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P R O T O K Ó Ł N R I/14
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------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 12.00 i trwała do 13:40
W Sesji udział wzięło 20 radnych na ogólną liczbę 20 radnych - wg listy
obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
Ad. 1
Przewodniczący obrad Radny Senior Pan Jacek Herman – poprosił
wszystkich o powstanie i odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę za Ojczyznę Piotra Skargi.
P. Przewodniczący obrad Pan Jacek Herman – otworzył I Zwyczajną Sesję
Rady Miasta Zakopane. Przywitała przybyłych gości: Pana Burmistrza Janusza
Majchra, Zastępcę Burmistrza Pana Mariusza Koperskiego, Zastępcę Burmistrza
Pana Wojciecha Solika, Panią Renatę Szych Sekretarza Miasta, Panią Skarbnik
Miasta Helenę Mamcarz, Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów
Urzędu Miasta Zakopane, prezesów spółek miejskich, dyrektorów instytucji
kulturalnych, media oraz wszystkich mieszkańców Zakopanego. Witam
serdecznie.
Ad. 2
P. Przewodniczący obrad Pan Jacek Herman – poinformowała, że zgodnie z
przesłanym Państwu porządkiem obrad przystępujemy do pkt. 2 – Wystąpienie
Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Zakopanem P. Zofii
Topór i wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnego Miasta Zakopanego –
poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Zakopanem o
wręczenie zaświadczeń.
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P. Zofia Topór – wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego
Miasta Zakopanego.
P. Leszek Dorula – Panowie Burmistrzowie, Szanowna Rado, Szanowni
Państwo, z informacji jakie dostałem od PKW przyjąłem zaświadczenie o
wyborze na radnego, natomiast Pani prawnik poinformowała mnie, że mam
prawo przyjąć takie zaświadczenie, natomiast nie powinienem składać
ślubowania. Ja z informacji z PKW dostałem, że takiego ślubowania na dzień
dzisiejszy tez nie powinienem składać. W związku z tym proszę uszanować, że
wstrzymuje się od dzisiejszego ślubowania ponieważ tak wymaga prawo. Mam
nadzieję, że Pani prawnik dobrze mi wytłumaczyła, żeby żadnych przeszkód
prawnych w obecnej sytuacji nie było. Ja w zasadzie tak mnie poinformowała
Państwowa Komisja Wyborcza, że nawet dzisiaj nie musiałbym tutaj być. W
związku z tym ja żadnych oświadczeń nie składam, tylko nie składam
ślubowania. Dziękuję bardzo.
Ad. 3
P. Jacek Herman – pkt. 3 – Złożenie ślubowania przez nowo wybranych
Radnych. Poinformował, że zgodnie z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym
ślubowanie odbywać się będzie w następujący sposób: po odczytaniu roty
wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie
może być złożone z dodaniem zdania „tak mi dopomóż Bóg”. Radni nieobecni
na pierwszej Sesji Rady składają ślubowanie na pierwszej Sesji, na której są
obecni. Poprosił Panią Bożenę Solańską, aby po odczytaniu roty wywołała
kolejno alfabetycznie radnych do złożenia ślubowania.
Odczytał treść roty zgodnie z art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Ślubowanie złożyło 20 radnych (ślubowania nie złożył Pan Leszek Dorula).
P. Jacek Herman – stwierdził, że po złożeniu ślubowania na 20 radnych na
dzisiejszej Sesji jest 20 radnych, co stanowi quorum i Rada może obradować i
podejmować prawomocne uchwały.
Radni otrzymali proponowany porządek obrad – zał. Nr 4, czy ktoś z Państwa
radnych wnosi uwagi do przesłanego proponowanego porządku obrad? Bardzo
proszę P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – proponuję rozszerzyć ten porządek obrad o wybranie
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopanego. Jest to wniosek formalny.
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P. Jacek Herman – została zaproponowana zmiana w pkt. 4 aby wprowadzić
wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – proszę Państwa w pierwszej
kolejności musimy powołać Przewodniczącego obligatoryjnie, a więc
proponowana zmiana była by poprzez dodanie w pkt. 6 porządku obrad Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, jeżeli dobrze pamiętam jeżeli będziemy wybierać
Wiceprzewodniczących to będziemy w pierwszej kolejności określić ich ilość.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – proszę Państwa ustawa nie
przewiduje takiej opcji, że nakazuje ilość Wiceprzewodniczących. W 2006 roku
Rada
Miasta
podjęła
uchwałę
w
sprawie
określenia
liczby
Wiceprzewodniczących, określiła ta liczbę na liczbę dwóch. Ta uchwała nadal
obowiązuje i nie została uchylona. W związku z powyższym w 2010 roku Rada
Miasta po ustępującej kadencji również na niej się oparła. Nie było zmiany tej
uchwały. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy obowiązuje ta uchwała 2
Wiceprzewodniczących. Tutaj jedna rzecz, którą Państwo powinni wiedzieć,
jeżeli była by wprowadzona do porządku obrad uchwała o wyborze
Wiceprzewodniczących to będzie trzeba powołać drugą Komisję Skrutacyjną,
która będzie przeprowadzała drugie wybory. Czyli jedne będą na
Przewodniczącego, bo to jest oblig i jest pierwszą zasadą, że wybiera
Przewodniczącego. Po wyborze Przewodniczącego będzie dalszy wybór już
Komisji Skrutacyjnej kolejnej na Wiceprzewodniczącego. Co więcej mamy taki
pewien dysonans, dlatego że obecnie obowiązujący Statut Miasta stoi w
sprzeczności z ustawą o samorządzie gminnym. Dlatego, że w paragrafie 16
Statutu Ray Miasta mamy taki zapis, że na pierwszej Sesji wybierany jest tylko
Przewodniczący. Faktycznie ustawa o samorządzie gminnym wskazuje, że może
na pierwszej Sesji być wybrany zarówno Przewodniczący, jak i
Wiceprzewodniczący. To jest do decyzji Państwa jako Rady, którą opcję
Państwo mogą wybrać, Statut ma słabszą moc niż ustawa. Dziękuję bardzo.
P. Jacek Herman – dziękuję bardzo, czy są jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę.
Poddaję pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w pkt. 6 porządku obrad –
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane.
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów 17 za, przy 3 głosach wstrzymujących się w obecności 20 radnych.
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P. Jacek Herman - Odczytał porządek obrad.
1. Otwarcie Sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na Sesji.
2. Wystąpienie Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej
Zakopanem i wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnego.
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3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane.
6. Zamknięcie obrad.
Rada Miasta Zakopane nie wniosła uwag do przedstawionego porządku
obrad.
Ad. 4
P. Jacek Herman – pkt. 4 – Wybór Przewodniczącego Rady Miasta
Zakopane. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz
zgodnie z §16 ust. 3 Statutu Miasta Zakopane rada gminy wybiera ze swojego
grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady w tajnym głosowaniu. Kolejność
postępowania przy wyborze Przewodniczącego Rady Miasta będzie następująca:
punkt pierwszy– zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady
Miasta, punkt dwa – powołanie Komisji Skrutacyjnej, punkt trzeci – ustalenie
sposobu głosowania zgodnie z §42 ust. 1 Statutu Miasta w przypadku
głosowania tajnego każdorazowo Rada ustala sposób głosowania. Punkt czwarty
– przeprowadzenie głosowania. Punkt piąty – podjęcie uchwały stwierdzającej
wybór. Przed zgłoszeniem kandydatów na Przewodniczącego Rady uprzedzam
Państwa radnych, że zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym radny
nie może brać udział w głosowaniu, które dotyczy jego interesu prawnego, a
zatem kandydaci na przewodniczącego rady nie mogą brać udziału w tym
głosowaniu.
Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady.
P. Kacper Gąsienica – Byrcyn – ja chciałbym na Przewodniczącego Rady
Miasta Zakopane zgłosić Pana Grzegorza Jóźkiewicza.
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P. Jacek Herman – zapytał Pana Grzegorza Jóźkiewicza, czy wyraża zgodę na
pełnienie tej funkcji.
P. Grzegorz Jóźkiewicz – tak, wyrażam zgodę.
P. Jacek Herman – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze kogoś
zgłasza? Bardzo proszę Pan radny Krzysztof Wiśniowski.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie,
Szanowni Państwo, Szanowni Radni, chciałem zgłosić na Przewodniczącego
Rady kolegę Zbigniewa Szczerbę.
P. Jacek Herman – zapytał Pana Zbigniewa Szczerbę, czy wyraża zgodę na
pełnienie tej funkcji.
P. Zbigniew Szczerba – tak, wyrażam zgodę.
P. Jacek Herman – czy jest jeszcze jakaś inna kandydatura? Nie widzę.
Dziękuję.
Radni nie zgłosili innych kandydatur.
P. Jacek Herman – przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej – poprosił o
zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
P. Zbigniew Szczerba – zgłaszam Pana Krzysztofa Wiśniowskiego.
P. Krzysztof Wiśniowski – wyraził zgodę.
P. Bożena Solańska – zgłosiła Pana radnego Jerzego Jędrysiaka.
P. Jerzy Jędrysiak – wyraził zgodę.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – zgłosił Pana Jacka Kalatę.
P. Jacek Kalata – wyraził zgodę.
P. Jacek Herman – czy są jeszcze jacyś kandydaci. Nie widzę. Dziękuję.
Przystąpił do przegłosowania zaproponowanego składu Komisji.
Rada Miasta Zakopane jednogłośnie (20 za) przegłosowała zaproponowany
wyżej skład Komisji Skrutacyjnej.
P. Jacek Herman – poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie informacji
o sposobie głosowania i wzoru kart do głosowania. Ogłosił 10 minut przerwy.
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Po przerwie Pan Jacek Herman – poprosił Komisję Skrutacyjną o
przedstawienie informacji o sposobie głosowania i propozycji kart do
głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – poinformował, że Komisja Skrutacyjna wybrana na
I Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane w dniu 01 grudnia 2014 r. roku w
składzie: P. Jerzy Jędrysiak, P. Jacek Kalata, P. Krzysztof Wiśniowski,
ukonstytuowała się w następujący sposób: Przewodniczący P. Krzysztof
Wiśniowski, Członkowie: P. Jerzy Jędrysiak, P. Jacek Kalata. Zgodnie ze
Statutem Miasta, §42, pkt. 1 w głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart
ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób
głosowania a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wyłonioną w swoim składzie Przewodniczącym. Na podstawie
listy obecności stwierdza się, że na 20 radnych obecnych jest na Sesji Rady 20
radnych.
Informacja o sposobie głosowanie
1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania na których
widnieje treść: „Karta do głosowania w wyborach na Przewodniczącego
Rady Miasta Zakopane oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem na
Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane (nazwisko i imię kandydata).
Obok nazwiska każdego z kandydatów z lewej strony znajduje się jedna
kratka.
2. Karty opatrzone są pieczęcią „Rada Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13,
34-500 Zakopane”.
3. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce przy
nazwisku jednego z kandydatów opowiadając się w ten sposób za
wyborem tego kandydata.
4. Jeżeli radny na karcie do głosowania nie postawił znaku „x” w kratce przy
nazwisku jednego kandydata jak i w kratce przy nazwisku drugiego
kandydata jego głos uważa się za wstrzymujący się.
5. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji
Skrutacyjnej wg listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do
urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do
głosowania.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta następuje bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady.
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P. Jacek Herman – Kto z Państwa radnych jest za tak przedstawionym
sposobem głosowania bardzo proszę o podniesienie ręki?
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
przyjęła przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną sposób głosowania.
P. Jacek Herman – poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie
głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski - Poprosił Pana Jerzego Jędrysiaka o rozdanie kart do
głosowania.
Po wyjaśnieniach odbyło się głosowanie.
P. Jacek Herman – ogłosił 10 minut przerwy.
P. Krzysztof Wiśniowski – odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane – zał. Nr 5
W wyniku tajnego głosowania Rada Miasta Zakopane podjęła następującą
uchwałę:
UCHWAŁA Nr I/1/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 grudnia 2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zakopane
Uchwała stanowi zał. Nr 6
P. Jacek Herman – dziękuję bardzo, Panu Grzegorzowi Jóźkiewiczowi
gratuluję, proszę o dalsze prowadzenie obrad Sesji. Oklaski.
P. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Jóźkiewicz – Szanowna Rado,
Panie i Panowie radni, Panowie Burmistrzowie, mieszkańcy Zakopanego,
dziękuję za udzielenie mi zaufania, dziękuję obecnym Burmistrzom za to, że
zrobili dla Zakopanego kawał dobrej roboty, to mówił Grzegorz Jóźkiewicz, za
to bardzo dziękuję. Wybory pokazały, że społeczeństwo chce zmian i te zmiany
nastąpiły. Cieszę się osobiście, że Pan Leszek Dorula wygrał w tych wyborach
szczęście pokaże po czterech latach, ja naprawdę spisze się jak prawdziwy
gospodarz, jak gazda tego miasta. Życzę mu tego i będę go również wspierał w
tych działaniach. Dziękuję. Oklaski.
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P. Burmistrz Janusz Majcher – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, pozwólcie, może przede wszystkim gorąco pogratuluję wszystkim
radnym miasta Zakopanego pogratuluje wygranej i objęcia stanowiska radnego
Miasta Zakopanego. To olbrzymi zaszczyt, ale również obowiązek, nie tylko
sukces ale i odpowiedzialność. Chciałbym bardzo gorąco również w tym
miejscu podziękować wszystkim mieszkańcom za liczny udział w wyborach.
Każde wybory to święto demokracji i cieszę się, że tak liczna rzesza wzięła w
nich udział. Dziękuję bardzo za to. Na najbliższej Sesji P. Przewodniczący
chciałbym mieć możliwość zabrania głosu i krótkiego podsumowania tej
kadencji, dlatego bardzo proszę aby umieścić w porządku obrad również moje
wystąpienie. Również chciałem gorąco podziękować nowo wybranemu
Burmistrzowi Leszkowi Doruli, zrobił kawał dobrej roboty i życzyć mu
sukcesów przez kolejne lata i odpowiedzialności za te działania, które w tym
mieście będzie prowadził. Dziękuję bardzo. Oklaski.
Ad. 5
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Przechodzimy do pkt. 5 – Wybór
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane. Zgodnie z art. 19 ustawy o
samorządzie gminnym oraz Uchwały Rady Miasta Nr II/4/2006 Rady Miasta
Zakopane z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie: ustalenia liczby
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane rada gminy wybiera ze swojego
grona Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady w tajnym głosowaniu. Kolejność
postępowania przy wyborze Wiceprzewodniczących Rady Miasta będzie
następująca: punkt pierwszy– zgłaszanie kandydatów na funkcję
Wiceprzewodniczących Rady Miasta, punkt dwa – powołanie Komisji
Skrutacyjnej, punkt trzeci – ustalenie sposobu głosowania zgodnie z §42 ust. 1
Statutu Miasta w przypadku głosowania tajnego każdorazowo Rada ustala
sposób głosowania. Punkt czwarty – przeprowadzenie głosowania. Punkt piąty –
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących
Rady.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka
Rado, Szanowni Państwo, pragnę zgłosić na Wiceprzewodniczącego Rady
kolegę Zbyszka Szczerbę.
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P. Przewodniczący – zapytał Pana Zbigniewa Szczerbę, czy wyraża zgodę na
pełnienie tej funkcji.
P. Zbigniew Szczerba – tak, wyrażam zgodę.
P. Jacek Herman – dziękuję, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze kogoś
zgłasza? Bardzo proszę Pan radny Łukasz Filipowicz.
P. Łukasz Filipowicz – Szanowni Państwo, ja chciałem zgłosić na
Wiceprzewodniczącego Rady Pana Macieja Wojaka i Pana Andrzeja
Jasińskiego.
P. Andrzej Jasiński – tak, wyrażam zgodę.
P. Maciej Wojak – wyrażam zgodę.
P. Marek Dopnatowicz – P. Przewodniczący, chciałem zgłosić na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Pana prof. Jerzego Jędrysiaka.
P. Przewodniczący – czy Pan Jędrysiak wyraża zgodę?
P. Jerzy Jędrysiak – tak, wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – ja chciałbym zgłosić kandydaturę Kacpra Gąsienicy
Byrcyna.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – ale ja nie wyrażam zgody.
P. Przewodniczący – czy jest jeszcze jakaś inna kandydatura? Nie widzę.
Dziękuję.
Radni nie zgłosili innych kandydatur.
P. Przewodniczący – przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej – poprosił
o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
P. Bożena Solańska – zgłosiła Pana radnego Marka Donatowicza.
P. Marek Donatowicz – wyraził zgodę.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – zgłosił Pana radnego Jacka Kalatę.
P. Jacek Kalata – wyraził zgodę.
P. Zbigniew Szczerba – zgłaszam Pana Krzysztofa Wiśniowskiego.
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P. Krzysztof Wiśniowski – wyraził zgodę.
P. Przewodniczący – czy są jeszcze jacyś kandydaci. Nie widzę. Dziękuję.
Przystąpił do przegłosowania zaproponowanego składu Komisji.
Rada Miasta Zakopane jednogłośnie (20 za) przegłosowała zaproponowany
wyżej skład Komisji Skrutacyjnej.
P. Przewodniczący – poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie
informacji o sposobie głosowania i wzoru kart do głosowania. Ogłosił 15 minut
przerwy.
Po przerwie Pan Przewodniczący – poprosił Komisję Skrutacyjną o
przedstawienie propozycji kart do głosowania i informacji o sposobie
głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – poinformował, że Komisja Skrutacyjna wybrana na
I Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane w dniu 01 grudnia 2014 roku w
składzie: P. Marek Donatowicz, P. Jacek Kalata, P. Krzysztof Wiśniowski,
ukonstytuowała się w następujący sposób: Przewodniczący P. Krzysztof
Wiśniowski, Członkowie: P. Marek Donatowicz, P. Jacek Kalata. Na podstawie
listy obecności stwierdza się, że na 20 radnych obecnych jest na Sesji Rady 20
radnych.
Informacja o sposobie głosowania
1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania na których
widnieje treść: „Karta do głosowania w wyborach na
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane oraz pytanie „Czy jesteś
za wyborem na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane (nazwisko
i imię kandydata). Obok nazwiska z lewej strony znajduje się jedna kratka
z miejscem na wpisanie znaku „x”.
2. Karty opatrzone są pieczęcią „Rada Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13,
34-500 Zakopane”.
3. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „x” w kratce przy
dwóch nazwiskach.
4. Postawienie więcej niż dwóch znaków „x” przy nazwiskach kandydatów
lub nie postawienie żadnego znaku oznacza głos nieważny.
5. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie przez członka Komisji
Skrutacyjnej wg listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do
urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do
głosowania.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta następuje bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady.
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P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś ma pytania? Nie widzę. Poddał
pod głosowanie przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną sposób głosowania.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 20 radnych
przyjęła przedstawiony przez Komisję Skrutacyjną sposób głosowania.
P. Przewodniczący – poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie
głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała kartki do głosowania i radni przystąpili do
głosowania.
P. Przewodniczący – ogłosił 5 minut przerwy
P. Krzysztof Wiśniowski – po przerwie, odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane – zał. Nr
7
W wyniku tajnego głosowania Rada Miasta Zakopane podjęła następującą
uchwałę:
UCHWAŁA Nr I/2/2014
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 01 grudnia 2010 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane
Uchwała stanowi zał. Nr 8
P. Przewodniczący – złożył gratulacje na ręce Wiceprzewodniczących Rady
Miasta Zakopane, Panu Andrzejowi Jasińskiemu i Panu Maciejowi Wojakowi.
Ad. 6
P. Przewodniczący - Stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i w
związku z tym I Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane uważam za
zamkniętą.
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