanie tej sali
w tzw. warunkach bojowych. Wypisałem sobie tutaj kilkanaście takich
większych, kilkadziesiąt mniejszych usterek, ale w czym rzecz. Ogromna prośba
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Panie Burmistrzu do Pana o to, aby spróbować w jakiś sposób przeanalizować te
usterki i mocno naprawdę zmobilizować wykonawcę do ich usunięcia. Dlatego
że podczas naszego turnieju, może rozpocznę od takich sympatycznych rzeczy
osoby, które w niej uczestniczyły a byli to m.in. przedstawiciele zarządu
Polskiego Związku Badmintona, Fundacji Badmintona, trzy akademie spoza
Zakopanego z Warszawy, z Łodzi i z Krakowa bardzo pozytywnie
wypowiedzieli się o samej sali plus reprezentanci Polski. Jak chodzi o samą salę
nazwali to widokówkowa sala, byli naprawdę zadowoleni jak chodzi o samą
arenę gry i to ich naprawdę im sprawiało przyjemność. Niemniej jednak było
troszkę niedociągnięć takich jak np. podczas trwania imprezy okazało się, że
zalało szatnię, dzieciaki mokre ubrania. Parę godzin po rozpoczęciu imprezy
zgasło światło w szatniach, jakieś zwarcie, ni można było wejść do toalet,
światło się nie gasiło. Dwa dni przed turniejem zaciął się kosz, który zjechał do
samego dołu i centralnie na środku boiska zajmował pole gry. Wydawało się, ze
będziemy musieli naprawdę bardzo w dyskomfortowych warunkach ten maraton
odbywać. Oczywiście Panie Burmistrzu, żeby pan nie brał tego do siebie, bo w
żadnym wypadku nie jest Pan za to odpowiedzialny, tutaj nie są to słowa złości
do Pana. Natomiast my ze Zbyszkiem przez dwa dni próbowaliśmy poprosić
wykonawcę, poprosić, ja prosiłem, Zbyszek w pewnym momencie nie
wytrzymał o to, aby podniósł kosz do góry bo naprawdę jest problem, żeby się
odbyły zawody. No to co żeśmy przez dwa dni przeżyli to jest koszmar.
Wykonawca był, no delikatnie mówiąc niesympatyczny, no nie chciał w jakiś
sposób współpracować. Te usterki wydaje się, że powinny być na bieżąco
naprawiane, a tu okazuje się, że są problemy. Piękna hala, która funkcjonuje,
która spełnia naprawdę wymogi już przynajmniej dla tego sportu dzieci i
młodzieży w naszym mieście takie jakie powinna spełniać hala. Natomiast
wykonawca według mnie wymiguje się i unika odpowiedzialności za te usterki,
które chyba nawet czasami z jego winy tam powstają. Dlatego naprawdę
ogromna moja prośba, naprawdę nie jest to atak jakikolwiek do Pana
Burmistrza. Tylko w warunkach bojowych starałem się przygotować do tych
zawodów jak najlepiej, ale dostawaliśmy takie strzały po plecach, że no aż nam
ręce opadały. Przychodzą dzieci, mówią Panie Żabo nie ma światła w toalecie,
Panie Żabo zalało nam rzeczy, bo woda wybiła. To są rzeczy naprawdę dla mnie
bardzo niepokojące przy nowej hali. Pomijam takie rzeczy, które są wokół hali,
że leje się jak deszcz mocniejszy pada, rynna przecieka, leje się gdzieś na
elewację. Boisko nieskończone, no ręce mi opadają jak słyszę jak wykonawca
podchodzi do pewnych tematów. Chciałbym, żeby to była nasza wizytówka i
perełka. Tym bardziej, że po imprezie dostaliśmy informacje i pytanie z
Polskiego Związku Badmintona czy spełniamy normy jak chodzi o wysokość o
zasłonięcie okien, czy można ewentualnie tam rozgrywać zawody rangi
mistrzowskiej. Naprawdę zostajemy zauważeni, że można tutaj zrobić coś
fajnego, ale przez pewne, boje się tego słowa powiedzieć, przez pewne chyba
niedociągnięcia osoby która wykonywała to złą wolę. Bo każdy się może mylić,
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ten co nic nie robi, to oczywiście najłatwiej to jest tylko krytykować. Jeżeli
zrobię jakiś błąd to się zdarza, jak najbardziej, ale niech on ten błąd naprawi.
Dla potwierdzenia, Zbyszek z nim rozmawiał chyba kilka razy, niech Zbyszek
tez kilka słów powie, bo mi ręce opadły jaką trzeba być osobą wykazującą złą
wolę, żeby w prostych rzeczach próbować na bieżąco coś rozwiązać. Także
naprawdę Panie Burmistrzu ogromna moja prośba żeby przyjrzeć się tym
usterkom i żeby to doprowadzić do należytego zakończenia całej tej inwestycji,
bo przez takie drobne rzeczy przynajmniej według mnie dochodzi do
niepotrzebnych później niemiłych sytuacji. A naprawdę zostaliśmy fajnie
odebrani na zewnątrz. Hala w ocenie ludzi z zewnątrz naprawdę jest bardzo
ładna, bardzo funkcjonalna i spełnia warunki do tego, żeby rozgrywać tutaj
spotkania nie tylko w badmintona.
P. Przewodniczący - bardzo proszę o uzupełnienie Pana Zbyszka Szczerbę.
P. Zbigniew Szczerba - w woli wyjaśnienia, na samej imprezie byliśmy na tak
zwanej gorącej linii z Panem Burmistrzem, żeby te rzeczy jakby tutaj jakby się
nie udało tego kosza wykonawcę zmotywować do tego, natomiast ja jestem
nauczony trochę innej pracy. Jeżeli prowadząc jakikolwiek interes, biznes i
mając kontakt z klientem i słyszę po drugiej stronie wykonawcy, który zwala
winę na wszystkich, na podwykonawcę, na użytkowników, wszyscy są winni
temu, że jest instalacja wykazuje błędy, jeżeli światło nie działa, jeżeli kosz się
zacina, jeżeli jest problem z domofonami jeżeli jest problem z każdą rzeczą do
której się instalacji nie dotknie i te rzeczy wychodzą. Jeżeli szkoła zgłasza mu te
rzeczy i szkoła tak naprawdę rozkłada ręce i oni już nie są w stanie z Panem
wykonawcą dogadać, no bo on się nie poczuwa tak naprawdę do
odpowiedzialności no i on widząc wszystkich winnych dookoła próbuje zwalać
winę i mówić o tym, że to będzie odpłatne, że to nie podlega gwarancji, że
podwykonawca coś źle zrobił, że Pani obsługująca coś źle włączyła, źle pilot
wcisnęła i spowodowała spalenie silnika. Ja po raz pierwszy usłyszałem, że
można spalić silnik wciskając dwa guziki na pilocie. Argumentacja po prostu
była śmieszna, także bardzo byśmy prosili o to, natomiast funkcjonalność tej sali
przez chociażby ten kosz była zachwiana dla użytkowania praktycznie
wszystkiego prawda, no bo to dało się na hali grac tylko i wyłącznie w
koszykówkę. Reakcji w zasadzie nie było żadnej, hala funkcjonowała prawda,
gdy by nie to że się szczęśliwie udało, że kosz poszedł do góry i w tym
momencie on jest u góry i go w tej chwili nie ruszają, bo jak zaczęły się testy
opuszczania kosza to okazało się, że stanął w 45 stopni w połowie, podniósł się,
nastąpiło wyłączenie korków, żeby przez przypadek dalej nie zaczął tańczyć po
sali. Także bardzo prosimy zmotywowanie wykonawcy do wyeliminowania
rzeczy, które tam po prostu zrobił chyba w moim przekonaniu niezgodnie ze
sztuką. Już nie mówiąc o rzeczach dotyczących bezpieczeństwa, drzwi awaryjne
które są na hali, jedne się nie domykają, drugie się blokują, kable które są do
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alarmu puszczone wierzchem to już kwestia wyobraźni dzieci kiedy te kable
zostaną poprzecinane, no bo kabelki sobie tam dyndają. Czekają tylko na
wyobraźnie dzieci, które to po prostu doprowadzą do stanu zniszczenia.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Burmistrz Leszek
Dorula.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo, tak rzeczywiście Pan
Zbyszek zgłosił mi bodajże w czwartek popołudniu z tego co pamiętam tą
sytuacje, że kosz się tam nie podnosi i tak dalej. Ja próbowałem
zainterweniować od razu, miałem w piątek wyjazd do Rzeszowa na święto 21
Brygady Strzelców Podhalańskich, również stamtąd w piątek dzwoniłem do
Pana Zbyszka czy rzeczywiście się nie dało odblokować te pewne rzeczy.
Powiadomił mnie że tak. Był za to odpowiedzialny również Burmistrz
Łukaszczyk z mojego polecenia miał po prostu kontaktować się z wykonawcą,
żeby po prostu tą awarię usunął. Te niedociągnięcia, które w tym momencie
koledzy radni mówią ja przyjmuję jako stan rzeczywiście faktyczny. Pytałem też
przed chwilą Pana Naczelnika, twierdził że na dzień odbioru zarówno Inspektor
Nadzoru jak i komisja, która odbiory robiła, że wszystko niby funkcjonowało. A
okazuje się być może, że rzeczywiście to wykonawstwo jest takie, ze się psuje. I
tu chce jednoznacznie powiedzieć, że absolutnie my sobie na to nie pozwolimy,
inwestycje w mieście jakiekolwiek przez kogokolwiek będą wykonywane były
robione źle czy po prostu nie doprowadzaliśmy do poprawy tego stanu jeśli
komuś błędnie się coś uda wykonać. Nie przyjmiemy tego, będziemy nawet się
procesować, żeby taki powód był i musielibyśmy to robić. Wolimy, żeby to
zostało wykonane. Ja w tym momencie również co do remontów dróg nawet na
ten sezon i co do wykonywania wszystkich nakładek powiadomiłem Panią
Naczelnik, że powołuję komisje która będzie badała każdego jednego
wykonawcę, każdy jeden remont dróg, mają pobrać próbki, mają wysłać te
próbki do odpowiednich instytucji, które będą badały czy jakoś materiału tam
włożona jest dobra, spełnia normy, również powiedziałem że co do przykładowo
nakładki jeśli będzie ściągnięte 5 cm i położone nowe 5 cm to również to będzie
w kilku miejscach badane czy tak rzeczywiście jest. To polecenie już poszło do
Wydziału Drogownictwa, żeby taką komisje stworzyć. Ja również
powiedziałem, że wezmę zewnętrznego fachowca który tą kontrole będzie
dokonywał. Natomiast jeśli chodzi o wykonania wszystkie te inwestycyjne które
były budynkowe, tak jak będą teraz trwały przy ZCE, tak jak w tym momencie
trwa budowa tutaj na Kamieńcu budynku komunalnego, jak i tej hali,
oczywiście że nie popuścimy żadnemu inwestorowi, żeby te usterki nie
naprawił, to raz a drugi raz, żeby po prostu w czasookresie gwarancyjnym
wszystkie te rzeczy, które będą źle funkcjonowały nie były naprawione. Także
w ten sposób mogę się tylko w tym, teraz się do tego odnieść. Ale chciałem
powiedzieć od razu, bo mogło pozostać wrażenie, ze tak jakbyśmy nie reagowali
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na to. Natomiast byliśmy w stałym kontakcie zarówno w czwartek jak i w piątek
jadąc z Rzeszowa z tej uroczystości dzwoniłem do Pana Zbyszka pytając się czy
się udało, czy nie, bo będę reagował telefonicznie. Pan Zbyszek powiedział, ze
oczywiście się udało, w związku z tym podziękowaliśmy sobie, że turniej w
sobotę się odbędzie. Natomiast jeszcze raz podkreślam na pewno nie
zaniechamy, nie popuścimy ani nie ustąpimy żadnemu wykonawcy, który
spapra robotę, jeśli takie niedociągnięcia rzeczywiście były. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący
Zbigniew Szczerba.

- dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, bardzo proszę P.

P. Zbigniew Szczerba – Panie Burmistrzu w woli uzupełnienia. Tak naprawdę,
ze to publicznie ten temat został poruszony wynika przynajmniej z mojego
punktu widzenia takiego, że wykonawca tak naprawdę nie poczuwa się w moim
przekonaniu do żadnej odpowiedzialności. I wyszliśmy z założenia, że te pewne
rzeczy wiadomo można załatwić nawet przez telefon tak jak to robiliśmy,
natomiast chcielibyśmy poinformować głośno i publicznie, żeby wykonawca też
poczuł że ten bicz jakiś nad nim jest i że to nie jest taki bezkarny i ze mu
wszystko wolno. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - P. Przewodniczący , Wysoka Rado, Panie Burmistrzu,
miałem nie zabierać w tym temacie żadnego zdania, bo uważałem że
wystarczyło jak będę przy drugim odbiorze tej sali, no ale rzeczywiście temat
urósł do niebotycznych wymiarów więc jestem zobowiązany jako radny tego
miasta również zabrać głos. Przypomnę Państwu, nie dalej jak trzy miesiące
temu na Sesji dawałem sygnał, że brałem udział w odbiorze tej hali wytknąłem
wykonawcy wiele usterek, wielu uwag, po których to wykonawca się wzburzył,
bardzo zdenerwował, mówiąc bardzo grzecznie Pan Krzysztof, po czym jak
zobaczył że choć troszkę znam się na tej sztuce budowlanej w dziedzinie
wykończenia nareszcie się zreflektował i zaczął ze mną tak naprawdę
rozmawiać jak człowiek. Wyobraźcie sobie Państwo, ze uwag przedstawiłem
30, Pan Naczelnik Filar świadkiem tego był. Sam przedstawiał uwagi i jaki tego
finał, wierze w to że te uwagi zostały ujęte w protokole, ale teraz jeszcze wrócę.
Był pierwszy odbiór sali, było jeszcze więcej uwag i zobaczcie jaka jest perfidia
taka swawola oraz lekceważenie głównego inwestora ze strony wykonawcy
zostały przedstawione uwagi po czym przy drugim odbiorze żadna uwaga nie
została spełniona. Mówię z pełną odpowiedzialnością jak wykonawca traktuje
podmiot zlecający inwestycję, no tak właśnie i apeluję do wszystkich którzy
trzymają pieczę przede wszystkim inspektorów nadzoru z ramienia miasta, aby
nie traktowali wykonawców jak kolegów, bo za to biorą pieniądze, aby rzetelnie
wypełniali swoją posługę i swoje zlecenie. Byłem świadkiem, że na tym
odbiorze wykonawca z inspektorem nadzoru z ramienia miasta zaczął się kłócić.
Ja odczytałem to bardzo prosto i wszyscy którzy ze mną byli obecni, którzy
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rozumieli ten problem między nami zaczęli się kłócić, bo miało być tak, a bo tyś
mówił tak, a miałeś się do tego nie czepiać, i cała reszta, z rękawa można snuć
teksty które były przytaczane w mojej obecności i nie tylko. Szanowni Państwo
trzeba wykluczyć kolesiostwo, bo póki tego nie zrobimy tak będą wyglądać
inwestycje realizacje działań publicznych. Jeżeli ja mówię proszę Pana, taki
prozaiczny na koniec przykład, bo my mamy wiele bardzo poważnych uchybień,
weszliśmy tam do jednego z pomieszczeń no i słuchajcie Szanowni Państwo,
patrzę płytki położone równo, ale tak osmarowane, że żadna Pani z obsługi
sprzątającej tego nie domyją. I mówię Panu Dyrektorowi, Panie Dyrektorze, za
niedługo Pan będzie operatorem tej sali, Pan będzie swoim pracownikom kazał
posprzątać to pomieszczenie, z tych płytek usunąć ten osad. Zobaczy Pan, że nie
będą tego w stanie zrobić, bo dziś Panu mówię że żadną chemią ten osad nie
zejdzie. To muszą być grube detergenty, grube, chemia budowlana. Po czym
Pan wykonawca powiedział, proszę Pana, no co Pan opowiada , to jest fuga
elastyczna i ją się po paru zmyciach usunie i będzie jak nowa. A ja mówię,
proszę Pana nie ma fugi elastycznej, jest fuga cementowa z domieszką
plastyfikatora. I dopiero doszło do gościa wtedy to, ze ja się na tym znam,
zamknął się, zaczerwienił i powiedział, dobrze, my to posprzątamy i tyle. Nie
chce dalej się wywodzić, bo mógłbym wiele tutaj mówić, ale popieram to, ze
wykonawcy wielu inwestycji mają gdzieś konsekwencje tego co zrobili, a to za
sprawą tego, że za pewnie czuja się jako wykonawcy gdzie inspektor z ramienia
miasta wchodzi w kolesiostwo z wykonawcą. Bardzo dziękuję i przepraszam,
ale to uważają za właściwe.
Bardzo proszę Pan Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Inwestycji i
Współpracy Europejskiej.
P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Współpracy
Europejskiej – Szanowni Państwo rzeczywiście były duże problemy z
odbiorami, dlatego te odbiory tak długo trwały. Pomimo tego, że wykonawca
wiedział i były ustalone terminy, wydawało się, że powinien się do tego
przygotować, dosyć nonszalancko do tego podszedł i przy pierwszym odbiorze i
przy drugim odbiorze faktycznie tak jakby wiele rzeczy pomimo tego, że
wiedział jaka będzie nasza reakcja, nie mogła być inna tylko taka, żeby
rzeczywiście wszystko pospisywać, wszystko wytknąć i tego odbioru po prostu
nie dokonać. Tak faktycznie było, dlatego te odbiory tak długo trwały. Tutaj
było pytanie na Sesji kiedy będzie odbiór. To było wtedy kiedy te odbiory
następowały, my musieliśmy te odbiory przesuwać, ustalać kolejne terminy, po
to żeby niektóre rzeczy rzeczywiście były wynikające z nonszalancji czy
niedbałości, bo to były po prostu niedoczyszczone rzeczy, kiedy się na odbiór
końcowy umawiamy z wykonawcą oczekujemy żeby to było coś, co się nadaje
od razu do użytkowania, a tak rzeczywiście nie było. Na odbiorze końcowym
już ostatecznym praktycznie jedna usterka tylko nie została naprawiona. Ona
dotyczyła spadków, no to żeby usunąć to musielibyśmy kłuć po prostu szatnie,
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tam gdzie były spadki związane z tym żeby woda mogła do klatki ściekowej
swobodnie spływać, a tak pozostałe wszystkie usterki zostały usunięte. Teraz to,
co wychodzi to są nowe rzeczy, które na samych odbiorach działały
prawidłowo, ale oczywiście po rozmowach z wykonawcą jest okres
gwarancyjny i oczywiście my z pełną determinacją będziemy domagali się
naprawy wszystkiego co działa nieprawidłowo. Od tego mamy tak
skonstruowane umowy, żeby mieć tę możliwość i prawo domagać się aż do
usunięcia wszystkich usterek.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo.
Ad. 6
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 6 - Informacja o stanie
przygotowań do XLIX Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem
Górskich. Bardzo proszę P. Joannę Staszak Naczelnika Wydziału Kultury i
Popularyzacji Zakopanego o przedstawienie stosownej informacji.
P. Joanna Staszak Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji
Zakopanego - P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo chciałam przekazać informacje do stanu przygotowań do XLIX
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, jest wydarzeniem
kulturalnym o międzynarodowym wymiarze. W ramach festiwalu amatorskie
zespoły folklorystyczne z całego świata mają możliwość zaprezentowania
swojego dorobku w dziedzinie muzyki, pieśni, tańca, obrzędu i zwyczaju,
uwzględniając bogactwo tradycyjnej kultury i twórczości ludowej z różnych
regionów górskich. Nadrzędnym celem festiwalu jest popularyzacja i ochrona
tych wartości, które mają wpływ na utrwalanie tożsamości narodowych,
umacnianie tradycji i więzi międzyludzkich. Festiwal ma wymiar edukacyjny,
naukowy i promocyjny, jest również świętem ludzi gór. W festiwalu mogą brać
udział zespoły posiadające swą stałą siedzibę w regionie górskim i kultywujące
tradycje folklorystyczne swojego regionu etnograficznego. W czasie festiwalu
zespoły rywalizują ze sobą w trzech kategoriach: tradycyjnej, artystycznie
opracowanej i stylizowanej. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych
festiwal został objęty patronatem honorowym przez Panią Agatę Kornhauser –
Dudę małżonkę prezydenta RP, jest to patronat wyłączny. Zespoły, które
zaprosiliśmy w tym roku na festiwal to Słowacja, Rumunia, Węgry, Ukraina,
Hiszpania, to będzie Teneryfa, Portugalia, Francja, Bułgaria, Serbia, Macedonia,
Turcja, Kazachstan, Rosja, Tajwan. Będziemy gościć również zespół, który
będzie reprezentował Stany Zjednoczone, jednakże będzie pokazywał folklor
podhalański, jest to zespół Wanta z Chicago. W chwili obecnej prowadzimy
korespondencje dotyczącą szczegółów przyjazdu, transportu, opracowania
programu artystycznego i przygotowania programu pobytu dla tych zespołów.
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Ostateczna listę zespołów będziemy znali pod koniec lipca, dlatego że zespoły
mają obowiązek zgłosić do nas informację o tym, że przyjeżdżają i o tym, że
starają się o wizy wjazdowe na teren Polski. Tutaj współpracujemy z
ambasadami na terenie Polski po to, żeby potwierdzić wiarygodność zespołów i
żeby mogli otrzymać te wizy wjazdowe na nasz festiwal. Do naszego festiwalu
zaprosiliśmy również cztery zespoły polskie. Będą to laureaci Festiwalu
Góralów Polskich, który odbywa się w ramach tygodnia kultury beskidzkiej. On
odbędzie się w dniach 29.07 – 06 sierpnia i tam jury wytypuje zespoły, które
będą brały udział w zakopiańskim festiwalu. Z tego co mamy informacje dwa
zakopiańskie zespoły zgłosiły swój akces do festiwalu w Żywcu. To jest zespół
Giewont, nasz zakopiański miejski zespół pierwszy raz zgłosił się na tydzień
kultury beskidzkiej, jak również takie plany ma inny zespół zakopiański. Więc
w tym roku będziemy mieć prawdopodobnie dwóch przedstawicieli Zakopanego
na festiwalu w Żywcu. Podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem
Górskich odbędą się u nas następujące wydarzenia: Ogólnopolski konkurs
literacki im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej, zakończenie
zbierania tych wierszy to był 31 maja, więc za niedługo będzie obradować jury i
wyłoni laureatów. Będzie również kiermasz sztuki ludowej i rzemiosła
artystycznego. Szczególnie zapraszamy tutaj twórców ludowych z Zakopanego i
w tym roku wioska festiwalowa i cały festiwal będą znajdować się na górnej
Równi Krupowej. Miejmy nadzieję, ze to miejsce dla nas będzie równie
przychylne i zgromadzimy liczną publiczność. W czasie festiwalu odbędą się
również warsztaty folklorystyczne. W tym roku wokół tańców europejskich
będziemy mieć warsztaty z mazurka. Będzie prowadził je Pan Piotr Zgorzelski.
Będzie można się również nauczyć tańca zbójnickiego a te warsztaty
poprowadzi dla nas zespół góralski im. Klimka Bachledy z Zakopanego. Z
resztą zespół ten będzie również gospodarzem tegorocznego Festiwalu Folkloru
Ziem Górskich. Konferencja będzie się obracała w temacie „Dziecko w kulturze
tradycyjnej” i podobnie jak w ubiegłym roku w ramach tej konferencji wystąpią
nie tylko jurorzy festiwalowi, ale również specjaliści z Polski. Odbędzie się
również koncert Na Folkową Nutę. Jeszcze nie wyłoniliśmy wykonawcy, trwają
rozmowy z dwoma zespołami. Wraz ze Związkiem Podhalan oddział w
Zakopanem planujemy zorganizować Mistrzostwa Podhala w powożeniu,
konkurs na śpiew pytacki, konkurs na fiakra roku. Tutaj również na górnej
Równi Krupowej zorganizujemy te zawody. Te zawody rozpocznie parada tak
jak w zeszłym roku od Placu Niepodległości na górną Rówień Krupową. Będzie
też koncert, na którym zaprezentujemy laureatów Tatrzańskiego Przeglądu
Dziecięcych Zespołów Regionalnych o Złote Kierpce. W tym roku pierwszy raz
miasto Zakopane organizowały ten festiwal we współpracy z Jutrzenką. W
zeszłym tygodniu festiwal się odbył, natomiast nagrody zostały wręczone w
poniedziałek. Będzie również pokaz tradycyjnego (...) góralskiego w wykonaniu
zespołu Klimka Bachledy czyli gospodarza tegorocznego festiwalu. Poranny
koncert rozpoczynający festiwal tak jak Państwo dobrze wiecie, ten koncert
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odbywa się zazwyczaj w górach, w dużych miejscach, w tym roku chcemy
zaprosić zespoły w samo serce właściwie Tatr na Kalatówki. Będzie się również
odbywał Międzynarodowy Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków
Ludowych im. Władysława Trebuni Tutki. Tak jak co roku zapraszamy nie
tylko zespoły regionalne, które biorą udział w festiwalu ale również nasze
rodzime zespołu instrumentalne, kapele i zespoły regionalne. Warsztaty dla
dzieci, tak jak co roku jak również zabawy animacyjne w wiosce festiwalowej.
To będzie każdego dnia od poniedziałku do piątku. Będzie można poznać różne
tradycyjne nie tylko zabawy, ale też tradycyjne wykonywanie rzeczy. Planujemy
również zorganizowanie dni narodowych. W tym roku dzień serbski i francuski,
kazachski, dzień górali polskich, oczywiście we współpracy ze Związkiem
Podhalan i z kołem gospodyń wiejskich z całego Podtatrza. Kto z Państwa był w
zeszłym roku wie, że warto się wybrać, wszystkie gospodynie przynoszą
pyszności i warto zobaczyć. Dzielą się również swoimi przepisami, także można
tutaj skorzystać. Odbędą się jak zwykle ogniska integracyjne, otwarte pracownie
artystów podhalańskich, w zeszłym roku fantastycznie sprawdziły się wycieczki
organizowane dla turystów. Mieliśmy specjalny autobus i te autobus był
wypełniony po brzegi. Artyści chętnie dzielili się swoim warsztatem, opowiadali
o swoich pracowniach, także myślę, że to utrzymamy i że również w tym roku ta
atrakcja będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem. Konkurs Dziecięcy Plakat
Festiwalowy trwa w tej chwili. On się zakończy 12 czerwca i rozstrzygnięcie i
ogłoszenie wyników zaplanowaliśmy 20 czerwca w Miejskiej Galerii Sztuki.
Konkursowa wystawa tych plakatów festiwalowych będzie się odbywała
tradycyjnie w sierpniu w parku miejskim na naszych tablicach. Będzie również
podczas festiwalu wystawa Żywioł Folkloru, to będzie przy ul. Krupówki.
Laureatem w kategorii dziennikarzy w zeszłym roku została P. Watycha Regina,
a w kategorii publiczności P. Arkadiusz Wesołowski z Krakowa. Oczywiście
naszemu festiwalowi jak już co roku będzie towarzyszył kolejna edycja tego
konkursu fotograficznego Żywioł Folkloru, jak również w ramach wydarzenia
będziemy mogli, trwają rozmowy zobaczyć krajową wystawę owczarków
podhalańskich. W skład jury wejdzie, Przewodnicząca będzie Pani doktor
Bożena Lewandowska, w skład jury wejdzie P. Elżbieta Chodurska, P. Jean
Roche, dr Miklos Braun, dr Evgenia Grancharova, dr Bülent Kurtişoğlu, mgr
Mircea Cimpeanu i
mgr Jozef Burić. W skład jury konkursu kapel
instrumentalistów i śpiewaków ludowych wejdą P. prof. Bernard Garaj, jest
Przewodniczącym tego konkursu od wielu lat, P. prof. Zbigniew Przerembski, P.
Maria Baliszewska, P. Halina Maciata Lassak i P. mgr Andrzej (...). tak jak
mówiłam gospodarzem festiwalu będzie zespół zakopiański, zespół im. Klimka
Bachledy. Jeśli chodzi o publikacje festiwalowe, w tym roku podczas festiwalu
zaprezentujemy publikacje Taniec w kulturze. Jest to książka, która jest
pokosem zeszłorocznej konferencji. I zostanie wydana, jest już praktycznie
złożona i czekamy na wydruk tej książki, zostanie wydana w tym roku i
zaprezentowana podczas festiwalu. Również z takich działań promocyjnych
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merytorycznych będzie można oglądać wystawę zdjęć festiwalowych,
archiwalnych i współczesnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Ta wystawa będzie eksponowana do końca sierpnia. Projektem
blekaut festiwalowego jest P. Stanisław Berbeka, podobnie jak w roku ubiegłym
w dniu dzisiejszym prezentujemy go po raz pierwszy. Jest to stare zdjęcie
archiwalne włożone do nowoczesnego projektu. To są wizualizacje, projekt
plakatu, chcemy wykonać różne gadżety związane z tym, prawdopodobnie
torby, koszulki. Oczywiście wydrukujemy plakaty festiwalowe w Zakopanem,
bilety, zaproszenia, pocztówki, plakaty dziecięce, ulotki, foldery festiwalowe. W
zeszłym roku to się bardzo dobrze sprawdziło, że foldery są w dużej ilości, ale
tańsze i każdy może sobie te foldery zabrać. Jeśli chodzi o namiot festiwalowy
jesteśmy w trakcie takiego dialogu technicznego z oferentami, pozyskujemy
właśnie ten namiot, trwają również postępowania na zakwaterowanie
uczestników, nagłośnienie, oświetlenie, catering, transport, obsługę audio i
wideo. Jeszcze chciałabym powiedzieć o jednym projekcie, pokażę Państwu
wstępny projekt znaczka festiwalowego. To jest wstępny rysunek. Projektuje dla
nas te znaczki Pan Marek Król Józaga. Taka jest propozycja na ten rok.
Oczywiście jeszcze parzenicę będzie Pan Marek projektował i ciupagi. Także
wykonanie będzie już na sam koniec. Jeśli chodzi o kartę festiwalową to ją
aktualnie weryfikujemy, przyjmujemy zgłoszenia, kompletujemy. Również
chcemy działać tak jak w zeszłym roku, bo to też bardzo dobre nasze
doświadczenie z Młodzieżową Radą Miasta. Myślę, że do końca czerwca
zamkniemy ostateczną liczbę osób pracujących przy festiwalu. Jeśli chodzi o
konferansjerów to w tym roku zaprosiliśmy do współpracy P. Zofię , P Barbarę
Polak, P. Annę Chowaniec Stasińską, P. Marię Frączystą, P. Katarzynę Lassak,
P. Katarzyne Stachoń Groblowy, P. Marcina Zubka, P. Janusza Łukaszczyka, P.
Szymona Chyca Magdzina, P. Szymona Bafię i P. Pawła Łojasa.
Zaplanowaliśmy również promocję festiwalową, będą konferencje prasowe, tak
jak w zeszłym roku planujemy w czerwcu w Zakopanem, planujemy również
latem konferencje w Warszawie, ale za całą promocję jak i w zeszłym roku
odpowiada Pani Dyrektor Beata Majcher, która jest z nami na sali. Również
mamy stronę internetową, www.festiwalezakopane.pl z odnośnikiem na
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich gdzie staramy się
uzupełniać na bieżąco nasze wszystkie informacje, które spływają i mamy
również facebook festiwalowy, w tym roku już na chwilę obecną polubień tej
strony jest 5800, natomiast na fanpagu miasta Zakopane 64 tyś. Użytkowników i
im również przekazujemy informacje na temat tegorocznej edycji festiwalu.
Może na koniec powiem jeszcze o kwotach, planowana kwota tegorocznego
festiwalu to jest, chcemy się zamknąć w kwocie około miliona złotych. Jeżeli
nam się to wszystko uda z tego dotacja Urzędu Miasta Zakopane planowana jest
w wysokości 600 tyś. zł. Wyjątkowo dużą dotację dostaliśmy, za co jesteśmy
wdzięczni od Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego 210 tyś. zł. I również
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako partner główny
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imprezy przekazał dotację na organizacje tego wydarzenia 70 tyś. Pozostałe
środki będą pochodziły z budżetu Zakopiańskiego Centrum Kultury. Na koniec
chciałabym Państwu przedstawić zespół, który przygotowuje tegoroczną edycję
festiwalu, jest to oczywiście P. Agnieszka Nowak Gąsienica Zastępca
Burmistrza Miasta Zakopane, obecna na sali Dyrektor Artystyczna P. Agnieszka
Gąsienica Giewont, P. Beata Majcher Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Kultury, P. Anna Karpiel Semberecka, która odpowiada za biuro prasowe, P.
Karolina Bulańda, która odpowiada za biuro festiwalowe i moja osoba. To jest
narazie trzon osób, które przygotowuje tegoroczny festiwal. Jeśli są jakieś
pytania, to chętnie odpowiem.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Ad. 7
P. Andrzej Jasiński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta – zatem
przechodzimy do pkt. 7 Sprawozdanie z działalności Zakopiańskiego
Centrum Edukacji za 2016 rok. Proszę o zabranie głosu P. Małgorzatę
Bachledę – Szeligę Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji.
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – przedstawiła Sprawozdanie z działalności Zakopiańskiego Centrum
Edukacji za 2016 rok - płyta CD To takie najważniejsze rzeczy bardzo dziękuje
za wysłuchanie sprawozdania, jeżeli są jakieś pytania to oczywiście z
przyjemnością odpowiem.
P. Przewodniczący – dziękujemy Pani Dyrektor, czy są pytania? Jest bardzo
proszę P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – Pani Dyrektor pytań mam wiele ale z racji tego, że
Sesja zaczęła się późno i żebyśmy się tutaj przed północą wyrobili ograniczę się
do kilku. Pierwsza rzecz to jest parę miesięcy temu był temat podjazdu dla
niepełnosprawnych do hali i powiem szczerze nie byłem tam ostatnio i pytanie
moje jest takie czy ten podjazd jest wykonany w razie czego jaki nie jest to
kiedy ewentualnie będzie? Druga rzecz to jest, jest tam internat czyli „Szpulki”
tzw. w którym są te mieszkania tzw. interwencyjne, że można tak nazwać z
Urzędu Miasta. Natomiast nie wiem czy słusznie ale tak mi się wydaje według
mojej wiedzy mieszkają tam również osoby, osoby nie kierowane. I teraz
pytanie moje jest takie na jakich warunkach te mieszkania są tam przydzielane i
jakie stawki są płacone, jakie jest kryterium przydziału i finansowe? I jeszcze
dwie rzeczy znaczy to może bardzie pytanie w kierunku P, Burmistrza, dwie
rzeczy jest tam co Pani Dyrektor wspomniała stołówka, która jest
wyremontowana n wysokim poziomie natomiast plany były takie, że docelowo
ta stołówka będzie zapewniała catering dla przedszkoli i szkół z tego co
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pamiętam na terenie Zakopanego. Na jakim etapie są te prace związane z tym,
żeby z tej stołówki można było cateringiem obsługiwać pozostałe szkoły i
przedszkola? I taka uwaga moja do budynku „Szpulki” tak naprawdę, na dzień
dzisiejszy przeprowadzany jest remont pomieszczeń zwłaszcza skierowany na te
mieszkania interwencyjne. Natomiast już od takich dobrych kilku miesięcy jak
nie dłużej z Komisji Sportu głównie z Ekonomiki również wypływają takie
wnioski aby przeanalizować kwestie zrobienia z tego z prawdziwego zdarzenia
internatu sportowego. Który jakby znając możliwości i potencjał Zakopanego i
grup, które tutaj mogą przyjeżdżać jego obłożenie było by bardzo, bardzo duże.
Jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że sala będzie remontowana, sala będzie
remontowała będzie dobudowane boisko wielofunkcyjne więc jakby naturalną
rzeczą wydaje się być aby ten budynek „Szpulki” stał się internatem sportowym.
Oczywiście mieszkania interwencyjne są potrzebna natomiast tu mamy internat,
który jest tuż obok dużego budynku to jest kilka tysięcy metrów 2 jest sala ,
będzie boisko w centrum miasta. Natomiast wydaje mi się, że mieszkanie
interwencyjne no nie jest najpilniejszą kwestią aby ono w tym centrum miasta
było. Także takie cztery rzeczy, podstawowa rzecz to kwestia finansowa i
przydziału mieszkań.
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – to znaczy jeżeli chodzi o mieszania znaczy o mieszkańców obecnie
zajmujących pokoje są to osoby, które są skierowane na podstawie pism urzędu.
Jeden pokój jest zajmowany przez pracownika kuchni, jest to pani, która ma
dość daleki dojazd, poprzednio przed jeszcze remontem powiedzmy oddaniem
budynku do remontu zajmowała pokój który był taki no taka służbówką. Teraz z
uwagi na to, że cały czas jest no ruch ciągle można powiedzieć w kuchni no jest
dla mnie też istotne, żeby ta pani miała miejsce, że tak powiem do przebywania.
Utracenie teraz pracownika w dobie kiedy naprawdę jest ciężko o kadrę no to
uważam, że po prostu lepiej, żeby mieszkanie służbowe, ona tam nie pamiętam
jak w rozporządzeniu jest bo jest rozporządzenie w którym jest ustalona
odpłatność, pewnie w granicach chyba 10 zł za dzień. Natomiast jeżeli chodzi o
pozostałych mieszkańców tak jak mówiłam są kierowani na podstawie pism, jest
to odpłatność 400 zł w niektórych przypadkach 200 zł. Jeżeli chodzi o druga
kwestię podjazdu dla niepełnosprawnych no to można powiedzieć jestem w
kontakcie z osobą, która zrobiła wyceny, z która już wcześniej rozmawiałam na
temat tego podjazdu. No warunki pogodowe nie bardzo pozwalały na to, żeby to
tych prac przystąpić ale oczywiście mam temat cały czas na, znaczy trzymam
rękę na pulsie w sensie takim, że wie, że to mam wykonać. Kwestia jest
oczywiście teraz kiedy będą wakacje na pewno będzie łatwiej, może jeszcze
wcześniej się uda. Jeszcze jakiś temat był?
P. Zbigniew Szczerba z sali – była kwestia internatu i stołówki.
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P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – stołówki no ja nie jestem w stanie.
P. Zbigniew Szczerba z sali - to tak jak mówiłem bardziej do Burmistrza
pytanie.
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – na ten temat jeżeli jakieś tutaj są decyzje to na piśmie jeżeli taka
odpowiedź jest konieczna.
P. Przewodniczący – proszę bardzo P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – jeszcze a propos tego wynajmu mieszkań czyli
rozumiem, że jakieś tam kryterium bo powiedziała Pani Dyrektor, że jest
odpłatność na poziomie 200, 400zł czyli gdzieś tak jakieś kryterium
dochodowości rozumiem jest brane pod uwagę prawda? Czyli, że jeśli ktoś jest
lepiej usytuowany finansowo to jakoś tą stawkę rozumiem powinien płacić
wyższą a nie to symboliczne 200 zł.
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – czy ta stawka jest ustalana przez Burmistrza ja otrzymuje pismo z
wydziału z którego jest skierowanie i jest taka stawka zasugerowana. Zresztą te
stawki były wcześniej stosowane, jeżeli to są osoby, które są po pożarach czy
naprawdę w sytuacjach takich no ciężkich to była stosowana ta stawka niższa
czyli te 200zł. A tak jak mówię ja kieruje się zawsze pismem czy skierowaniem,
które otrzymuje z urzędu.
P. Bożena Solańska z sali – czy uczniowie ze Szkoły Kenara jeszcze też są?
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – nie, internat już teraz Kenar znaczy no został wyprowadził się ze
względu na to, iż prowadzony jest remont budynku i zostało to przekazane
wykonawcy.
P. Przewodniczący – bardzo proszę dokładnie, proszę P. Zbyszku.
P. Zbigniew Szczerba – nie lubię konkretnie pytać o rzeczy o których tak
naprawdę nie mam pełnej wiedzy na ten temat, tzw. wieść gminna niesie z
rozmów z ludźmi, że tak powiem pewne rzeczy wynoszę też, że mieszka tam
min. jedna z pań czy panów czy pani, dyrektorów szkół zakopiańskich. Opłaca
rzeczywiście tą symboliczna stawkę na poziomie 200 zł. i chciałbym takie
potwierdzenie uzyskać w razie czego czy to jest rzeczywiście prawda bo
rozumiem, że no kadra dyrektorska pewnym zasobem finansowym dysponuje i
tutaj te mieszkania powinny być kierowane raczej do osób bardzo
potrzebujących a nie do osób, których w jakiś sposób stać na wynajem. Ale tak
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jak mówię wieść gminna niesie i chciałbym tutaj wyjaśnić tutaj wszelkie
wątpliwości.
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – tak jak mówiłam wcześniej stawka jest ustalona nie jest ona
ustalona przeze mnie jakie jest kryterium też nie ja weryfikuje. Także trudno mi
dokładnie odpowiedzieć co powoduje takie a nie inne obliczenie.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Burmistrzu.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący Szanowni radni,
Szanowni Państwo, w uzupełnieniu które mogę powiedzieć, powiedzmy tutaj
bardziej zorientowaną osobą jest P. Agnieszka Gąsienica – Nowak, Pani
Wiceburmistrz akurat jej dzisiaj nie ma. Natomiast jeśli chodzi o pytani pana
radnego Szczerby odnośnie cateringu no to są takie analizy prowadzone, żeby
tka decyzje można podjąć, żeby ten catering był. Jest kwestia i jakości i, że tak
powiem opłacalności
jakie rozwiązanie wybrać, tutaj mamy jeszcze
skomunalizowana spółkę gdyż „Polskie Tatry” też można zastanowić jak tą
bazę wykorzystać. Także te analizy są troszeczkę szersze i jakby decyzji w tym
zakresie nie ma. Co do tych mieszkań w zasadzie można powiedzieć takich
interwencyjnych tam na terenie ZCE rzeczywiście tam są powiedzmy takie
przypadki właśnie jak ludzie, którzy chociażby P. Kaciczak, który tam mieszka,
który stracił mieszkanie w pożarze. Także są to takie sytuacje po prostu
interwencyjne i dobrze, że taką możliwość mamy, że tych ludzi mamy gdzie
przyjąć stad te stawki nie są wysokie i tak ta sytuacja wygląda. Cóż tyle chyba z
mojej strony, jeżeli cos jeszcze to proszę.
P. Zbigniew Szczerba z sali – czy ta plotka odnośne pani dyrektor to jest
prawda czy fałsz?
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – nie wiem szczerze dlatego, że tak jak
mówię akurat tutaj być może od razu mogłaby odpowiedzieć na to Pani
Burmistrz, być może też nie. Natomiast sprawdzimy absolutnie czy taka
sytuacja ma miejsce i odpowiemy, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje a jeszcze mam w takim razie pytanie
kontynuując myśl Pana Zbyszka, kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za
internat przy ZCE?
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – budynek obecnie jest, to znaczy obecnie został wygaszony trwały
zarząd poprzednio był (…) Centrum Edukacji. Natomiast tak jak mówiłam
obecnie jest wygaszony, jest tylko takie no lecenie zadania, zlecone zadanie
jakby dla ZCE obsługi właśnie tych pomieszczeń, pokoi, które są
wykorzystywane jako mieszkania dla interwencyjne dla osób potrzebujących.
Przepraszam chciałabym jeszcze dodać bo tak bardzo szumnie brzmi, że to są
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mieszkania to są po prostu pokoje hotelowe, które są no obecnie udostępniane
pokoje na parterze (…) dwójka z łazienką.
P. Przewodniczący – a kto jest osobą decyzyjną przy ZCE?
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – no osobą decyzyjna jestem ja.
P. Jacek Herman z sali – to Pani wie chyba cos więcej na ten temat.
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – znaczy tak jak mówię ja,
P. Przewodniczący – znaczy Panu Zbyszkowi chodziło o konkrety, nie
ukrywam, że mnie też chodzi o konkrety i wielu radnym, no bo ja w takim razie
mam wątpliwość czy ja witam panią dyrektor czy panią kierownik ZCE.
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – tak jak mówię te pomieszczenia czy powiedzmy pokoje,
podpisywana jest umowa z osobami, które są kierowane jakby na podstawie
pisma kierowanego z Urzędu Miasta. Przygotowywane one są przez Wydział
Gospodarki Lokalami i podpisywane przez Panią Burmistrz, w której treści jest
napisane, że proszę zawarcie umowy, jednocześnie prosi się o zastosowanie
takiej obniżonej stawki czyli z jakimiś tutaj no znaczy warunkami. Może nie
warunkami ale w każdym razie no wytycznymi do zawarcia umowy.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje bardzo.
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – znaczy taka forma, chciałabym powiedzieć, że taka forma, takie
porozumienie czy też w taki sposób były wcześniej też kierowane osoby za
poprzednich rządów, znaczy za poprzednich wyborów. Też były osoby, które
były kierowane w ramach tak samo były podpisywane z podobnymi stawkami
więc tutaj jakby nowa praktyka nie jest nowością tylko jakby wyjściem z
sytuacji czasami bardzo dramatycznych dla tych osób, które są rzeczywiste w
potrzebie.
P. Przewodniczący – ale mam pytanie czy była forma porozumienia,
zarządzenia Burmistrza czy rozporządzenia?
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – to było porozumienie, wcześniej było porozumienie natomiast teraz
mam tutaj każda osoba skierowana jest skierowana na podstawie pisma
kierowanego do mnie jako do dyrektora z prośbą o zawarcie umowy z osobą,
która jest w potrzebie z wyznaczeniem stawki, która jest do zastosowania.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Zbyszek.
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P. Zbigniew Szczerba - Pani Dyrektor ja bym tutaj chciał rozdzielić dwie
rzeczy bo rzeczy, które na które się Pani powołuje to są rzeczy dotyczące tzw.
wypadków losowych i ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy. Tutaj ja,
że tak powiem nie mam żadnych uwag bo to jest sprawa oczywista, uwagi mogę
mieć co najwyżej tylko wyłącznie idąc w kierunku, że niekoniecznie w centrum
miasta musza się znajdować mieszkania interwencyjne. Ale rozumiem, że
zasoby gminy są takie jakie są, budynek znajduje się tam gdzie się znajduje więc
te mieszkania interwencyjne znajdują się akurat w budynku „Szpulki”. Ja
osobiście pomysł na ten budynek mam inny ale to już jest jakby inna historia
prawda. Natomiast pytanie moje się koncentruje na ludziach, którzy czy tak też
się odbywa bo chciałbym jakieś potwierdzenie albo zaprzeczenie uzyskać którzy
są dobrze sytuowani i którzy za tą symboliczna opłatą również te mieszkania
tam wynajmują. Tutaj wydaje mi się, że to jest tak jakby no prosta odpowiedź,
ja nikogo nie winie ani nie chwalę tylko chcę uzyskać odpowiedź czy to jest
prawda, że osoby lepiej sytuowane również za te tam powiedzmy 200zł
wynajmują mieszkanie, pokój, mieszkanie jak zwał tak zwał w budynku
„Szpulki”? Czy kryterium dochodowe jest brane pod uwagę przy wyznaczaniu i
stawki i tego czy ta osoba ma zostać tam zakwaterowana tylko i wyłącznie, nie
odnoszę się do osób poszkodowanych przez los, żeby sprawa była jasna.
P. Przewodniczący – to znaczy ja bym, ja P. Burmistrzu jednak bym oczekiwał
odpowiedzi od Pani Dyrektor.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk z sali – rozumiem, nie chciałem tylko
powiedzieć, że
P. Przewodniczący - to w kompetencji dyrektora jednostki.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk– tak ja rozumiem tylko chciałem nawiązać
do tego, że jakby tutaj są wydawane,
P. Przewodniczący - za chwile to pierwsze Pani Dyrektor potem Pan.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk– w związku z tym, że pełniejsza odpowiedź
by była tutaj ze strony urzędu jak będzie pisemnie może Pani Burmistrz bo ja
nie wiem czy Pani jest zorientowana akurat co do,
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – ja nie badam sytuacji materialnej osoby wiec trudno mi jest
powiedzieć, tak jak mówię jest to skierowanie z prośbą o podpisanie, znaczy
skierowanie, pismo z prośba o zawarcie umowy. No uważam, że tutaj jakby
wiem, że w wielu sytuacjach takie skierowanie czy też powiedzmy no
potwierdzenie tego, że te osoby mogą zamieszkiwać w ZCE czy tez w
„Szpulkach” jest rozpatrywane na komisji. Więc tutaj mówię ja nie wnikam, czy
tez nie mam nawet takich informacji, żeby określać czy te osoby, wszystkie te
osoby, które są skierowane mają, znaczy podlegają jakiemuś kryterium. Tak jak
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tutaj mówię ja podpisuje umowę na podstawie pisma skierowanego z urzędu,
zakładam, że po prostu jeżeli jest ono podpisane przez jako tutaj dla mnie
wytyczne no to, że była badana sytuacja tej osoby i są podstawy do tego, żeby
takiego a nie innego (…)
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Burmistrzu jeszcze Pan chciałby coś
dodać to proszę.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – Szanowni Państwo no ja krótko tylko tak
jak mówię niefortunnie się składa, tych wydarzeń jest sporo nie ma z nami
dzisiaj Pani Burmistrz, która najlepiej jest zorientowana tutaj w sytuacji. I
proponuje, żeby powiedzmy ta informacja pisemnie do Państwa dotarła co do
tego jak z tym mieszkaniem przydzielono komu, kto mieszka i ile płaci i tak
myślę, że to będzie najrozsądniej. Ponieważ tak jak mówiłem z tego co mówiła
Pani Dyrektor po prostu tego nie wie, więc trudno, żeby udzieliła informacji.
P. Zbigniew Szczerba z sali – poprosimy o taka pisemna informację.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk - proszę.
P. Przewodniczący – ja bym jeszcze w imieniu Komisji Mieszkaniowej
chciałbym zabrać głos, mianowicie Komisja Mieszkaniowa takich wniosków
nierozpatrywana. Nie wiem skąd się tu Komisja Mieszkaniowa wzięła, jestem
członkiem tej Komisji, jest P. Bożena Solańska, P. Józef. Myśmy nap pewno nie
przydzielali mieszkania no tą kategorią prawda.
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – znaczy taką informację, sprawy wiem, że są zamieszkują w
Zakopiańskim Centrum czy też „Szpulkach” osoby, które ubiegają się o
mieszkania. W związku z tym temat tego czy mogą zamieszkiwać dalej w
„Szpulkach” czy też otrzymają jakieś mieszkania, lokale socjalne no jest
rozpatrywane przez Komisję Mieszkaniową.
P. Przewodniczący – ale Komisja nie rozpatrywała wniosku Pani Dyrektor.
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – no nie tylko, że o to chodzi o to, że problemy osób, które
zamieszkają w „Szpulkach” są poruszane na Komisjach. Ja nie twierdze, że
skierowani są rozpatrywani na komisjach i że są do zaakceptowania przez
Komisje, tego nie powiedziałam. Tylko problemy osób, które zamieszkują są
poruszane na, właśnie w trakcie (.) to chciałam, że są to problemy, które no są
znane.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje bardzo, Panie Józefie już moment a
wcześniej P. Gluc a następnie Pan
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P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w temacie
ZCE zabierałem już głos to co teraz chcę powiedzieć na pewno pani Dyrektor na
to mi nie odpowie. Ale powiem to co się już przewijało kilka razy w naszych
wypowiedziach a jak wiemy mamy już pewne tutaj prawo, żeby zabrać w tej
głos następująco. Siedzą kompetentni ludzie, radni, Państwo rok 99 byłem
radnym na tej sali, wiem jaki był entuzjazm i euforia, że nabywamy tak pokaźny
majątek w naszym mieście na to był wzięty spory kredyt, który przez lata
spłacaliśmy. Finał tego jest taki jak widzimy tak i on jest taki od lat, budżet 2
miliony 600, milion dołoży miasto, półtora miliona wygospodarujemy na
majątku, który Proszę Państwa 10 tysięcy m2 tak Pani Dyrektor ma ten obiekt?
To co jest istotą tego obiektu czyli powinno być i z czego można największe
pieniądze wyciągnąć hala sportowa ma pewnie 500, 600 merów bo więcej nie
ma ta. I na tej hali zarabiamy na której zresztą najczęściej te podmioty
zakopiańskie, które biorą dotacje z Urzędu Miasta później te pieniążki oddają z
powrotem korzystając z tej małej, marnej salki no. Kolejny no taki przykład na
to, że nie mamy pomysłu przez prawie 20 lat ani urząd ani my koledzy radni,
którzy tutaj w jakiejś liczbie jesteśmy dość sporej nie mamy pomysłu tak na ten
obiekt. Dlaczego tak sądzę no przykład taki już konkretny to jest ten, że
mogliśmy tam zacząć budować „Orlika” bo plan zagospodarowania był tak
zrobiony, że nie przewidywał tam boiska sportowego, były tylko wpisane cele
oświatowe no. No pora najwyższa prawie po tych 20 latach, 18 tak od
zakupienia ego obiektu żeby ten obiekt doczekał się pewnej swojej strategii tak
do czego ma służ6yć. Bo na dzień dzisiejszy wiele z tych funkcji, które ma
można realizować gdzie indziej, misji jako takiej żadnej dla naszego miasta,
jego mieszkańców również nie pełni.
P. Bożena Solańska z sali – jest przedszkole przecież.
P. Jan Gluc – to, że jest przedszkole to takie przedszkole zostało też wyrwane z
kontekstu, żeby się tam pojawiło, żeby zagospodarować ten teren tak. Wiemy ile
wydaliśmy chyba z trzy miliony na to, żeby to przedszkole wybudować tak i
Proszę Państwa no spójrzmy na to, wyjdźmy z siebie spójrzmy na dół tak po
gospodarsko Pani Bożeno no tu nie chodzi o to, że ja coś krytykuje. Ja zwracam
na to uwagę, mówiłem już z tej mównicy już kiedyś, że ten obiekt wymaga
własnej strategii. Do czego on ma służyć, jaka ma być jego dalsza budowa
ewentualnie jak maja być umieszczane kolejne obiekty na nim, żeby on był w
stanie też na tak dużym majątku na siebie spokojnie zarabiać. I to jest taki
sygnał też dla Was Proszę Państwa, żebyśmy się nie uśpili Spółką „Polskie
Tatry”, którą skomunalizowaliśmy bo to jest też potężny majątek. Czas nam
będzie płynął więc weźmy przykład z tego TTA w skali dużo mniejszej niż to
ma miejsce ten majątek, który mamy skomunalizowany „Polskie Tatry”, żeby te
nasze majątki spore doczekały się pewnej strategii. Bo te pieniądze jako miasto
wydaliśmy na ZCE przez całe lata skromnie przynajmniej po milionie co roku
to już jest taka kwota, która by pozwoliła kupić drugi taki obiekt tej wartości. Na
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pewno no inwestor, który inwestuje własne ciężko zarobione pieniądze nie
pozwoliłby sobie na takie wykorzystanie obiektów o tak potężnym majątku,
dziękuje.
P. Przewodniczący – P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel - P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo ja bym może się skoncentrował na pytaniu, które zadał pan
radny Szczerba. I tak zadanie gminy jest zabezpieczenie mieszkań chronionych
czy to dla osób, które losowo pozbyły się możliwości zamieszkania w
mieszkaniach, które zajmowały z powodu pożaru, powodzi, przemocy. I ten
obiekt spełnia te po prostu oczekiwania, wiem, że tam mieszka pani Ania, która
utraciła mieszkanie wskutek pożaru nawet P. Przewodniczący interweniował, to
było rok temu przy ul. Nowotarskiej, Pani Grażyna pomagała tej pani. Mieszka
Pan Kaciczak gdzie również tutaj pretensjonalnie stawia się w stosunku do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że nie chcą mu pomóc i pan radny
Przewodniczący Komisji Ekonomiki,
P. Przewodniczący – wciąż to robi P. Przewodniczący.
P. Józef Figiel - interweniował w tej sprawie, mieszka tam chłopak, który tam
utracił mieszkanie, Mariusz mu chyba jest, który mieszkał i po prostu ma
problemy. Spotyka się z córką to jest jedyne miejsce gdzie po prostu. Więc te
oczekiwania te mieszkania spełniają natomiast faktem jest, że ten obiekt miał
być przeznaczony w innym celu ale póki co no nie możemy tego tak naprędce
wyprostować. Ja bym proponował to co powiedział Pan Burmistrz Wiktor
będzie Pani Burmistrz, te pytania się jej skieruje czy w odpowiedzi na piśmie.
Dziś nie drążmy tematu bo pewnie z Pani Dyrektor tutaj nie wyciśniemy nic,
decyzja nie zapada przez nią, jest podejmowana tu w urzędzie i ja bym
proponował, żebyśmy zostawili ten temat tak jak jest a on się wyjaśni. Dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo P. Przewodniczący. A jakie, mam pytanie
a jakie zyski przynosi hala sportowa przy ZCE w skali roku?
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji - ja nie jestem w stanie odpowiedzieć w tym momencie bo,
ewentualnie jestem w stanie na piśmie.
P. Jacek Herman z sali – ale straty przynosi?
P. Małgorzata Bachleda – Szeliga Dyrektor Zakopiańskiego Centrum
Edukacji – trudno mi odpowiedzieć naprawdę bo to koszty i są grupowane po
paragrafach nie na konkretną działalność, także trudno jest od razu powiedzieć
jaka to jest kwota.
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P. Przewodniczący – dobrze dziękuje bardzo Pani Dyrektor. Wysoka Rado
celem zaopiniowania projektu uchwały, który został dziś wprowadzony przez
nas, projekt uchwały porozumienia, bardzo proszę P. Przewodniczącego
Komisji Urbanistyki o to, aby zebrał członów Komisji Urbanistyki do sali nr 2
aby członkowie wraz z Przewodniczącym zaopiniowali ten projekt, reszta Rady
niezainteresowana tym tematem niech sobie zje obiad, przegryzie coś i za 20
minut bardzo proszę o powrót i kontynuowanie Sesji. Ogłaszam przerwę do
godziny 15:50.Bardzo proszę o punktualne przybicie.
Komisja Urbanistyki i Rozwoju udała się do sali nr 2 w celu zaopiniowania
projektu uchwały w sprawie: przejęcia zarządzania drogą krajową nr 47
na odcinku od km ok. 36+800 do km ok. 39+770, w zakresie zadań
określonych w art.20 pkt.2 i 3 ustawy o drogach publicznych.
Po przerwie
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo koniec przerwy, stwierdzam, Ze
radnych po przerwie jest 11, mamy quorum i pozwala Radzie podejmować
prawomocne uchwały.
Ad. 8
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 8 – Podjęcie uchwały w
sprawie: ustalenia rekompensaty za realizację zadania własnego gminy
powierzonego przez Miasto Zakopane spółce „Tesko” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. w okresie od 1.06.2017 do
31.05.2018. bardzo proszę P. Janinę Puchałę Naczelnika Wydziału
Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 7
P. Przewodniczący
- dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący . Czy ktoś z radnych
chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 7
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 13 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXXV/525/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: ustalenia rekompensaty za realizację zadania własnego gminy
powierzonego przez Miasto Zakopane spółce „Tesko” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. w okresie od 1.06.2017 do
31.05.2018.
Uchwała stanowi zał. Nr 8
Ad. 9
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 9 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto Zakopane
spółce „Tesko” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
realizacji zadania własnego Gminy. Bardzo proszę P. Janinę Puchałę
Naczelnika Wydziału Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 9
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja jednogłośnie 7 głosami za pozytywnie
zaopiniowała powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący . Czy ktoś z radnych
chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 9
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/526/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
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w sprawie: zmiany Uchwały dotyczącej powierzenia przez Miasto
Zakopane spółce „Tesko” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa
Spółka z o.o. realizacji zadania własnego Gminy.
Uchwała stanowi zał. Nr 10
Ad. 10
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 10 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany w uchwale Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia
3 września 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
Bardzo proszę P. Agnieszkę Bartochę Naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Agnieszka Bartocha Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska –
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 11
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja jednogłośnie 7 pozytywnie zaopiniowała
powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos?
Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 11
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/527/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmiany w uchwale Nr XII/178/2015 Rady Miasta Zakopane z
dnia 3 września 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 12
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Ad. 11
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 11 – Podjęcie uchwał w
sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej. Mamy 6 projektów
uchwał. 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 13
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy
projekt uchwały, 6 za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos?
Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 13
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/528/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 14
P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie drugiego projektu uchwały, dot. ul.
Kościuszki, działka ewid. 957 obręb. 5
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 15 Bardzo proszę o przyjecie
autopoprawki, ze względu na dyskusję która była na Komisji oraz wnioski, ten
czas zostanie zmniejszony na czas określony 1 roku.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
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P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, budynek Kościuszki 9a to jest budynek, który znajduje się
zaraz za Paribas Banku. Tam kiedyś był dom rozkoszy. Stan prawny drogi
dojazdowej był nieuregulowany, Pan korzystał z drogi gminnej a miał
służebność przejazdu przez inną posesję. I został zobowiązany do tego, żeby
uregulować sobie stan prawny i dostał dzierżawę na okres 1 roku. Dziękuję
bardzo.
P. Zbigniew Figlarz z sali - spotkał mnie właściciel tego dworku i
wytłumaczył dlaczego się stara o tę dzierżawę, ona nam oddaje parcele pod
skocznią pod trasy biegowe. Dziękuję.
P. Wojciech Tatar – bardzo dziękujemy koledze Zbyszkowi za taką informację.
Jak by można było poprosić Pana, żeby przyszedł do Pana Naczelnika Wydziału
i wyjaśnił sprawę. Jeżeli zostanie wyjaśniona przedłużymy normalnie dzierżawę
albo inaczej zostanie sprawa załatwiona.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania
autopoprawki.
Autopoprawkę głosowano – stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
większością głosów (8 za) przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym
się.
P. Przewodniczący - Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały wraz z autopoprawką - zał. Nr 15
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (8 za) przy 2
przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/529/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 16
P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie trzeciego projektu uchwały, dot. ul.
Nowotarska, działka ewid. 385/1 i 385/2 o pow. 96 m.
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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 jednogłośnie 7 głosami za przegłosowała
powyższy projekt uchwały. Tylko złożyła do tej części też wnioski, do
wszystkich, wyjaśnię Państwu sprawę. Działki nr 385/1 i 385/2 obręb 4 są to
działki położone w rejonie targu warzywnego na ul. Nowotarskiej. Komisja nie
widzi przeciwwskazań na dalszą dzierżawę tych nieruchomości i w dwóch
działkach nie wyrażamy zgody tylko na poddzierżawianie tych nieruchomości. I
komisja zawnioskowała „Komisja wnioskuje o ujednolicenie reklam
znajdujących się na zabudowaniach zlokalizowanych na działkach 385/1 i 385/2
obręb 4. W przypadku niedostosowania się do wymogów miejskiego planu
zagospodarowania przestrzennego komisja o nie przedłużenie umów”. Są tam
reklamy różne na tych budynkach, z uwagi na fakt iż mamy tam obowiązujący
plan zagospodarowania przestrzennego prosimy tylko właścicieli o to, aby
dostosowali reklamy do obowiązujących. Komisja nie widzi przeciwwskazań do
dalszej dzierżawy na okres 4 lat.
P. Przewodniczący - czy jest jakiś okres na dostosowanie się?
P. Wojciech Tatar – okres dostosowania będzie przed podpisaniem umowy z
najemcami a naszym wydziałem, czyli przed podpisaniem tej umowy, wydział
określi i będą musieli uporządkować te reklamy zgodnie z planem.
P. Przewodniczący - a jak Państwo nie uregulują? To będzie wypowiedzenie
natychmiastowe.
P. Wojciech Tatar – obowiązują miesięczne wypowiedzenia.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – po otrzymaniu
wniosku z Komisji wysłaliśmy takie pisma informujące, że komisja pozytywnie
zaopiniowała projekty uchwał, ale jest ten warunek. Umowy wygasają z dniem
30 czerwca, w związku z tym mają jeszcze cały miesiąc na dostosowanie się do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tego nie zrobią
umowy zostaną rozwiązane i poprosimy o opuszczenie nieruchomości.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 17
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (11 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 12 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/530/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 18
P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie czwartego projektu uchwały, dot. ul.
Nowotarska, działka ewid. 385/1 i 385/2 o pow. 63 m.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 19
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – komisja jednogłośnie 7 głosami za przegłosowała
powyższy projekt uchwały z wnioskiem o brak możliwości poddzierżawy.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 19
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/531/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 20
P. Przewodniczący - proszę P. Tomasza Filara Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami o przedstawienie piątego projektu uchwały, dot. ul.
Nowotarska, działka ewid. 385/1 i 385/2 o pow. 101 m.
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P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 21.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący 6 głosów za przy 1 głosie
wstrzymującym się. Chciałbym jeszcze sprostować jedną rzecz. Szanowni
Państwo żeby najemcy tych lokali nie odebrali tego, że chcemy im zrobić coś na
złość, czy coś, nie w żadnym wypadku. Tylko po prostu miasto po prostu dąży
do tego, aby na jego terenie uregulować sprawy i żeby był porządek związany z
zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego. Także nie zmienia to nic
tylko trzeba poprawić te reklamy, by były zgodne z zapisem i dostają dzierżawę
na następne cztery lata jak to było w poprzednich latach. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Rada Miasta jest od tego aby strzec
zapisy planów. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał
projekt uchwały - zał. Nr 21
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/532/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 22
P. Przewodniczący - Panie Naczelniku proszę o przedstawienie szóstego
projektu uchwały, dot. ul. Nowotarska, działka ewid. 385/1 i 385/2 o pow. 57 m.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 23
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji.
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P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący 7 głosów za z wnioskiem o barku
możliwości poddzierżawienia. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 23
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/533/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej.
Uchwała stanowi zał. Nr 24
Ad. 12
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 12 – Podjęcie uchwały w
sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane
ograniczonym prawem rzeczowym. 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 25
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jan Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Wysoka Rado Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 25
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (13 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 14 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/534/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
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w sprawie: obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Zakopane ograniczonym prawem rzeczowym.
Uchwała stanowi zał. Nr 26
Ad. 13
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 13 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej, niemieszkalnej stanowiącej
własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu. 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 27
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jan Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Wysoka Rado Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 27
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/535/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej, niemieszkalnej stanowiącej
własność Gminy Miasto Zakopane w drodze przetargu.
Uchwała stanowi zał. Nr 28.
Ad. 14
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 14 – Podjęcie uchwały w
sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420256K – ul. Mariusza
Zaruskiego w Zakopanem. Bardzo proszę P. Tomasza Filara Naczelnika
Wydziału Gospodarki Gruntami o przedstawienie projektu uchwały.

56

P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – przedstawił
projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 29
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Bartłomieja Bryjaka
Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju o przedstawienie opinii
Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak – Komisja pozytywnie zaopiniowała ten jak i kolejne
dwa projekty uchwał w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 29
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/536/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420256K – ul. Mariusza
Zaruskiego w Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 30
Ad. 15
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 15 – Podjęcie uchwały w
sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420248K – ul. Weteranów
Wojny w Zakopanem. 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 31
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Opinia Komisji pozytywna. Czy ktoś z
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 31
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXXV/537/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420248K – ul.
Weteranów Wojny w Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 32
Ad. 16
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 16 – Podjęcie uchwały w
sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420230K – ul. Stanisława
Staszica w Zakopanem. 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 33
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Opinia Komisji pozytywna. Czy ktoś z
radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr
33.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/538/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej nr G 420230K – ul.
Stanisława Staszica w Zakopanem.
Uchwała stanowi zał. Nr 34
Ad. 17
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 17 – Podjęcie uchwały w
sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Zakopane.
Bardzo proszę P. Jacka Kalatę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Jacek Kalata – przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 35
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 35
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/539/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 36
Ad. 18
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 18 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/269/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia
18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto na lata 2015-2020”. Bardzo
proszę P. Agnieszkę Bartochę Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Agnieszka Bartocha Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 37

–

P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Wojciecha Tatara
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o
przedstawienie opinii Komisji
P. Wojciech Tatar – Komisja jednogłośnie 7 głosami za przegłosowała
powyższy projekt uchwały.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 37

Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 14 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XXXV/540/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/269/2015 Rady Miasta Zakopane z
dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto na lata 2015-2020”.
Uchwała stanowi zał. Nr 38
Ad. 19
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 19 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017. Bardzo proszę P.
Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta Zakopane o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Helena Mamcarz Skarbnik Miasta Zakopane
uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 39

– przedstawiła projekt

P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Jana Gluca Przewodniczącego
Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Jan Gluc- P. Przewodniczący , Szanowni Państwo komisja również z takim
entuzjazmem jak Pani Skarbnik optymistycznie podeszła do tych propozycji
zmian, na których miasto do tej pory wychodzi dobrze i jednogłośnie
zaopiniowała projekt tej uchwały. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 39
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/541/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2017.
Uchwała stanowi zał. Nr 40
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Ad. 20
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 20 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przejęcia zarządzania drogą krajową nr 47 na odcinku od km ok.
38+300 do km ok. 38+900, w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt. 2 i 3
ustawy o drogach publicznych. 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 – przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 41
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Bartłomieja Bryjaka
Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju o przedstawienie opinii
Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak - opinia Komisji jest pozytywna.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 41
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/542/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: przejęcia zarządzania drogą krajową nr 47 na odcinku od km
ok. 38+300 do km ok. 38+900, w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt. 2
i 3 ustawy o drogach publicznych.
Uchwała stanowi zał. Nr 42
Ad. 21
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 21 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przejęcia zarządzania drogą krajową nr 47 na odcinku od km ok.
36+800 do km ok. 39+770, w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt. 2 i 3
ustawy o drogach publicznych. Bardzo proszę P. Wojciecha Stankiewicza
Naczelnika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej o
przedstawienie projektu uchwały.
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P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Współpracy Europejskiej – przedstawił projekt uchwały z uzasadnieniem –
zał. Nr 43
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, proszę P. Bartłomieja Bryjaka
Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju o przedstawienie opinii
Komisji.
P. Bartłomiej Bryjak - opinia Komisji jest pozytywna.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać
głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 43
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 15 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XXXV/543/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 czerwca 2017 r.
w sprawie: przejęcia zarządzania drogą krajową nr 47 na odcinku od km
ok. 36+800 do km ok. 39+770, w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt. 2
i 3 ustawy o drogach publicznych.
Uchwała stanowi zał. Nr 44
Ad. 22
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 22 – Wolne wnioski
mieszkańców. Wolne wnioski złożyli Pan Andrzej Lutoborski i Pan Bogdan
Wierzchowski.
P. Andrzej Lutoborski – dzień dobry Państwu, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, problem nas jest mieszkańców Rialta przy ul. Chałubińskiego 5 , gdzie
zamieszkuję od 1982 roku. Jest taki że po prostu nie wiedzieliśmy że toczy się
sprawa o nabycie niby spadkobierców, która została sprzedana z resztą w 1977
roku. Myśmy cztery lata nic kompletnie o tym nie wiedzieliśmy, Gmina wzięła i
po prostu zrobiło się tak, że pisma zostały wysłane do spadkobierców, że mogą
wille odzyskać. Jak tam jest faktycznie nie wiem, bo jedna Pani już umarła, czy
jest w Ameryce, nie wiem, bo prowadzi to Pan adwokat z Warszawy.
Zastosowano art. 138 ustawy o gospodarce nieruchomościami, art. 136 i 137
czyli poszło pismo do spadkobierców, że mogą się zwrócić do Starosty o zwrot
nieruchomości. Z resztą po drugie chciałem poruszyć taką sprawę, że ogóle to
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się nic nie zgadza (..), ta ustawę którą się powołują z 1958 o wywłaszczeniach,
tak mówi że właściwie pierwsze musi być w planie zagospodarowania miasta
dany obiekt, żeby można go było wywłaszczyć. Nic takiego nie było, bo po
prostu nie była wywłaszczona. Ponieważ jak wiadomo on w akcie notarialnym
no ze po prostu są sprzedane, jest pobrany podatek tej nieruchomości, skoro
został pobrany podatek automatycznie gmina nie może być po prostu, bo (...).
tak mówi z resztą art. 45 tej ustawy z 1958 roku Dziennik Ustaw 17, w poz. 70.
Także nie wiem jak to się stało, że (...). z reszta powiem Państwu jest taka
sytuacja gdzie kierownik Śliwowski który był wtedy w 1977 roku kierownikiem
Wydziału Lokalowego sam na rozprawie 16 lipca 2010 w geodezji stwierdził, że
willa Rialto nigdy nie była wywłaszczona no bo nie była w planie
zagospodarowania miasta. Nie wiem dlaczego dziś się tego nie uznaje, bo do
dziś on jest pomijany, o nim się w ogóle nie wspomina (...) Szanowni Państwo
mam zdjęcia jak ta willa wyglądała w 2005 roku
P. Maciej Wojak z sali – to są zdjęcia proszę Pana sprzed remontu. Remont
przeprowadzono przez miasto, willa według projektu Stanisława Witkiewicza.
Proszę Państwa, Państwo radni obejrzyjcie sobie zdjęcia archiwalne.
P. Andrzej Lutoborski - Nie wiem dlaczego, czy nie chciało miasto
remontować, w każdym bądź razie nie wiem na jakiej podstawie chciano zbyć,
sprzedali, jest akt notarialny na to, że zostało to sprzedane. Sprawa ciągle idzie
jeszcze w Starostwie, z tym że mamy ze Starostwem problemy. Ja już wysyłam
któreś pismo bez odpowiedzi, do dziś nie mamy odpowiedzi co z nami będzie,
chcielibyśmy wykupu, część mieszkańców chciałaby wykup mieszkań. (...) że
nawet w tym momencie chcieli nam te mieszkania po prostu sprzedać tylko
warunek był jeden, że muszą wykupić wszystkie. Teraz mamy problem. Wtedy
w 2009 roku chodziliśmy na komisje (...), został wpisany ten dom do zasobu
miasta. I chodzi o to, że po prostu
P. Bożena Solańska z sali – ile tam jest rodzin?
P. Andrzej Lutoborski – lokali 11, ale czy wszystkie można nazwać rodzinami
to nie wiem, tam mieszkają pojedyncze, dawniej było 11. Jest taka sytuacja, ze
w tym momencie było napisane, że tutaj był w tej willi tylko ZUS od 1983 do
1994 roku i resztę jakby nikt nie mieszkał. Dlaczego nas w tym nie wykazali to
nie wiem. Po drugie jest taka sytuacja, że jesteśmy hurtem rzuceni, ja
przeglądałem akta w sądzie administracyjnym w Krakowie, jesteśmy hurtem
wrzuceni w listopadzie 2009 do tych akt i dopiero od tego momentu jesteśmy
stronami. Do tej pory nie, no nie wiem dlaczego tak (...). jest sprawa w
Starostwie. Dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję żeście mnie wysłuchali.
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P. Przewodniczący - dziękuję bardzo, prosimy o odniesienie się do słów Pana
Andrzeja, bardzo proszę P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki
Gruntami.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – Szanowni
Państwo temat jest skomplikowany tak jak Pan przedstawił i budzi emocje 11
rodzin. Temat jest taki, że Państwo którzy tam teraz mieszkają od lat chcieliby
wykupić lokale zgodnie z ustaleniami które Rada Miasta przyjęła uchwałą gdzie
44 budynki są wpisane i przysługuje najemcom, którzy mają umowę na czas
nieoznaczony po prostu z bonifikatą. Natomiast tutaj jest bardzo trudny stan, ze
względu na to że ten dom później nigdy się nie znalazł w tej uchwale, ze
względu na to że byli spadkobiercy osób które faktycznie sprzedały tę
nieruchomość co Pan mówi, one sprzedały aktem notarialnym, złożyły wniosek
do Starostwa Powiatowego o zwrot nieruchomości z ustawy takie prawo im
przysługiwało. Starosta już dwukrotnie wydawał decyzje i to można powiedzieć
zaprzeczając sam sobie raz, ponieważ raz wydał decyzję o odmowie zwrotu, sąd
lub wojewoda w tej chwili bez dokumentów nie potrafię Państwu powiedzieć,
która instancja dokładnie unieważniła tę decyzję i zwróciła do ponownego
rozpatrzenia i po ponownym rozpatrzeniu Starosta wydał decyzję o zwrocie
nieruchomości i również gmina się odwołała, ponownie wróciło to
postępowanie do pierwszej instancji. Sąd Administracyjny nakazał w dziele
czynności, które powinny wyjaśnić stan sprawy. Stan sprawy jest taki, że
faktycznie w akcie notarialnym zostało wpisane, że kupuje się pod, w akcie przy
rokowaniach siedziby zusu, która ona tam zaistniała, ale nie zmienia to faktu, że
była to sprzedaż dobrowolna i nie z pistoletem do głowy, ponieważ był taki art.
6, który mówił o dobrowolnej sprzedaży, a tak naprawdę to było wywłaszczenie,
ponieważ osoby musiały tak czy tak sprzedać tę nieruchomość albo były
wywłaszczane. Tu taka sprzedaż zgodnie z zapewnieniami Pana ówczesnego
kierownika Śliwińskiego i Pani, która prowadziła dość długo sprawy geodezyjne
, gospodarki gruntami czyli Pani Chramiec. Oni byli wzywani na świadków,
wyjaśniali że ta sprzedaż absolutnie nie była dyktowana przepisami ustawy z
1958 roku o wywłaszczeniach, tylko była to dobrowolna sprzedaż. W tej chwili
toczy się cały czas to postępowanie i zgodnie z art. 34 ustawy o gospodarce
nieruchomościami jeżeli takie postępowanie się toczy to Skarb Państwa lun
jednostka samorządu terytorialnego czyli na dzień dzisiejsza Gmina jako
właściciel nie może zbyć tej nieruchomości. Dopiero prawomocna decyzja o
odmowie zwrotu pozwoli nam na to, aby myśleć o sprzedaży tej nieruchomości
najemcy. Jesteśmy tak samo jak państwo stroną więc trudno powiedzieć
dlaczego w 2009 roku dopiero Państwo byli uznani przez Starostę jako strona,
ale to Starostwo prowadzi postępowanie i wy jesteście stroną i o wszystkich
czynnościach jesteście powiadomieni. My tak samo jak państwo czekamy na
rozstrzygnięcie, które miało się dokonać do końca marca. Były Panie u Pana
Przewodniczącego Tatara na Komisji Gospodarki Komunalnej i twierdziły, ze
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były u Pana Naczelnika w Starostwie, który obiecał że w czerwcu tego roku
zostanie wydana decyzja. Nie wiemy jakie będzie rozstrzygnięte. Czekamy.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo.
P. Andrzej Lutoborski – jest taka sytuacja, że nawet kasacyjny wyrok był, że
było prowadzone (...) i przez to ten wyrok poszedł do kasacji. One tam piszą, ze
o wyjaśnienie, nie. Także dziękuję serdecznie.
P. Przewodniczący - pytanie mam do Naczelnika, a jeśli decyzja była by
pozytywna na stronę miasta to wtedy można by było przygotować projekt
uchwały i włączyć tę nieruchomość do uchwały, która tam mówi, że najemcy
mogą wykupić, że miasto może sprzedać najemcom z bonifikatą itd.
P. Tomasz Filar Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami – oczywiście
tak, ale tak jak wcześniej tłumaczyłem tylko zgodnie z art. 34 nie możemy w
dniu dzisiejszym sprzedać, jeżeli będzie prawomocna decyzja i ostateczna nie
stoi nic jakby na przeszkodzie, że jeżeli Rada Miasta uzna, że tę nieruchomość
należy zbyć na rzecz najemców, albo wprowadzić ją do naszej uchwały, albo
podjąć uchwałę indywidualną o sprzedaży na rzecz najemców tutaj typowo
tylko mieszkańców willi Rialto.
P. Andrzej Lutoborski – dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję za wysłuchanie
moich wywodów. Dziękuję.
P. Przewodniczący
- reasumując, jeżeli takowa decyzja będzie już
prawomocna z korzyścią dla miasta więc nie wiem, poprosimy Pana Burmistrza
o przygotowanie projektu uchwały i rada Miasta się pochyli nad tym. Życzę
powodzenia. P. Wojciech Tatar bardzo proszę.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Panie Andrzeju dwa słowa chciałem jeszcze Panu
powiedzieć. Cztery dni temu były u mnie w Urzędzie Pana dwie sąsiadki, i to
samo żeśmy Panu przekazali. Był przy tej rozmowie Pan Naczelnik Filar i Pan
Naczelnik Halaczek i przedstawił, że jeżeli będzie decyzja od Starosty, także
pójdziemy, postaramy się iść w tym kierunku, żeby te mieszkania można było
wykupić. Tylko musi być prawomocna decyzja. Myślę, że Rada Miasta nie
będzie miała przeciwwskazań.
P. Andrzej Lutoborski – serdecznie Państwu dziękuję.
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Ad. 23
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 23 – Odpowiedzi Burmistrza
na interpelacje i wnioski radnych. W formie pisemnej tak? Ok. Rada się
zgadza? Interpelacja była tylko jedna, Pana Krzysztofa Wiśniowskiego, zostało
wiele powiedziane. Jesteśmy zgodni z tym co tutaj zostało postawione na
wokandzie i cóż więcej na ten temat mówić.
Ad. 24
P. Przewodniczący - pkt. 24 – Oświadczenia i komunikaty. Bardzo proszę
Pana Andrzeja Jasińskiego o przedstawienie komunikatu.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – P. Przewodniczący ,
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, w tym punkcie chciałem jeszcze raz kolegom
radnym przypomnieć, że obchodzimy 05 czerwca Uroczystą Sesję Rady Miasta
Zakopanego, o godz. 11 w Kinie Sokół. Z uwagi na wyjątkowość tej Sesji
również padła taka propozycja ażeby ci radni, którzy dysponują regionalnymi
strojami mogli akurat w tak odświętny sposób przyjść na Sesję. Także
przypominam, jest to Uroczysta Sesja zorganizowana z okazji 20 – lecia pobytu
w Zakopanem Jana Pawła II.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo P. Przewodniczący , ja również pragnę
podkreślić i może przypomnieć osobom, które może nie wiedzą, może nie zdaja
sobie sprawy, że to jest kolejna z Sesji Rady Miasta. 5 czerwca, w poniedziałek
o godz. 11 odbędzie się Uroczysta Sesja Rad Gmin, czyli nie tak jak było do tej
pory tylko Miasto Zakopane, ale i weźmie udział gmina Kościelisko, Biały
Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Poronin oraz również Rada Powiatu
Tatrzańskiego. Takiego wydarzenia w historii wolnej samorządności nie było,
takiego wydarzenia takiej rangi gdzie wszystkie Rady zespól w zespół zasiądą,
podejmą Rezolucję. Jest to Sesja ważna, na którą gorącą zapraszam.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący , Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, chciałbym przeczytać jeszcze jedno ogłoszenie, z którego
niezmiernie się cieszę. Chciałbym aby dotarło do większości naszych
mieszkańców, bo my próbujemy i do Księzy dawać znać przez wywieszanie
plakatów, ale poprzez Radio Alex też chciałbym do naszych mieszkańców
przeczytać ogłoszenie: „Burmistrz Miasta Zakopane oraz spółka Tesko TKGK
informuje, że dnia 10 czerwca 2017 roku odbędzie się zbiórka odpadów
komunalnych wielkogabarytowych w tym mebli i niebezpiecznych
obejmujących m.in. zużyty sprzęt elektroniczny, AGD, RTV, zużyte
akumulatory, ogniwa, baterie, świetlówki, chemikalia, farby, metale, opony,
tekstylia oraz przeterminowane leki pochodzące z terenu miasta Zakopane”.
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Szanowni Państwo należy to zgłosić do spółki Tesko, rzeczy te będą odbierane
za darmo. Bo było wiele pytań czy za to trzeba płacić. Nie, SA limity, są
niewielkie limity, ale rzeczy będą odbierane za darmo, i Burmistrz nam obiecał,
że będą jeszcze dwie takie zbiórki robione, ale prosimy wykładać jak
najwcześniej, aby się nam Burmistrz nie rozmyślił. Dziękujemy i zapraszamy na
zbiórkę.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś oświadczenia i
komunikaty? Nie widzę.
Ad. 25
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 25- Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam XXXV Zwyczajną Sesję
Rady Miasta.
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