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P R O T O K Ó Ł N R XLIII/17
Z XLIII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA ZAKOPANE
odbytej w dniu 21 grudnia 2017 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja Rady Miasta Zakopane rozpoczęła się o godz. 09.10 i trwała do 20:55.
W Sesji udział wzięło 21 radnych na ogólną liczbę 21 radnych - wg listy
obecności – zał. Nr 1.
Ponadto uczestniczyli:
1. Zaproszeni goście – zał. Nr 2.
2. Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Zakopane – zał. Nr 3.
P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz - poprosił radnych o powstanie i
odmówienie modlitwy Za Ojczyznę.
Radni odmówili modlitwę.
P. Przewodniczący – otworzył XLIII Zwyczajną Sesję Rady Miasta Zakopane.
Witam przybyłych gości: Pana Burmistrza Leszka Dorulę, Panią Wiceburmistrz
Agnieszkę Nowak Gąsienicę, zastępcę Burmistrza P. Wiktora Łukaszczyka,
witam P. Helenę Mamcarz Skarbnika Miasta Zakopane, witam P. Grzegorza
Cisłę Sekretarza Miasta, witam serdecznie Komendanta Powiatowego Policji w
Zakopanem P. Piotra Dziekanowskiego, zastępcę Komendanta Państwowej
Straży Pożarnej w Zakopanem P. Grzegorza Worwę, P. Monikę Jaźwiec Prezesa
Spółki Tesko, P. Piotra Włosińskiego Prezesa Spółki Polskie Tatry, P.
Krzysztofa Strączka Prezesa spółki Sewik, P. Andrzeja Ustupskiego Prezesa
ZTBS, witam Pana Leszka Behounka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, witam Panią Bożenę Gąsienicę Dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Zakopanem, witam serdecznie Panią Beatę Majcher Dyrektora
Zakopiańskiego Centrum Kultury, oraz Panią Lidię Rosińską Podleśny zastępcę
Dyrektora ZCK, witam serdecznie Naczelników Wydziałów i Kierowników
Referatów Urzędu Miasta, witam dyrektorów instytucji kulturalnych, media oraz
wszystkich mieszkańców Zakopanego, którzy oglądają dzisiejszą Sesję za
pomocą mediów oraz obecnych na dzisiejszej Sesji, witam Państwa serdecznie.
Bardzo serdecznie witam Wysoką Radę.
P. Szymon Bobrowski Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta złożył
podziękowania za wkład w pomoc zorganizowania akcji Szlachetna Paczka.
P. Przewodniczący stwierdził, że na 21 radnych obecnych na dzisiejszej
Sesji jest 15, 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. Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski dotyczące zmiany
porządku obrad? Nie widzę.
P. Przewodniczący - odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta.
3. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego.
4. Wręczenie nagrody dyrektorowi ZSMS w Zakopanem.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane.
6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Podjęcie
uchwały w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Zakopane.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Zakopane.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane.
13. Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej komisji
Rady Miasta Zakopane.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji
Ekonomiki Rady Miasta Zakopane.
16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji
Urbanistyki i Rozwoju Rady Miasta Zakopane.
17. Wyjaśnienia w sprawie nieprawidłowości w Spółce „Sewik” w związku z
informacją przedstawioną Radzie Miasta na Sesji w dniu:15 listopada br.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia rekompensaty dla Spółki „TESKO”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. za realizację
zadania polegającego na świadczeniu usług napraw, konserwacji, wymiany
zniszczonych znaków drogowych oraz na wykonywaniu oznakowania
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20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

pionowego w wypadku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego
na terenie miasta Zakopane.
Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Miasto Zakopane do projektu „ Budowa zintegrowanej sieci
tras
rowerowych w Województwie Małopolskim- Zadane nr 5- VeloDunajec –
odcinek 1 cz.1”
Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości rekompensaty dla Spółki
„TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. za realizację
obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na
terytorium Gminy Miasto Zakopane.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze
środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na
realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej,
działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie
4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3.
Obniżenie poziomu niskiej emisji- paliwa stałe – polegających na zmianie
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
niskoemisyjne.
Wolne wnioski mieszkańców.
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych.
Oświadczenia i komunikaty.
Zamknięcie obrad.

Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (18 za) przy 1
wstrzymującym się w obecności 19 radnych przyjęła porządek obrad.
Ad. 2
P. Przewodniczący - Szanowni Państwo pkt. 2 – Przyjęcie protokołu z XLII
Sesji Rady Miasta. Z protokołem z XLII Sesji odbytej w dniu 28 listopada br.
mieli zapoznać się Państwo radni: P. Andrzej Jasiński i P. Grzegorz Jóźkiewicz.
Bardzo proszę Panów o zabranie głosów.
P. Andrzej Jasiński – zapoznałem się z protokołem, nie wnoszę uwag.
P. Przewodniczący – zapoznałem się z protokołem, nie wnoszę uwag i proszę
o jego przyjęcie.
P. Przewodniczący - dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do
protokołu z XLII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane? Nie widzę.
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Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (18 za) przy 1
wstrzymującym się w obecności 19 radnych przyjęła protokół z XLII
Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
Ad. 3
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 3 – Wręczenie aktów nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta pracujące w Zakopanem nauczycielki
otrzymały z rąk Burmistrza nagrodę i awanse zawodowe. Zofia Bolechowska
i Agnieszka Róg uzyskały stopień nauczyciela mianowanego.
Ad. 4
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 4 – Wręczenie nagrody
dyrektorowi ZSMS w Zakopanem.
Podziękowania za dotychczasową pracę otrzymała dyrektor Szkoły Mistrzostwa
Sportowego Barbara Sobańska. Władze Miasta i członkowie prezydium Rady
dziękowali jej za wieloletnią pracę i poświęcenie w rozwijaniu szkoły i
wychowywaniu kolejnych pokoleń mistrzów sportu.
Ad.5
P. Przewodniczący – Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta
Zakopane. Państwo radni otrzymali sprawozdanie za okres od 23 listopada br.
do 13 grudnia br. – zał. Nr 5. Proszę Pana Burmistrza o ewentualne
uzupełnienie sprawozdania.
P. Burmistrz Leszek Dorula - P. Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni
Państwo uzupełniam swoje sprawozdanie, dnia 29 listopada wraz z Panią
Wiceburmistrz Agnieszką Nowak Gąsienicą spotkaliśmy się z jubilatami
obchodzącymi złote gody małżeńskie. Szanowni Państwo to jest zawsze bardzo
przyjemna chwila kiedy spotykasz się z ludźmi, którzy przeżyli 50 lat razem i
widzisz ich zadowolenie, uśmiech, szczęście ale też i pewna wdzięczność. To są
naprawdę takie przeżycia, które chciałbym życzyć aby każdy w małżeństwie
mógł takich godów dożyć. W dniu 5 grudnia w jubileuszu 110-lecia klubu
SNPPT wziął udział Wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk, 7 grudnia wraz z
Wiceburmistrzem Wiktorem Łukaszczykiem uczestniczyliśmy w otwarciu
Międzynarodowego Forum Górskiego. W dniu 9 grudnia na Placu
Niepodległości odbył się Festyn Rodzinny Zakopiańskie Mikołajki i chciałem tu
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podziękować wszystkim dyrektorom szkół, dyrektorom przedszkoli, dzieciom,
młodzieży z tych szkół, wszystkim mieszkańcom i każdej osobie, która się w te
mikołajki zaangażowała. Jest to jakby można powiedzieć nowa impreza w
mieście i widać ciesząca się olbrzymim zadowoleniem mieszkańców i turystów.
Jeszcze raz wszystkim radnym, wszystkim urzędnikom i wszystkim, którzy się
w to włączyli serdecznie, serdecznie dziękuje. W dniu 13 grudnia w parafii na
Bystrym uczestniczyłem we mszy świętej w intencji Ojczyzny w 36 Rocznicę
Stanu Wojennego. W dniu 14 grudnia w Nowym Targu wziąłem udział w
benefisie księdza Władysława Zarębczana, w dniu 15 grudnia wraz z
Prezydentem Sopotu Jackiem Karnowskim przywitałem gości na wernisażu
Wystawy „Góry- Morze - Morze – Góry”. W następnym dniu nastąpiło
podpisanie porozumienia ze stacjami narciarskimi w sprawie edycji Pucharu
Zakopanego w Zakopanem. Tego samego dnia przy „oczku wodnym” wspólnie
z P. Prezydentem Jackiem Karnowskim Prezydentem Sopotu otworzyliśmy
sezon zimowy. W dniu 18 grudnia podczas konferencji prasowej
poinformowaliśmy wszystkich mieszkańców, prasę na konferencji prasowej o
zakupie budynku „Palace’. Szanowni Państwo ja tutaj powtórzę słowa P.
Lucyny Galicy – Jureckiej, to co nie dało się zrobić przez 72 lata, 72 pewne
środowiska ale pewnie Podhale, Zakopane czekało aby uczcić pamięć o tych
ludziach. Czekało na to aby moc w tym budynku albo dla tych mieszkańców w
tym budynku stworzyć miejsce nie tylko pamięci ale takiej prawdziwej historii
Podhala, historii Zakopanego. To się Szanowni Państwo udało, jest to rzecz na
pewno jedna z najważniejszych w Zakopanem, tak po historycznym przejęciu
albo przekazaniu budynku Związku Podhalan dla właśnie górali na ul.
Kościuszki. Tak po wielkim sukcesie skomunalizowania spółki „Polskie Tatry”,
która jest ponad 200 milionów zł to jest kolejne wydarzenie, które mówi o tym,
że regulujemy w tym mieście sprawy tak bardzo zaszłe. I tu chciałem z tej
okazji bardzo serdecznie podziękować, kosztowało mnie to cztery miesiące
bardzo ciężkiej pracy, bardzo częstych wyjazdów zarówno do Warszawy,
Krakowa, bardzo dużo rozmów, bardzo dużo przygotowania materiałów. W
związku z tym chciałem z tego miejsca na samym początku podziękować
Radzie Miasta za podjęcie uchwały, która umożliwiała mi właśnie przystąpienia
i pracy w ciszy dlatego, żeby ten temat został podjęty. Chciałem podziękować
naszym urzędnikom, szczególnie P. Tomkowi Filarowi, który musiał
przygotowywać te materiały, można powiedzieć czasami w bardzo szybkim
tempie. Ja będąc w warszawie, zażądano jakiegoś dokumentu i żebym nie jechał
kolejny raz na następny dzień umawialiśmy się, że będę go miał do południa
albo będę go miał popołudniu i go miałem. Chciałem podziękować Pani
Skarbnik i Panu prawnikowi P. Maćkowi Tokarzowi i każdemu urzędnikowi,
który musiał przygotować ze swojego działu odpowiednie dokumenty.
Serdecznie Wam dziękuje ale Szanowni Państwo trudno żebym nie podziękował
przy tym olbrzymim sukcesie tym osobom, które przyczyniły się tym, że miasto
Zakopane nie musiało wyłożyć tych pieniędzy tylko znacznie, znacznie mniej.
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Mianowicie na samym początku muszę podziękować Pani Premier Beacie
Szydło, która ze swoich rezerw budżetowych przeznaczyła na to 9 milionów
złotych i o to zabiegaliśmy. To nie było takie proste dlatego, że myśmy nie
mogli wyjść z oficjalnym wnioskiem do Ministra Kultury tylko pani Premier
przeznaczyła to z rezerw, ze swoich rezerw jakby można powiedzieć
państwowych na koniec roku właśnie po to abyśmy ten zakup zrobili. Nie w
etapach, nie przez 3 lata tylko naraz i tak się stało, dziękuje tutaj Pani Minister
Beacie Kempie, która pilnowała tego bardzo dobrze i dzwoniła nawet czasami
w nocy po to żebym po prostu tam rano czy przed południem był. Ale również
bardzo, bardzo wdzięczny jestem posłowi Edwardowi Siarce, który zaangażował
się w to w pełni, stworzył koalicje posłów małopolskich na czele z Panem
marszałkiem Terleckim i wspierali tą sprawę jak mogli. Dziękuje Pani Bożenie
Solańskiej, która była ze mną u pana Marszałka Terleckiego aby w tym etapie
wesprzeć jakby można powiedzieć tutaj od strony również Rady ale i własnej.
Dlaczego Pani Bożena Solańska a mianowicie to ona jest członkiem
Stowarzyszenia „Palace” to ona jest właśnie tam zaangażowana w te prace.
Dziękuje Pani Lucynie Galicy Jureckiej bo to ona właśnie znalazła kontakt z
właścicielami, ona właśnie umożliwiła te rozmowy. Pewnie wszystkich nie
wymieniłem ale chciałbym im wszystkim w tym momencie bardzo, bardzo
podziękować to jest naprawdę wielki moment i wielka chwila dla Zakopanego i
mam nadzieje, że podołamy temu aby w tym miejscu stworzyć muzeum z
prawdziwego zdarzenia, stworzyć to na co tak bardzo oczekują rodziny, które
tam straciły swoich bliskich jak i wszyscy mieszkańcy, powiedziałbym nawet
małopolski. Serdecznie, serdecznie jeszcze raz wszystkim dziękuje za tą wielką
sprawę. Tego samego dnia 18 grudnia nastąpiło otwarcie szopki
bożonarodzeniowej przed Urzędem Miasta oraz Wigilia dla mieszkańców w
tutejszej sali. Serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy byli tutaj na tej
uroczystości, podzielili się opłatkiem przed świętami, złożyli sobie życzenia.
Serdecznie dziękuje radnym, którzy uczestniczyli również w tej uroczystości.
Szanowni Państwo jeszcze mam dwie sprawy w zasadzie informacyjne tutaj
rozmawiałem z P. Przewodniczącym, P. Przewodniczący wyraził na to zgodę
aby w tym właśnie punkcie mogłem poprosić o wystąpienie dwóch osób a
mianowicie nowego Pana Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji
P. Dawida Ciągwę aby się po prostu przedstawił tutaj kilka słów o sobie
powiedział i o planach ale też bardzo prosiłem o to aby tutaj zdał relacje
P. Paweł Para w sprawie spółki PKL. Jeśli Państwo pozwolą to bardzo bym
prosił, żeby uzupełniły moje sprawozdanie właśnie te osoby, dziękuje.
P. Dawid Ciągwa Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji –
P. Przewodniczący, Panie Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
bardzo mi miło się przywitać z Państwem jako nowy Dyrektor Zakopiańskiego
Centrum Edukacji. Nazywam się Dawid Ciągwa mam 31 lat, skończyłem
Wydział Zarządzania na AGH w Krakowie ze specjalizacją Zarządzanie
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Kadrami Przedsiębiorstwa. Poprzednie doświadczenie zdobywałem w hurtowni
motoryzacyjnej gdzie zajmowałem się sprawami stricte związanymi z finansami
jako dyrektor finansowy. Jeżeli chodzi o Zakopiańskie Centrum Edukacji
wygrałem na podstawie konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta
Zakopane, warunkiem było napisanie koncepcji rozwojowej Zakopiańskiego
Centrum Edukacji. W tej chwili wdrażam się na stanowisku jako nowa osoba i
będę odpowiadać za cele jakie uda nam się w najbliższej przyszłości
zrealizować. To wszystko, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący - dziękuje bardzo, Panie Pawle bardzo proszę zabrać głos.
P. Paweł Para – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, Panowie
Burmistrzowie, Szanowni Goście, w zeszły czwartek na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PKL S.A. została podjęta
uchwała chociaż co tej uchwały Miasto Zakopane zgłosiło pewne wątpliwości,
została podjęta uchwała o dematerializacji akcji PKL S.A. Skutkiem tej uchwały
jest utrata uprawnień osobistych gmin założycieli w Spółce PKL. Pozwolą
Państwo, że ja krótko odniosę się do tego jakie to były (…). Otóż w wyniku tych
ustaleń w spółce, wcześniej to była Spółka PKG, przez pewien czas
funkcjonowały dwie spółki PKG i PKL gminy miały uprawnienia osobiste w
postaci jednego Członka Zarządu i dwóch Członków Rady Nadzorczej.
Formalnie Członkiem Zarządu była osoba desygnowana przez Burmistrza
chociaż to miał być zgodny kandydat ale gdyby takiego nie wyłoniono to
uprawnienie przypadało miastu Zakopane. Miasto Zakopane miało dodatkowo
jednego członka Rady Nadzorczej, pozostałe trzy gminy jednego członka Rady
Nadzorczej. W wyniku ustaleń takich wewnętrznych zostało ustalone, iż przez
pół kadencji członkami Rady Nadzorczej będą reprezentanci Gminy Kościelisko
P. Mecenas Małgorzata Musiał –Fecko i ja, moja skromna osoba reprezentująca
Gminę Poronin. A przez następne pół kadencji członkami Rady Nadzorczej byli
Przedstawiciele Gminy Bukowina i Miasta Zakopane, tak wyglądało formalnie
chociaż ja czułem się jako przedstawiciel wszystkich gmin. Te uprawnienia w
związku z tą uchwałą o której wspomniałem jeśli ta uchowała będzie skuteczna
już wygasły. Jakie członkowie Rady Nadzorczej mieli generalnie uprawnienia,
takim zasadniczym uprawnieniem była konieczność wyrażania zgody na zbycie
lub obciążenie prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym nieruchomości
spółki lub prawa użytkowania wieczystego. Oznaczało to, że takie czynności jak
wydzierżawienie majątku, sprzedaż majątku wymagały bezwzględnej zgody
Członków Rady Nadzorczej z ramienia samorządu czyli obecności na
posiedzeniu i głosowania na tak. Tu były takie skomplikowane sprawy np.
myśmy się sprzeciwili sprzedaży kamienicy na Krupówkach i w tej chwili taka
transakcja będzie mogła być przeprowadzana. Częściowo te uprawnienia
przechodzą na akcjonariuszy założycieli na Walne Zgromadzenie, częściowo
ponieważ dotyczy to jedynie Kolei Linowej Kasprowy Wierch oraz Kolei
Linowej Terenowej Gubałówka. Pozwolą Państwo, że krótko podzielę się taką
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swoją refleksją z funkcjonowania Spółki PKL od momentu prywatyzacji, nasze
uprawnienia jako Członków Rady Nadzorczej były trochę jednak iluzoryczne bo
myśmy jednak nie mieli dostępu do kluczowych dokumentów spółki.
Domagając się wielokrotnie (…) do umowy prywatyzacyjnej czy innych
dokumentów, ja bardzo krytycznie oceniam z punktu widzenia interesów miasta,
interesów gmin, interesów regionu działania spółki. Zresztą nie widzę żadnej
wartości dodanej przez ten okres. Nie została tutaj zrealizowana żadna
inwestycja i z tego co mi wiadomo nie ma widoków na takie inwestycje w
najbliższym czasie. Jako zobowiązania inwestycyjne o czym stosunkowo
niedawno się dowiedziałem, zobowiązania inwestycyjne zostały skonsumowane
przez zakup kolei Krynica. Tyle, że z punktu widzenia interesów tutaj regionu
no to jest nieistotne, tak samo jak potencjalna budowa kolejki nad Soliną z
punktu widzenia interesów miasta, z punktu widzenia regionu to są w mojej
ocenie nieistotne sprawy. Taką wartością dodaną jest to o czym władze spółki
się chwalą, poziomu, poziom zadowolenia klienta jest dla mnie dosyć wątpliwe
w sensie infrastruktury niewiele się zmieniło poza pewna sprzedażą internetową,
zainstalowaniem biletomatów, które są produkowane przez miejscową firmę.
Nie widzę jakby tutaj wartości dodanej czy tą wartością dodaną jest Festiwal
Hej Fest, czy miastu są potrzebne, że tak powiem tak świątecznie kolejne jasełka
czy być może inwestycje narciarskie? W spółce brak było współpracy między
Członkami Rady Nadzorczej a Członkami Zarządu desygnowanymi przez
miasto przez Burmistrza, w pewnym momencie było tych członków dwóch
myśmy w zasadzie nie mieli kontaktu. Ten członek w Zarządu w spółce miał
być takim łącznikiem pomiędzy spółką a miastem, miał być taki przepływ
informacji, koordynacja tych działań no i przygotowywanie i prowadzenie
inwestycji o których wspomniałem, że nie zostały zrealizowane. Zresztą nie jest
to nic odkrywczego, Państwo to widzą, dosyć krytycznie tez oceniam
współpracę pomiędzy inwestorem a samorządami, zresztą Panowie
Burmistrzowie i Wójtowie niejednokrotnie tego doświadczyli albo doświadczali
częściej. To jest min. efekt tego, że nic nowego tutaj nie powstało, że
oczekiwania wobec spółki w sensie takich nowych inwestycji nie zostały
zrealizowane. Pozwolą Państwo jeszcze taką swoją osobistą konkluzję, że
wydaje mi się, że jedynym takim sensownym rozwiązaniem, żeby powstało tu
narciarstwo, żeby rozwijać narciarstwo to jest jednak. Jednak trzeba będzie
szukać takich rozwiązań, żeby tą spółkę odkupić, tu jest dużo graczy lokalnych,
jest to dosyć skomplikowana spółka nie da się tu zrealizować inwestycji bez
współpracy z samorządami. Ze Skarbem Państwa, który jest poważnym graczem
w sensie właścicielskim, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym, Tatrzańskim Parkiem Narodowym, Miastem Zakopane z
Gminami. Bez współpracy nic nie powstanie ja tej współpracy nie
doświadczyłem. W komunikacie zaraz po tym Walnym pojawiła się informacja,
że spółka wchodzi na giełdę, istotnie otrzymaliśmy taką informacje, że jest na
ukończeniu prospekt emisyjny. Przy czym droga do prywatyzacji jeszcze
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prowadzi przez Komisję Nadzoru Finansowego, który musi się wypowiedzieć
co do możliwości wejścia na giełdę a dotyczy to generalnie spraw związanych z
obrotem ziemią (…). Także z tym wejściem na giełdę to myślę, że poczekamy i
zobaczymy, tu jeszcze jest jedno uprawnienie samorządu do pierwokupu 20%
akcji w ramach oferty ponieważ nieudało się dojść do konsensusu w sensie
odkupu spółki taka propozycja została zgłoszona wspólnie przez gminy i
Starostę Tatrzańskiego. Niemniej nie padła ona na grunt podatny i tyle jeśli
chodzi o takie refleksje jaka jest obecna sytuacja gmin w spółce w sensie
uprawnień. Bo to wspomniałem jest to uprawnienie, które dotyczy zasadniczy
jedynie dwóch kluczowych dla spółki ośrodków, dwóch kluczowych aktywów.
Czyli Kolei Linowej Kasprowy Wierch i Gubałówka chociaż te prawa
obligacyjne, obciążanie jest różnie interpretowane przez gminy a inaczej i różnie
przez inwestora jest to zdaje się przedmiotem sporu interpretacyjnego. To dosyć
taka istotna, gdyby Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado w ramach odrębnego
spotkania chcieli się więcej dowiedzieć i gdybym mógł się podzielić swoimi
refleksjami to jestem do dyspozycji, bardzo dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, otwieram teraz dyskusję w sprawie
sprawozdania za wyznaczony okres czy coś jeszcze Panie Burmistrzu z Pana
strony do nas, nie tak.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – ja dziękuje, P. Paweł prosił o ten głos,
żeby mu umożliwić.
P. Przewodniczący – bardzo proszę są pytania? P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – ja mam pytanie w sprawie PKL-u czy wiadomo jakie są
prognozowane teraz zyski w spółki na bieżący rok i czy wiadomo jaka jest
wycena spółki, która będzie wchodziła na giełdę? Także byśmy mogli troszkę
po prostu w jakiś sposób oszacować jak wielkie straty poniosły gminy tutaj
podhalańskie poprzez ten manewr, który został (…) dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, proszę Panie Pawle.
P. Paweł Para – P. Przewodniczący, Wysoka Rado nie potrafię tak powiedzieć
jeśli chodzi o szczegółowe dane finansowe one będą w prospekcie emisyjnym a
tym bardziej nie jest mi znana wycena spółki. Ta sprawa pojawi się w
prospekcie emisyjnym, będzie to dostępny dokument, na chwilę obecną myśmy
go nie otrzymali. Jest kilka poziomów jakby tam oceny spółki, taki zasadniczym
to jest (…), która jest jakoś tam dzielona i ona wpływa na cenę przy czym tu
wpływ na cenę też może mieć dosyć skomplikowane sprawy własnościowe
szczególnie (…) chodzi o własność nieruchomości, współwłasność Skarbu
Państwa PTTK również te nakłady, które zostały przejęte przez Skarb Państwa
one jakby dodatkowo komplikują tą sprawę. Także trudno mi się tu
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wypowiadać, ja (…) nie chciałbym mówić jeśli przejdzie pozytywnie proces
wejścia na giełdę przez KNF to wszystko będzie wtedy jasne, zysk,
P. Przewodniczący - P. Jacek, tak dobrze dziękuje Panu, proszę poczekać
P. Jacek Kalata tak uzupełnić jeszcze?
P. Jacek Kalata – tak, tak, Panie Pawle czy wiadomo jest cokolwiek o
sprzedaży jakiejś nieruchomości, które są prowadzone przez dzisiaj Zarząd,
żeby wyśrubować te wyniki, żeby po prostu. Czy są jakieś takie działania po
prostu podejmowane czy spółka dzisiaj posiada ten sam stan majątkowy (…)
nieruchomości, nie mówmy o tych dużych kolejach tylko o nieruchomościach,
które po prostu jak gdyby w momencie przejęcia.
P. Paweł Para - odnośnie to co wspominałem wcześniej tu była decyzja o
sprzedaży kamienicy i wybudowaniu nowej sieci ale ona wtedy niedoszła do
skutku. Jak chodzi o sprzedaż nieruchomości no jeśli chodzi o obecne
uprawnienia to poza tymi nieruchomościami czyli Kolej Kasprowy i Kolej
Gubałówka tu będzie potrzebna zgoda ze strony gminy.
P. Przewodniczący - P. Jacku już po raz ostatni następny P. Maciej Wojak.
P. Jacek Kalata – a są jakieś nieruchomości poza naszym terenem porostu
wystawione na sprzedaż? Ponieważ PKL wiadomo, że posiada dosyć dużo
nieruchomości, które były w innych gminach tam gdzie po prostu była
prowadzona działalność operacyjna spółki?
P. Paweł Para - na chwilę obecną nic mi nie wiadomo były drobne ruchy w
zakresie nieruchomości ale to dotyczyły generalnie samej rady. Tu były takie
incydentalne sprawy, na chwilę obecną nie wiadomo jakie są zamierzenia co do
ewentualnej sprzedaży majątku.
P. Przewodniczący – Panie Macieju bardzo proszę.
P. Paweł Para – ja do tych wyników chciałbym się odnieść, jedna sprawa, że
tych wyników jeszcze nie znamy za ten rok obrotowy, on się skończył 30
listopada. Te wyniki będą poznane później tu akcjonariusze założyciele pewnie
na walnym gdzieś w okolicach maja takie informacje powezmą ale one będą
wcześnie, one wcześniej, nie chciałbym mówić o danych, nie jestem tu
szczegółowo przygotowany zresztą bardziej tu moja wypowiedź się
koncentrowała na tym, żeby powiedzieć jaki jest stan w kontekście utraty tej
sprawy majątkowej. To jest jakby sedno tej i efekt tego nadzwyczajnego
walnego, które było tydzień temu.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, chcę zabrać właśnie głos w sprawie spółki PKL. Te sprawy
zostały również poruszone na ostatnim Forum Górskim, które miało miejsce z
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dziesięć dni temu i tam było min. wystąpienie P. Prezesa Rysia z PKL- u, który
mówił, że zysk PKL-u za ten rok jest przewidywany na wysokość 50 milionów
zł. Również była tam wypowiedź poprzednio szefa TMR-u to był konkurent w
zakupie PKL-u to się nazywa Tatra Mountain Resorts Pana Hlavatego. Moje
pytanie było takie czy PKL wyjdzie w kierunku mieszkańców Gminy Miasto
Zakopane, ja mówię od lat, dlaczego nie jest możliwe aby mieszkańcy Gminy
Zakopane moli kupować bilety sezonowe? Sezonowe mam na myśli sezon
narciarski, cały czas jest niemożliwe, pamiętajmy, że cały czas pobierana jest od
nas mieszkańców Gminy Zakopanego opłata za wstęp do Tatrzańskiego Parku
Narodowego to jest mniej więcej w cenie biletu na Kasprowy Wierch. I wydaje
mi się, że jeśli ta współpraca ma się dobrze układać ale zdaje się nie będzie
ponieważ już straciliśmy wszelki wpływ na spółkę PKL to te bilety sezonowe
powinna być taka możliwość. Tym bardziej, że zwróćcie Państwo uwagę na to,
że Pan Hlavatý powiedział, że ta spółka (…) która ma TMR, która ma (…)
stację w Wysokich Tatrach, Tatrzańska Łomnica, Niskie Tary, Chopok plus
Szczyrk sprzedała 30 tysięcy karnetów sezonowych za 250 euro na cały sezon.
Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dobrze dziękuje bardzo, P. Zbigniew Szczerba proszę
bardzo.
P. Paweł Para – ja bym się krótko odniósł była taka koncepcja w ogóle i to
wynikało z rozmów tyle, że to nieostało zrealizowane to tez miał się tym zająć
nasz reprezentant w spółce. Chodzi o poza sezonem tańsze bilety dla
mieszkańców gmin założycielskich, technicznie to było zrobione bo takie coś na
przykład funkcjonuje tutaj w Aqua Parku gdzie mieszkańcy wchodzą w
niedziele za połowę ceny i to było do zrealizowania oczywiście poza sezonem
bo w sezonie trudno. Poza sezonem taka akcja na pewno przyniosłaby korzyści
no tu tego nie było, co do tego zysku to nie był na pewno zysk 50 milionów
prawdopodobnie pan prezes mówił o (…) to jest różnie liczona na różnych
poziomach powtarzalne itd. Zysk jest znacznie mniejszy na pewno to nie jest 50
milionów.
P. Przewodniczący – to uważacie Państwo, że pan prezes kłamie?
P. Paweł Para - nie ja mówię o (….) prawdopodobnie
P. Przewodniczący – Pan Prezes powiedział o zysku, proszę bardzo.
P. Paweł Para – być może tak jak mówię ja nie znam wyników za ten rok, to
zostanie zweryfikowane.
Głos z sali – ale Prezes podał kwotę za ten rok.
P. Zbigniew Szczerba – Szanowni Państwo w sprawie sprawozdania Pana
Burmistrza, jedna rzecz gwoli komentarza, P. Burmistrzu Pan wszystkim
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podziękował. Ja też podziękuje Panu za to, że w sprawie Palace w tym
momencie. Oczywiście wszystkim, którym Pan tutaj podziękował się
podziękowania należą. Natomiast ja Panu dziękuje tak może przewrotnie
troszeczkę ale dziękuje Panu z to, że wziął Pan pod uwagę nasze uwagi ze
spotkania z Komisji i z Sesji. Ponieważ wątpliwości nasze od samego początku
w kwestii wykupu Palace zwróciła jedna rzecz, że miasto Zakopane ma być
jedynym sponsorem zakupu tego budynku i prosiliśmy Pana o to aby Pan
zwrócił się o to min. do Prezydenta, Pani Premier, Marszałka, Ministra Kultury
wtedy dowiadywaliśmy się d P. Burmistrza i od Pani Wiceburmistrz, że jest to
niemożliwe i rząd nigdy nie sfinansuje zakupu. Rząd może sfinansować czy
Marszałek może sfinansować bieżącą działalność, natomiast nie ma możliwości
sfinansowania zakupu. Podnosiliśmy to bardzo mocno i bardzo szczegółowo i za
to bardzo Panu dziękuje, że wziął Pan nasze uwagi sobie do serca i rzeczywiście
zwrócił się do Pani Premier. Z pomocą pewnie wszystkich tych ludzi o których
Pan mówił i ta sprawa rzeczywiście zaistniała, to jest jedna rzecz. Natomiast
druga rzecz jeżeli chodzi o Polskie Koleje linowe, Szanowni Państwo
otrzymaliśmy taką informację co tak naprawdę złego się w PKL-u dzieje.
Natomiast ze spotkań w których uczestniczyłem w tej sprawie w sprawie
Polskich Kolei Linowych było kilka przynajmniej i z tych spotkań tak naprawdę
nie wynikało nic poza wzajemnymi oskarżeniami w stosunku od strony głównie
samorządu w stosunku do PKL-u, że niczym się nie chce podzielić, nikt nie chce
powiedzieć, nikt nie chce zrobić. Natomiast nikt tutaj się nie uderza w pierś i nie
mówi co zrobił samorząd aby te inwestycje zostały zrealizowane, żeby
inwestycje narciarskie się w Zakopanem spełniły. Jest potrzeba kilka rzeczy
min. zmiany w Planach Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Zakopane
jako Burmistrz jako Rada nie przystąpiła do takich zmian mimo kilku prób
podejmowanych przez radnych w obecnej kadencji. Od wniosków z samego
początku tej kadencji o zmiany punktowe na Gubałówce poprzez Stanowisko
Rady Miasta, które nie zostało podjęte, które wywołało wielką burzę. Tak
naprawdę miasto nie zrobiło nic ku temu aby te inwestycje zostały zrealizowane,
ja nie wiem czy wina jest bardziej po stronie Polskich Kolei Linowych czy po
stronie samorządu. Natomiast uczciwie rzecz biorąc trzeba powiedzieć od
początku do końca, że to nie jest takie czarno białe i jednostronne. Jeżeli chodzi
o organizacje imprez przeróżnych min. Hej Fest powiem tak, ja nie wiem czy to
są fajerwerki czy jasełka jak tutaj P. Paweł to określił jest to impreza, która
przyciąga rzeszę turystów, mieszkańców i budzi bardzo pozytywne emocje więc
ja nie wiem czy to jest impreza negatywna czy pozytywna. No jeżeli określa się
imprezę mianem jasełek w okresie letnim to znaczy, że się troszkę tak obniża jej
wartość przynajmniej. Natomiast wydaje mi się, że przez pozytywny odbiór
zarówno w mieście samym i wśród gości to raczej ta impreza powinna być
dofinansowana. I tutaj też pytanie jak P. Burmistrz odniósł się do wniosku,
który został na Komisje Ekonomiki w zeszłej Komisji przedstawiony aby P.
Burmistrz współfinansował, pomógł w finansowaniu Hej Festu 2018r. Rzecz
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chyba ostatnia jeśli chodzi o Zakopane, uprawnienia osobiste w moim
przekonaniu gównie dotyczyły od samego początku i tutaj nasze obawy
największe jakie były jeżeli chodzi o Polskie Koleje Linowe to była właśnie
Gubałówka i Kasprowy Wierch. Jeżeli w tym momencie te uprawnienia osobiste
jeżeli chodzi (…) o Kasprowy Wierch korzystają to znaczy, że zabezpieczenie
jako takie tych rzeczy mamy. Natomiast też nie rozumiem jednej rzeczy, od
początku praktycznie prywatyzacji mowa była o tym, że uprawnienia osobiste
nic nie znaczną, że nic nie możemy, że one są tak naprawdę jedna strona
tłumaczyła, że to jest bardzo mocny argument. Natomiast strona miasta i
samorządu mówiła, że to w sumie nic nie znaczy a w tym momencie jak te
uprawnienia zostały w pewien sposób ograniczone to jest larum, że się coś
dzieje no to one znaczyły czy nie znaczyły no bo nie rozumiem. Natomiast
ostatnia rzecz jeżeli chodzi o uprawnienia osobiste, które zostały w jakiś sposób
ograniczone to wydaje mi się, że też należy to powiedzieć, że one zostały
ograniczone z uwagi na planowane wejście na giełdę. Jeżeli ja się orientuje bo to
jest chyba konsekwencja nieubłagalna tego, że jeżeli Polskie Koleje Linowe
chcą wejść na giełdę no to ten zapis musi być w ten sposób zrealizowany. II
teraz tez jeżeli chodzi o działalność samorządu dotyczącą PKL-u złożyłem
wniosek do budżetu aby w roku 2018 zabezpieczyć środki na wykup PKL,
oczywiście wiadomo, że nie wykup 100%, proszę się nie śmiać Panie Jacku.
Prosta rzecz Polskie Koleje Linowe P. Burmistrzu również, Polskie Koleje
Linowe w umowie prywatyzacyjnej o której tutaj była mowa, że nie ma wglądu
natomiast ten akurat zapis jest jawny od samego początku wszyscy o nim
wiedzą. W przypadku wejścia na giełdę samorządy mają prawo do wykupu 20%
akcji. I mój wniosek był zdeterminowany dokładnie tym zapisem i teraz pytanie
proste co samorządy zrobiły aby na przyszły rok zabezpieczyć kwotę 20%?
P. Jacek Kalata z sali - z jakiej kwoty?
P. Zbigniew Szczerba – nie wiem z jakiej kwoty ale możemy szacować z jakiej
kwoty natomiast na dzień dzisiejszy w budżecie na rok 2018 nie, że nie ma 20
czy 40 milionów ale nie ma złamanego centa na to przeznaczonego. Czyli
samorząd nie przystępuje do tego tematu. Oczywiście gmina może scedować ten
przywilej na podmiot uprawniony no i teraz pytanie czy tak rzeczywiście się nie
stanie i kto tym podmiotem będzie? Rzecz następna co jest z 10% akcjonariatem
obywatelskim, do dnia dzisiejszego gmina nie przystąpiła w żaden sposób do
realizacji akcjonariatu obywatelskiego. Przypominam, że minęło od
prywatyzacji dobre kilka lat więc tutaj też nie można mówić jednostronnie, że
nic ze strony PKL-u się nie dzieje bo nie robi inwestycji. A samorząd tak
naprawdę stoi w miejscu i poza rzeczami zamiast pójść na kompromis z dużym
inwestorem i wykonać pewne cele, które w Zakopanem są niezbędne z punktu
widzenia sportu i narciarstwa. Tak naprawdę jeden drugiemu tylko i wyłącznie
jeden drugiemu rzuca kamyczek do ogródka i na tym się ta sprawa kończy,
na pewno narciarstwo przez to nie zyska. Natomiast mówienie o tym, że mamy
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to wykupić no super tylko, że jeżeli nie mamy na 20% tutaj dopowiadają i
wzbudza to pewien uśmiech to zrobienie czegoś więcej jest chyba tym bardziej
śmieszne, dziękuje.
P. Paweł Para – ja bym się odniósł do słów Pana radnego, ja nie
zdeprecjonowałem Hej Fest - u wręcz przeciwnie uważam to za pozytywne
działania używając jasełek to bardziej mówię, że jestem w nastroju
świątecznym, jasełka oczywiście nie są w lecie. Tylko mówię, że to nie jest
jakby kluczowa sprawa dla miasta Hej Fest tylko kluczowe jest narciarstwo.
Spółka i tu musimy dwie rzeczy rozdzielić, spółka w sensie wyników
finansowych rozwija się, spółka zainwestowała w Krynicy, spółka chce
budować kolejkę gdzie indziej ale oddzielmy sprawy interesu miasta, interesu
regionu od interesu spółki. Co ma miasto z tego, że spółka będzie generować
wyniki finansowe kiedy tu się nic nie dzieje, nie taka była chyba intencja. Co do
akcjonariatu obywatelskiego to prawo już wygasło ale to prawo mogło być
zrealizowane jedynie i tym się zajmowali nasi przedstawiciele w Zarządzie, nie
da się zrobić akcjonariatu obywatelskiego bez danych finansowych. Akcjonariat
obywatelski polega na tym i takie były zapisy w Statucie, że będzie to oferta
skierowana do, żeby to nie była oferta publiczna do 99 podmiotów później po
zmianie do 149 podmiotów. Tu była koncepcja taka, żeby utworzyć taką spółkę
i w ramach tej spółki zebrać kapitał i nabyć 10% akcji, no niestety to nie zostało
zrealizowane. Trudno to było zrealizować z zewnątrz spółki ja nie (…) tu
refleksjami swoimi, ja nie przesądzam gdzie tu leży wina, gdzie kto nie ustąpił,
ja mówię o swoich odczuciach jakie były zdając swoją relacje z tego. Dla mnie
niezrozumiałe były pewne działania widzę to samo na poziomie powiatu,
sprawozdania Starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa takie coś się pojawia.
Jeszcze ostatnia kwestia to jest zabezpieczenia środków nie wiem może wyjaśni
Skarbnik Gminy bo przede wszystkim byłoby o nierzeczowe i nie bardzo
możliwe zresztą zakup 20%akcji tu niewiele daje poza tym, że bylibyśmy dawką
kapitału.
P. Zbigniew Szczerba z sali – przy giełdzie?
P. Paweł Para - niewiele to daje w sensie możliwości decyzyjnych,
P. Zbigniew Szczerba z sali – Panie Pawle przy giełdzie?
P. Paweł Para - tak przy giełdzie, trzeba by było nowy Statut przeczytać,
niewiele to daje w sensie decyzyjności to chciałem powiedzieć. Poza tym w
ramach tego co była złożona oferta powiaty włącznie z gminami to był inny
mechanizm sfinansowania, inny mechanizm. I na podstawie tego innego
mechanizmu jest możliwy zakup z rozłożeniem spłaty tego przy uczestnictwie
banku na jakieś 25 czy 30 lat w ramach mechanizmu obligacji przychodowych.
P. Przewodniczący – Panie Wojtku proszę bardzo.
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P. Wojciech Tatar – skończył Pan Panie Pawle?
P. Paweł Para - znaczy się jeśli chodzi, tak, tak.
P. Wojciech Tatar - P. Przewodniczący bo P. Burmistrz jeszcze przede mną
był.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – dziękuje nie chcę, dziękuje.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Kolego Zbyszku my dzisiaj od P. Pawła się dowiadujemy,
że miasto wspólnie z sąsiednimi gminami, które przystąpiły do tego tracą
Członków Rady Nadzorczej i wkład własny, który żeśmy mieli koło 400 tysięcy
złotych.
P. Paweł Para - tutaj nie (…) uprawnień.
P. Wojciech Tatar – czyli ale Gmina Zakopane nie ma praktycznie żadnych
uprawień
P. Paweł Para – osobistych.
P. Wojciech Tatar – osobistych czyli praktycznie nie mamy nic do
powiedzenia, pytanie moje brzmi tak, mieliśmy w Zarządzie kolegę radnego
Łukasza Chmielowskiego, który był przedstawicielem gminy i chciałbym się
dowiedzieć na temat tej sytuacji jak to wygląda, jaką funkcję Łukasz dalej pełni
czy dalej jest przedstawicielem gminy czy nie? A druga sprawa taka no
Szanowni Państwo trzeba to powiedzieć szczerze i prosto, że zostaliśmy jako
Rada Miasta jako Miasto Zakopane nabici w butelkę bo zostaliśmy oszukani
działaniami PKL-u. Straciliśmy Członków Rady Nadzorczej straciliśmy
Członka Zarządu a Kolega Zbyszek się jeszcze upomina, żebyśmy 300 tysięcy
dołożyli na Hej Fest. Niech Burmistrz wyłoży 300 tysięcy na Hej Fest, dołoży
do Hej Fest i wtedy będziemy mieć lepiej bo dołożymy 800 tysięcy a nie 400.
Dziękuje.
P. Przewodniczący – Panie Zbyszku krótko dobrze.
P. Zbigniew Szczerba - tak ostatni raz, staram się trzymać Statutu więc drugi
raz postaram się przynajmniej w tym punkcie i ostatni. Ja myślę, że w
przypadku akurat giełdy i akcji rozproszonych 20% przy Walnym
Zgromadzeniu daje pełnie władzy niemalże a jeszcze hipotetycznie dodatkowe
10% akcjonariatu obywatelskiego w kierunku którego gmina nic nie zrobiła bo
to tak naprawdę gminie powinno zależeć na tym akcjonariacie zależeć a nie
spółce. Więc wydaje mi się,że tu inicjatywa powinna być po naszej stronie a nie
po stronie inwestora czy spółki to wtedy już przy akcjonariacie bardzo
rozproszonym, przy akcjach rozproszonych takie jakie mają na giełdzie
teoretycznie w procencie bardzo wysokim prawdopodobieństwa jest to pełnia
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rządzenia. Natomiast jeżeli chodzi o Hej Fest, Wojtku ja chciałem jeszcze też bo
pewnie przedtem zapomniałem ale mi się przypomniało jak to pięknie
powiedziałeś, że 300 tysięcy nas na to nie stać. P. Burmistrzu chciałbym też
przy okazji zwrócić się z taką może apelem może wnioskiem, żeby już później
w interpelacjach głosu nie zabierać. Otrzymywaliśmy, wszyscy mieszkańcy
otrzymywali takie książeczki promocyjne Burmistrza z okazji pewnie wyborów
zbliżających się 40 stron, bardzo ładne kolorowe książki. I moje pytanie jest w
kontekście właśnie tych 300 tysięcy na Hej Fest, które podobno pieniądze
wyrzucone w błoto ile miasto kosztowała ta książeczka promocyjna bo to też są
(…) co się odbyło. Promocyjna Panie Jacku promocyjna książeczka jeżeli
chodzi o Burmistrza natomiast jeżeli była to kwestia informacyjna tak jak tutaj z
ław dochodzi to ja bym Pana Burmistrza bardzo prosił aby również każdy radny
ponieważ tez działa dostał budżet na zrealizowanie takiej książeczki. Jeżeli jest
to informacja no to myślę, że każdy z nas, 21 nas tu siedzi chciałby podzielić się
z mieszkańcami informacją za publiczne pieniądze co w swoich rejonach a co w
mieście zrobili. No bo rozumiem, że jeżeli Burmistrzowi przysługuje takie
prawo no to każdemu z radnych również takie prawo przysługuje bo jesteśmy
wybrani na tych samych zasadach, na podstawie, przez tych samych ludzi i
według tych samych zasad. Także myślę, że argument Panie Wojtku o 300
tysiącach był chybiony ponieważ jest to impreza, która się odbywa przez całe
wakacje i wzbudza bardzo pozytywne emocje. Dziękuje.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – teraz muszę odpowiedzieć.
P. Przewodniczący – proszę bardzo.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – już myślałem, że nie (…)ale kto jak kto
ale P. Zbyszek potrafi.
P. Zbigniew Szczerba z sali – P. Burmistrzu na kogo jak na kogo ale na mnie
można liczyć.
P. Burmistrz Leszek Dorula – pół żartem każdy ma swojego Szczerbę, Panie
Zbyszku jeśli chodzi o sam Hej Fest, ja się kiedyś zwróciłem do PKL–u jak
rozpoczynałem inwestycje do Kuźnic, że może byśmy wspólnie ten chodnik,
który przed placem tam my byśmy zrezygnowali nawet z części drogi,
usprawnili tam, poszerzyli i wspólnie zrobili takie piękne wejście do PKL-u to
jest na gruncie miejskim. Poprosiłem, żeby się przyłączyli do tej inwestycji w
takich środkach jakie są możliwe, zapytano jedno a ile by Pan Burmistrz
oczekiwał? Ja nie określiłem jednoznacznej kwoty powiedziałem, że to kosztuje
kilka milionów złotych więc jakby tam do tego miliona czy pół miliona tak jak
się określicie to tak. Powiedzieli nie to nie jest zadanie spółki PKL, nie możemy
na majtek gminy a wspólny cel, nie możemy ani grosza wydać to nie jest interes
musielibyście nam za to dać 360 na godzinę. Targu o nie przepraszam ja w
szantażach ani targu udziału brać nie będę. Jeśli chodzi o sam Hej Fest, Panie
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Zbyszku no Pan w tym momencie przepraszam takie miałem wrażenie, jestem
święcie przekonany, że tak nie jest ale zarówno w tamtej kadencji jak i w tej
występuje Pan w roli trochę adwokata PKL-u. Zawsze w jakiś sposób broni Pan
nie gminy tylko PKL-u i zawsze oczekuje, żeby coś dla PKL-u. Z całym
szacunkiem przecież Pan wie o tym, że my nie możemy tych środków dołożyć
bez konkursu dla prywatnego podmiotu, który w tym momencie robi to tylko
dlatego, żeby zwiększyć i sam to określił Pan, żeby zwiększył jakby można
powiedzieć kursy na Gubałówkę. Czyli, żeby wieczorem oprócz tego dnia kiedy
tam ludzie wyjeżdżają i ma pewne obłożenie to żeby wieczór poprzez te
koncerty itd. dodatkowo można było zarobić. No jak myśmy się pytali tutaj w
urzędzie, zastanawiali również z prawnikami jak to, no powiedzieli
jednoznacznie, że my bez konkursu w inny sposób takim dużym przekazaniu no
nie możemy sobie od tak bo nam się to podoba. Tak nam się to podoba,
przynajmniej mnie ja za to w tym momencie muszę PKL-owi podziękować jest
to dodatkowa atrakcja rozrywkowa, dodatkowa atrakcja imprezowa dla miasta
Zakopane. Postrzegam to bardzo pozytywnie tak jak w tym momencie
postrzegam to pozytywnie oświetlenie itd. To jest super prawa tylko pewne
rzeczy nie da się tutaj połączyć i to jest w tym momencie takie jakby moje
spostrzeżenie to nie jest tylko moja chęć albo niechęć. No bo skoro w tym
momencie jest to tak zgodne z prawem to proszę wnieść wniosek do budżetu,
przegłosować go, zabezpieczyć środki no i będę go musiał wydać zgodnie z
Uchwałą Rady Miasta. Pan taką możliwość ma złożenia wniosku, Komisja niech
go przegłosuje później w budżecie włóżcie, przegłosujcie i dajcie PKL-owi, to
jest jakby można powiedzieć rola Państwa taką ma cie siłę. Ja je wtedy będę na
podstawie prawa miał możliwość wydania, jeśli chodzi o tą informację o której
Pan mówił zauważyli ja Państwo teraz w trzecim roku a wydawana była w
każdym w pierwszym roku w drugim roku i w trzecim roku. Jak rozumiem nie
jest to żadna kampania jest to informacja natomiast w tym momencie i taką
informację będę przekazywał dlatego, że tak żeśmy się zobowiązali nawet jak
żeśmy szerzej (…) nasze czasopisma w sensie takim jak informatory itd.
mieszkańcy są z tego powodu zadowoleni. Natomiast co do radnych myśmy
postanowili rozłożyć na trzy etapy prowadzenie radnych, nie wiem czy jest Pani
Ania Semberecka i do pierwszego kwartalnika do 7 poszło zapytanie, żeby
każdy mógł po prostu do tego wnieść swoje zdanie swój opis co by chciał tam
napisać itd. No wyobraź sobie Pan, Panie Zbyszku, że ani jedna osoba się nie
zgłosiła o przepraszam P. Andrzej Jasiński się zgłosił, bo jest Pan chyba w
alfabecie kolejną jakby można powiedzieć osobą, szło alfabetycznie od góry.
Dobrze mówię Pani Aniu?
P. Anna Semberecka Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta - pierwszych 7
radnych według alfabetu było proszonych o przygotowanie informacji do
kwartalnika, nie otrzymałyśmy nic.
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P. Burmistrz Leszek Dorula – to jest tak gwoli, to jest informator, to jest
wykonanie nie tak jakby moje, to jest Urzędu Miasta co żeśmy wspólnie zrobili i
zostało Państwu podziękowanie na stronie 38,że to jest wspólne razem nasze
wykonanie i tyle w tym temacie. Dziękuje.
P. Przewodniczący – trak wygląda zdjęcie, wspólne razem wykonanie.
P. Burmistrz Leszek Dorula – jeśli P. Przewodniczący zazdrości to ja mogę
Panu zrobić kolejne zdjęcie a Rada Miasta tak samo może sobie, że tak powiem
zrobić czy wspólne czy osobne zdjęcia. No nie wiem Szanowni Państwo jak w
tym momencie odbieracie bo jakoś Pan Zbyszek nie protestował, że się gdzieś
tam na zdjęciu znalazł Burmistrz poprzedniej kadencji. Jakoś Pan nie mówił, że
dlaczego nie ma radnych, jeśli chodzi o to no to z całym szacunkiem
chcielibyście, żeby Burmistrza w ogóle nie było i ja was rozumiem. Dziękuję.
P. Przewodniczący – P. Burmistrzu, Szanowni Państwo i tak wygląda
informacja, wspólne działanie Burmistrza z Rada Miasta trzy postacie
urzędników i żadnego radnego,
P. Jacek Kalata z sali – P. Majerczyk jest.
P. Przewodniczący – tu go nie ma.
P. Jacek Kalata z sali – na jednym zdjęciu jest.
P. Przewodniczący – podpisane Leszek Dorula, Agnieszka Nowak – Gąsienica,
Wiktor Łukaszczyk. Nie wypadało jeszcze do wspólnego działania nie wypadało
tam umieścić Rady Miasta. P. Burmistrzu tutaj podziękowanie,
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – no to jest tam, przeczytać całe, może Pan
przeczytać?
P. Przewodniczący – ale ja bym przeczytał tylko mi chodzi o (…) i podpisy
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo na tej samej stronie: „ Nie
da się nie zauważyć, że ostatnio nie było tak dobrego okresu w rozwoju
Zakopanego, pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się
do tych sukcesów. Zarówno mieszkańcom, Radzie Miasta Zakopane,
Pracownikom Urzędu również Władzom Państwowym na czele z
P. Prezydentem Rzeczpospolitej P. Andrzejem Dudą, Premier Beata Szydło a
także Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim i Włodarzom Województwa
Małopolskiego” . No ludzie kochani nawet jak podziękujesz to jest źle.
P. Przewodniczący – dobrze P. Hyc Andrzej czy pan doktor?
P. Jacek Herman z sali – nie, nie.
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P. Andrzej Hyc – Szanowni Państwo, Wysoka Rado, P. Burmistrzu, ja tu
chciałem się odnieść do spraw Polskich Kolei Linowych bo został tu poruszony
udział samorządu w gminach więc naturalnie do zakresu działań samorządu
mogą znaleźć się obniżki podatku czy kwalifikowania gruntów itd. Natomiast co
do zrealizowanych inwestycji przez PKL należy się, że tak powiem zastanowić
nad jedną rzeczą. Ja pamiętam takie spotkanie robocze kiedy PKL mówił do nas,
taką informację przekazał, że jeżeli nie otrzyma zmian punktowych wówczas
nie będzie mógł wystąpić o uzyskanie informacji kto jest właścicielem działek
poszczególnych i nie będzie mógł podjąć z nim jakichkolwiek rozmów. Ja mam
takie pytanie skąd do tej pory PKL rozmawia z innymi właścicielami gruntów
łącznie z tym stowarzyszeniem, które się rzekomo zawiązało skoro tam nie są
przekwalifikowane grunty. Więc to jest w ogóle moje podstawowe pierwsze
pytanie więc to jakby jest tu wielka sprzeczność, no tak ale ze Zbyszkiem
będziemy ewentualnie rozmawiać później. Natomiast kolejna teza jest taka, że w
momencie kiedy była powoływana spółka Polskie Koleje Górskie to Szanowni
Państwo uderzmy się w pierś, wiedzieliśmy od samego początku, że nie
będziemy mieli żądnego (…) w spółkach. I dzisiaj stwierdzenie, że mieliśmy
albo mieliśmy świadomość, że w jakikolwiek sposób będziemy mieć taki realny
wpływ na to co się dzieje w spółce tak nie było. I trzeba sobie po prostu o tym
jasno powiedzieć, wiedzieliśmy doskonale, że ten wpływ będzie na spółkę
bardzo ograniczony. A zapisy, które były w Statucie pozwalają w każdym
momencie zmienić ten Statut i dziś jest efekt jaki jest. Ja nie jestem ekonomistą
jak to zostało powiedziane na poprzedniej Sesji jestem bardziej malarzem niż
ekonomistą ale jeżeli chodzi o kwestie wpływu i realnego zarządzania to było od
samego początku wiadome. Ja się cieszę, żer PKL się rozwija i zyczę im
wszystkiego dobrego i mam nadzieje, że te inwestycje zostaną zrealizowane
tutaj w Zakopanem bo one są na pewno potrzebne. Odniosę się jeszcze tylko do
Hej Fest z tym, że tutaj musimy mieć jakby świadomość tego czy wydanie 300
tysięcy na Hej Fest jest, że tak powiem dla nas inwestycją niezbędną. Dlatego,
że Szanowni Państwo jeżeli my nie wydamy tych 300 tysięcy to pytanie czy
PKL w tym momencie nie zrealizuje tych koncertów tutaj w Zakopanem. Z
punktu widzenia marketingowego i że tak powiem świadomości klienta i tak te
koncerty odbywają się w Zakopanem i tak jest odbierane to, że to będzie w
Zakopanem. Więc teraz my sobie postawmy pytanie czy rzeczywiście te 300
tysięcy jest niezbędne na to, żeby wydać na ten Hej Fest. Jeżeli tak to Rada o
tym zdecyduje i będzie taki większościowy głos no to nie ma powodu, żeby
oczywiście tego nie dofinansować. Natomiast pamiętajcie, że te koncerty
odbywać się będą w Zakopanem chyba, że PKL zdecyduje inaczej i poprzez
niedofinansowanie te 300 tysięcy zdecyduje przenieść koncerty Hej Fest w
zupełnie inne miejsce niż w Zakopanem. Dziękuje.
P. Przewodniczący – P. Łukasz Filipowicz.
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P. Łukasz Filipowicz – Szanowni Państwo odnośnie tej gazetki nie ma co się
dziwić bo każdy reżim miał swoją propagandę ja tych czasów tak dobrze nie
pamiętam ale tez mi się gdzieś w domu zaplatał egzemplarz Trybuny Ludu czy
Rosyjskiej Prawdy. Więc tu mamy odpowiednik nowoczesny, bardziej
kolorowy.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, P. Bartłomiej Bryjak, P. Jacek Kalata
był pierwszy, P. Jacek proszę.
P. Jacek Kalata - P. Przewodniczący ja takie mam pytanie bo od ponad roku
wiemy, że P. Prezes chce się spotkać z Radą jaki Pana prywatny uraz tym razem
uniemożliwia zwołanie tego spotkania ponieważ wiemy jaki uraz prywatny
uniemożliwił wystąpienie Prezesa COS-u tutaj. Dziękuje.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo ja mam pytanie do Dyrektora
Zakopiańskiego Centrum Kultury, Edukacji, przepraszam bo po poprzedniej
dość niefortunnej nominacji to chciałbym się zapytać. Chyba Pana Dyrektora
nie ma, można prosić, chciałbym się zapytać,
P. Jacek Kalata z sali - jak wróci P. Dyrektor.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – ja mogę odpowiedzieć.
P. Bartłomiej Bryjak – mnoże poczekamy jeśli jest, jeśli nie,
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – ja mogę odpowiedzieć czy Pan
Dyrektor ma odpowiedzieć?
P. Bartłomiej Bryjak – chyba Pana Dyrektora ponieważ z tego co wiem to
pracował w sklepie sprzedającym części motoryzacyjne przez ostanie lata.
I chciałbym się zapytać jaki ma inne doświadczenie ponieważ w wymaganiach
do konkursu było 5 letnie zajmowanie się jakakolwiek pracą i ten sklep działa 4
lata, to po pierwsze. Po drugie mam pytanie do P. Burmistrza bardziej czy,
ewentualnie do Pani Burmistrz czy osoba zajmująca taką funkcje jak Dyrektor
Zakopiańskiego Centrum Edukacji nadzorująca wielomilionowy budżet czy nie
powinna mieć jakiegokolwiek doświadczenia na stanowisku kierowniczym.
Ponieważ z tego co zrozumiałem Pan się przedstawił, że miał stanowisko
Dyrektora Finansowego, wydaje mi się to dość dziwne w sklepie sprzedającym
części samochodowe zajmującego powierzchnię dość małego lokalu, żeby był
tam dyrektor finansowy. Tak czy siak jest to nie stanowisko kierownicze, więc
moje pytanie jeśli nie ma Pana Dyrektora to teraz zadam pytanie, które bardziej
dotyczy osoby która organizowała ten konkurs. To znaczy P. Burmistrza czy
osoba na stanowisko Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji nie powinna
mieć doświadczenia na stanowisku kierowniczym? Czy osobie bez takiego
doświadczenia można powierzyć zarządzanie tak ważnej funkcji?
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P. Przewodniczący - proszę bardzo.
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – P. Przewodniczący, Wysoka
Rado, Panie Radny brałam udział w tym konkursie. Wyłoniliśmy Pana Dawida
Ciągwe na stanowisko Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji ponieważ
kwalifikacje, które, jego wykształcenie nam gwarantuje. A tutaj bardzo duży
nacisk położyliśmy na zarządzanie kadrami z powodu konfliktu, który został
wygenerowany w Zakopiańskim Centrum Edukacji. Zależało nam na tym, żeby
poradził sobie nowy dyrektor ze sprawami personalnymi to raz, dwa bardzo
zależało nam na tym, żeby to był młody człowiek, zresztą ubiegaliście Państwo
o to wielokrotnie, żebyśmy obsadzali stanowiska ludźmi młodymi i tak też
zrobiliśmy. Ciężko oczekiwać, żeby młody człowiek miał 30-letnie
doświadczenie, natomiast Pan Dyrektor ma doświadczenie na stanowisku, tak
przedstawiał w swoich dokumentach, nie mogę tego kwestionować, przedstawia
dokumenty podbite przez swojego pracodawcę. Pracował na stanowisku
Dyrektora Finansowego w firmie o której Pan wspomniał, od 2015r do dzisiaj
jest członkiem Rady Nadzorczej w Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jurgów.
Wcześniej pracował jako bankier w Alior Banku, wcześniej w Banku
Pocztowym. Prowadzi własną działalność gospodarczą, która też sie wlicza do
czasu pracy, którą taki młody człowiek no ciężko, żeby miał większą. Prowadził
działalność gospodarczą i pracował jeszcze na stażu w Geotermii Podhalańskiej,
to wyczytaliśmy z jego CV. Rzeczywiście konkurs był ogłoszony w ten sposób,
że wymagany był 5-letni staż pracy pozwala na to Ustaw więc z tego
skorzystaliśmy. Daliśmy Panu Dyrektorowi sześciomiesięczny czas próby, te 6
miesięcy pokaże nam czy ten młody człowiek, który przedstawił świetną
koncepcję rozwoju rzeczywiście się sprawdzi. I dlatego jest te 6 miesięcy,
żebyśmy ocenili jego pracę zresztą zrobimy to mam nadzieje wspólnie.
Dziękuje.
P. Bartłomiej Bryjak – Pani Burmistrz dziękuje za odpowiedź. Natomiast tylko
jedno pytanie konkretne ostatnie, Czy nie uważa Pani Burmistrz, że w
konkursach organizowanych na kierownicze stanowiska w jednostkach
samorządowych powinny osoby mieć jakiekolwiek doświadczenie kierownicze,
tylko tyle. Oczywiście, że Ustawa na to pozwala jak pozwala na różne rzeczy, ja
nie kwestionuje, że to jest niezgodne z prawem tylko kwestionuje z punktu
widzenia dobrej praktyki zarządczej. To znaczy czy organizator konkursu dla
swojego bezpieczeństwa organizując konkurs na stanowisko, którym będzie
osoba zarządzała ludźmi bo tak jak Pani Burmistrz powiedział tam są konflikty
personalne. Czy osoba nie powinna mieć jakiegokolwiek doświadczenia na
stanowisku kierowniczym kiedy zarządzał ludźmi o to mi tylko chodzi. Czy z
punktu widzenia Pani Burmistrz czy osób, które brały udział w komisji
konkursowej czy osoba nie powinna mieć doświadczenia bo Ustaw też pozwala
na to, żeby wymagania dać takie, że osoba dysponuje rocznym, trzyletnim,
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pięcioletnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym. Czy te wymagania
nie uważa Pani Burmistrz, że są zbyt niskie na to stanowisko?
P. Burmistrz Agnieszka Nowak Gąsienica – w mojej ocenie wykształcenie
tego pana pozwala mu pełnić tą funkcję natomiast Panie radny, Pan też jest w
pierwszej kadencji radnym, ktoś panu zaufał, żeby Pan zdobywał doświadczenie
i miejmy nadzieje, że będzie mógł Pan to kontynuować. Natomiast zawsze jest
ten pierwszy raz i gdy nie pozwolimy ludziom młodym być na stanowiskach
kierowniczych ten pierwszy raz to nigdy kierownikami nie zostaną. Daliśmy
sześć miesięcy, zobaczymy niech się człowiek sprawdzi co potrafi dobrze,
dziękuje.
P. Bartłomiej Bryjak – bardzo dziękuje, moim zdaniem prawidłowa ścieżka
rozwoju do zarządzania ludźmi,
P. Kacper Gąsienica – Byrcyn z sali – trzy razy mówisz to.
P. Jacek Kalata z sali – to już czwarty raz.
P. Bartłomiej Bryjak – trzy razy tak, żeby doprecyzować. Moim zdaniem
prawidłowa ścieżka rozwoju do bycia dyrektorem, kierownikiem jakiejś
jednostki to jest pierwsze zajmowanie stanowisk takich jak wicedyrektor czy
kierownik ds. czegoś tam. Nie od razu na dyrektora, któremu podlega cała
jednostka. Dobrze dziękuje Pani Burmistrz. Natomiast moje pytanie, widzę, że
Pan Dyrektor chyba już wrócił jest, to tylko proszę jeszcze o przedstawienie
swojej koncepcji organizacyjnej, finansowej, programowej. Tak jak to było w
konkursie wymagane z grubsza, żebyśmy mogli poznać czego możemy się
spodziewać, dziękuje. Może jeszcze doprecyzuje, chodzi mi o to, chciałbym to
jasno przedstawić panowie jeśli Pan Jacek często się do niego zadaje pytanie i
on nie rozumie czego pytanie dotyczy to chcę wyrażać się jasno, żeby później
osoba wiedziała co się od niej oczekuje. Chodzi mi tylko o to, żeby Pan
przedstawił jakie ma Pan wizję funkcjonowania Zakopiańskiego Centrum
Edukacji, dziękuje.
P. Dawid Ciagwa Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Edukacji – może
jeszcze tak, odnośnie pytania wcześniejszego odnośnie zarządzania w jednostce
itd. Państwo Burmistrzowie mi zaufali za co serdecznie dziękuje, zarządzanie
kadrami w przedsiębiorstwie jest moją specjalizacją. Może nie mam
doświadczenia tak jak Pan tutaj powiedział, pozwolę sobie zauważyć, że już
wchodząc do jednostki słyszałem o pewnych konfliktach, które tam były.
Sprawy nie chciałem komentować gdyż nie uczestniczyłem, nie widziałem, po
prostu lepiej było się nie odzywać w tym temacie (…) . Na tą chwilę sprawie się
dość bacznie przyglądam i mogę jasno stwierdzić, że żadnych konfliktów
personalnych wewnątrz jednostki nie ma, zatem proszę pozwolić mi wypełnić
6-miesięczną umowę i wtedy mnie ocenić jak to będzie wyglądało w tym
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temacie. Jeżeli chodzi o koncepcję programowa jest ona do wglądu dokładnie,
można sobie zobaczyć(…) jest tutaj na miejscu. Na tą chwilę chciałbym co
nieco więcej powiedzieć niestety po objęciu stanowiska w grudniu koniec roku
jest tematem bardzo trudnym przy tak rozbudowanej jednostce jaka jest
Zakopiańskie Centrum Edukacji. Sprawy bieżące, przetargi i różne sytuacje nie
pozwoliły mi na to co chciałem zrobić w pierwszej kolejności na korelowanie
mojej koncepcji programowej w rzeczywistości(…) żeby określić. Mogę Panu
jasno powiedzieć, że moim celem nadrzędnym, długoterminowym jest
współpraca z Urzędem Miasta w celu stworzenia z Zakopiańskiego Centrum
Edukacji kompleksu, który będzie świadczył usługi edukacyjne, sportowe dla
naszych mieszkańców od najmłodszych do najstarszych. Jak wiadomo tam
działalna szkoły, przedszkola, Uniwersytet Trzeciego Wieku Urząd Miasta w tej
chwili prowadzi tam szereg inwestycji, boisko sportowe, dział inwestycji
zajmuje się ścianką wspinaczkową, jest aula. To wszystko będzie
przebudowywane, zakończy się inwestycja w „ Szpulkach” (…) jak nam dobrze
pójdzie do tego się będę w najbliższej przyszłości na początku roku
przygotowywał, żeby stworzyć konkretna już koncepcję na podstawie faktu,
którym mogę wreszcie operować. Ja się postaram wdrożyć i stworzyć taką
koncepcję, która będzie tak jak powiedziałem tworzyła kompleks świadczący
szereg usług od noclegowych, sportowe, edukacyjne dla dobra naszych
wszystkich mieszkańców. Dziękuje serdecznie.
P. Przewodniczący – są jeszcze pytania w sprawie sprawozdania, ja również
oczywiście w temacie sprawozdania, P. Przewodniczący, P. Burmistrzu,
Wysoka Rado. Od 23 listopada chciałbym się spytać Pana Burmistrza przede
wszystkim, pojawił się na stronie internetowej list w sprawie byłej Dyrektor
ZCE. Pozwolę sobie Państwu przeczytać bo jest krótki: „W związku z
wystąpieniem P. Adama Kitkowskiego podczas Sesji Rady Miasta dnia 26
październik 2017 oraz Przewodniczącego Rady Miasta P. Grzegorza
Jóźkiewicza podczas Sesji 28 listopad 2017 r. wyjaśniamy, że szykanowana
przez te osoby P. Małgorzata Bachleda – Szeliga złożyła rezygnację z funkcji
Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji” Nie mniej jednak na pierwsze z
wystąpień stosowany list, został list otwarty w jej obronie, podpisany przez 60
osób, które współpracowały z Panią Dyrektor. List ten zamieszczony został na
stronie Urzędu Miasta Zakopane, opublikował go też Tygodnik Podhalański
opatrując pochodzący od redakcji tytułem: „Pracownicy stoją murem za panią
dyrektor” Wzmianka, że podpisy pod listem złożyli pracownicy ZCE,
informacja ta nie pochodziła od autorów listu a jego treść jednoznacznie
określała od kogo pochodzi i do jakiego zachowania P. Adama Kitkowskiego się
odnosi. W reakcji na list otwarty było wystąpienie P. Grzegorza Jóźkiewicza,
który przedstawił list podpisany przez 13 osób byłych i obecnych pracowników
ZCE. Obydwa pisma zamieszczamy poniżej. W dniu dzisiejszym stanowisko
Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji wyłoniony w konkursie P. Dawid
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Ciągwa”. Mam teraz prośbę do P. Burmistrza aby się odniósł do tego listu, ja go
mogę zostawić, żeby ewentualnie jeszcze skorzystał P. Burmistrz.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo, Szanowna Rado uważam,
że każdy powinien dawać wiarygodną informację jeśli się mówi, jedną stronę
trzeba przedstawić i drugą. W związku z tym zostały na naszej stronie
internetowej przedstawione dwa listy, które uważamy, że w pierwszym tym
liście, który był wskazany nikogo się nieatakowany. Jedynie się przedstawiło
jakby można powiedzieć pracownicy urzędu, że z Panią Dyrektor się
współpracuje dobrze. Natomiast mają zdanie, które przedstawił P. Kitkowski
również uważaliśmy, że jest obowiązkiem naszym przedstawić drugą stronę
tego medalu. Drugą stronę tych myśli, tych zarzutów itd. ale żeby czytelnik miał
pogląd na obydwie jakby można powiedzieć intencje zarówno jak i z jednej jak i
z drugiej strony. A wnioski wyciągnie sobie jakby można powiedzieć sobie sam,
ja nie chce oceniać czy miał słuszność P. Kitkowski, ja nie chce oceniać Pani
Dyrektor. W tym momencie jest jakby po rozstrzygnięciu, konsekwencją tych
działań jest wybór nowego Pana Dyrektora Zakopiańskiego Centrum Edukacji.
Pokładamy w nim nadzieję, życzymy mu wszystkiego dobrego Panie
Dyrektorze. Mam nadzieje, że to jest początek Pana kariery życiowej, mam
nadzieję, że jako młody człowiek pokaże młodym ludziom w Zakopanem, że
można. Mam nadzieję, że pokaże, że przy takiej inicjatywie, takim programie
pokaże Pan coś innego coś co się spodoba nie tylko Radzie Miasta Zakopanego.
Nie tylko tym, którzy przez lata w ZCE być może rządzili i w tym momencie
mieli inną wizję ale przedstawi taka swoją wizję i taką swoja drogę,że
przyniesie miastu Zakopanemu sukces jak i osobiście Panu i członkom tym,
którzy tam z Panem będą współpracować. Życzę Panu wszystkiego dobrego na
tym stanowisku bardzo ważnym dla naszego miasta, gratulacje i jeszcze raz z
prośbą oczywiście o mocne zaangażowanie, częste kontakty z Radą Miasta i
częste kontakty z Urzędem Miasta. Tak, żeby ta informacja była pełna.
Dziękuje.
P. Przewodniczący – tak P. Burmistrzu, Ja też dopinguje Pana Dyrektora aby
wykazał się jak najlepiej względem (…). Dzisiaj wrócę jednak do swojej osoby,
która się tu dwa razy pojawiła, sugerując, że Przewodniczący szykanował Panią
Dyrektor o to mi chodzi. Nie o P. Kitkowskim bo Pan Kitkowski wystąpił jako
obywatel Miasta Zakopanego w obronie pracowników z którymi również tam na
przestrzeni pewnego czasu pracował. Ale ja chciałbym w swoim imieniu tutaj
P. Burmistrza sprowokować do tego aby Pan odniósł się do tego listu względem
mojej osoby. Bo uważam, że to są kłamstwa w tym liście a pan nic o tym nie
powiedział, bardzo proszę.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowny P. Przewodniczący bardzo mi zależy
na dobrej współpracy z Panem i z całą Radą Miasta, przykro mi, że Pan się tak
sam ocenia, że chciałby sprowokować. Robi to rzeczywiście Pan już od wielu
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miesięcy a więc ja nie chce tutaj na Pana prowokacje jakby można powiedzieć
ani sporów ani dyskusji. Podałem kiedyś nawet Panu rękę widzę, że to nic nie
jest w stanie jakby tutaj Pan ma swoją drogę i przepraszam bardzo Szanowną
Radę, Mieszkańców i P. Przewodniczącego również jeśli mam za co. Natomiast
nie chciałbym ulegać Pana prowokacjom, dziękuje.
P. Przewodniczący – P. Burmistrzu czy Pan się odniesie do tego listu czy nie?
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – ja się już odpisałem, dziękuje nie
zabieram głosu.
P. Przewodniczący – W takim razie Szanowni Państwo ja sobie pozwolę parę
słów na ten temat wypowiedzieć z racji tego, że tam dwa razy się moje
nazwisko pojawiło. Uważam, że w tym liście są zawarte wielkie kłamstwa i
ubolewam nad tym, że P. Burmistrz nawet tego listu nie przeczytał bo ja
prosiłem aby Pan się odniósł do treści tego listu. Pan się doczepił
P. Kitkowskiego a ja mówiłem o sobie więc proszę posłuchać. A to by Panu na
pewno bardziej pomogło w odpowiedzi to przeczytanie tego list, odświeżenie
sobie w pamięci czytając ten list. Ja tutaj sobie przygotowałem taką krótką
historię, ja przypomnę jeszcze Państwu, że w liście Pan Burmistrz ujął, że Pani
Dyrektor jest przez P. Przewodniczącego szykanowana. Szanowni Państwo na
jednej z Sesji był punkt Sprawozdanie z działalności ZCE, Pani Dyrektor
występowała tutaj na tej mównicy i padło pytanie ode mnie bardzo proste. Pani
Dyrektor ile ZCE uzyskało dochodu z wynajęcia sali gimnastycznej, Pani
Dyrektor nie odpowiedziała na to pytanie ja to zrozumiałem choć powinna być
przygotowana bo to sprawozdanie z działalności. Miesiąc później spytałem
Panią Dyrektor czy już się przygotowała i zna odpowiedź, powiedziała, że ona
myślała, że, no nieważne nie chce przekręcić ale nie odpowiedziała na to
pytanie. W którym momencie radny Miasta Zakopane szykanował Panią
Dyrektor w którym momencie? 11 grudnia właśnie Urząd Miasta umieścił na
swojej głównej stronie informację, którą przeczytałem przed momentem, w
pierwszym i całym czas widocznym zdaniu zawarto informację, iż z powodu
szykan ze strony mojej osoby w dniu 28 listopada Pani Dyrektor złożyła
rezygnacje. Po otwarciu strony pojawia się list w obronie Pani Dyrektor i list
byłych pracowników ZCE, nie zmienia to faktu, że pierwsze zdanie tak napisane
sugeruje wprost, że to z powodu szykan min. Przewodniczącego Rady Pani
Dyrektor zrezygnowała. Przytoczę Panu Burmistrzowi definicję słowa szykanyutrudnienie, przeszkoda stwarzane komuś rozmyślnie lub złośliwie. Czy w
moim wystąpieniu do Pani Dyrektor były szykany P. Burmistrzu i o to mi
chodzi bo uważam, że nie przynajmniej tak definicja mówi. Tak więc pytam czy
dla Pana Burmistrza poddanie jego pracownika ocenie wskazanie, iż jest
nieprzygotowany nie ma podstawowej wiedzy o podległej jej firmie to szykana?
Czy odczytanie listu załogi, która została zwolniona to szykana, czy
pracownicy, którzy pracowali z tą panią nie mają prawa się bronić czemu ich
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Pan nie wysłuchał a byli u Pana? A więc zastanówmy się, że może dlatego, że
niestartowani z listy „ Jedno Zakopane” a to przecież Pana lista, nie wysłuchał
Pan pracowników a odczytanie ich listu traktuje Pan jako szykany. Oni właśnie
pokazali Panu, że ludzie którymi się Pan otoczył wprowadzają Pana w błąd
zamyka Pan oczy na małych i słabych gdyż Pan ich nie wysłuchał i żądnych
działań w tym kierunku Pan nie poczynił. Pozwala Pan na szykany
pracowników i co więcej nie mówi Pan prawdy a zatem mam kolejne pytanie
czy podejmie Pan kroki i podda kontroli czynsze w akademiku ZCE bo z tego
co wiem jaki piszą też ci ludzie to podali do publicznej wiadomości informacje
wprowadzające w błąd. A co do Szymanów krótko pracuje w samorządzie ale
wiem, że musi Pan ogłaszać o większości spraw w biuletynie informacji
publicznej nawet późniejsze zmiany są od razu ujawniane. Wiec popatrzmy w
ofertach pracy konkurs na Dyrektora ZCE niby porządku 30 listopada 2017,
otwieram załącznik termin złożenia ofert 10 listopad a kiedy było moje
wystąpienie? Przypominam Panu, że miała Pani Dyrektor zrezygnować z
powodu szykan po Sesji 28 listopada tak tu jest ujęte. Czyżby Pan miał dar
jasnowidzenia wszystko zwaliliście na mnie, wszystko. Nie odnoszę się do słów
P. Kitkowskiego, ja jestem radnym i mam prawo zadawać Pani pytania, Pani
Dyrektor między innymi. Pewnie Pan prorokiem jest gdyż zresztą P. Józef Figiel
kiedyś też pana tak nazwał skoro 20 października 2017 jest pierwsza informacja
o konkursie, 20 października. Co więcej P. Kitkowski wystąpił na Sesji 26
października, daty mówią same za siebie szkoda, że pisząc informacje o
szykanach Pańskie służby nie sprawdziły dat, odnoszę wrażenie, że sytuacja
chciał Pan wymienić dyrektorkę robi Pan, zrzuca Pan odpowiedzialność na nas.
Mam nadzieję, że okaże Pan honor i resztkę przyzwoitości i nakaże poprawę tej
informacji oraz wyciągnie konsekwencje wobec osób za to odpowiedzialnych
bo to jest kłamstwo, to się kupy nie trzyma Szanowni Państwo. Proszę bardzo.
P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowna Rado, Szanowny P. Przewodniczący
w jednym ma Pan rację i oczywiście pisma przygotowują mi przecież sam je nie
piszę. Być może ktoś kto przygotował to pismo użył słowa, które zresztą w tym
momencie Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy trudno już użyć
jakiegokolwiek słowa w tej Radzie, żeby nie doczepić się albo żeby jak to się
mówi jak się mówi jak się chce komuś przyłożyć, żeby się kij nie znalazł.
Natomiast P. Przewodniczący ja wykonam dziś po raz drugi gest, który mam
nadzieje, że Twoje, Pana bardzo wielkie jakby można powiedzieć tutaj rzeczy,
które ma Pan czy dumę i odnoszenie się do honoru i przyzwoitości. Uważam, że
każdy z nas ma dużo przyzwoitości osiągając mandat czy to Burmistrza czy
radnego w związku z tym P. Przewodniczący jeśli to jedno słowo tak by miało
nas bardzo mocno dzielić przepraszam za nie.
Oklaski.
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P. Burmistrz Leszek Dorula – Szanowni Państwo chciałbym się odnieść
jeszcze do jednej sprawy, proszę zrozumieć, że Burmistrz stoi zawsze w takiej
sytuacji, ze z kimś współpracuj. Proszę znów nie zrozumieć źle bo być może
jakieś słowo użyte tutaj dzisiaj zaważy na tym, że kolejne będę miał jakby
można powiedzieć zarzuty, że niewłaściwe, że inne. Ale cel jest jeden, żebyśmy
dla tego miasta coś zrobili popełniając naturalnie pewnie wiele błędów i teraz
nad czym mamy się skupić? Czy nad tym, żeby tych błędów tylko nie robić czy
nad tym, żebyśmy jak najwięcej dla tego miasta zrobili. Ja się skupiam,
żebyśmy jak najwięcej dla tego miasta zrobili w związku z tym dziękuje tym,
którzy się też skupiają i wiedzą, że nawet przy swoich własnych działalnościach
gospodarczych pracach nawet u kogoś również popełniają błąd i te błędy są albo
wybaczane albo wykorzystywane. Musicie też zrozumieć, że otaczam się
ludźmi, którzy też popełniają pewne błędy ale też za bardzo chcą. My przez te
lata wspólnie zaznaczam zawsze bo na każdej Sesji to dopiero od kilku Sesji
jest w tym momencie wmawianie mi jakbym nie doceniał Rady ale na każdym
sprawozdaniu, na każdym wystąpieniu tutaj Wam dziękuje na każdym, przy
każdej sprawie jakakolwiek byśmy nie zakończyli. Nie było takiego sukcesu,
którego bym Wam z tej mównicy nie podziękował a próbuje się wmówić w tym
momencie jakoby Burmistrz w mieście to jest wszyscy z listy „Jedno Zakopane”
z mojego ugrupowania z którego startowałem jakoby to wszystko było
kolesiostwo jakiś. Szanowni Państwo ja przedstawię w tym momencie jak
wygląda moja obsada ekipy kiedy w tym momencie zostałem Burmistrzem.
I być może nawet o to chodzi, że właśnie mają ludzie żal, że to właśnie nie ich
się gdzieś tam powołano a dam teraz takie tylko porównanie. Proszę Szanowni
Państwo ocenić to sami, ocenić to sami, porównam mianowicie poprzednia
ekipę P. Burmistrza Janusza Majchra kiedy na zastępcę swojego wziął radnego
Wojciecha Solika. Kiedy na drugiego zastępcę wziął koalicjanta z Platformy
Obywatelskiej startującego na posła P. Mariusza Koperskiego, kiedy na
Sekretarza Miasta wziął radną Renatę Szych, kiedy na Prezesa Polskich Kolei
Górskich wziął
radnego P. Łukasza Chmielowskiego. Kiedy a Prezesa
Geotermii poszedł radny Czesław Ślimak, kiedy na Prezesa „Sewiku” poszedł
członek Platformy Obywatelskiej startujący z listy Platformy Obywatelskiej
P. Dzioboń, proszę?
P. Bożena Solańska z sali – dlaczego tylko Platforma?
P. Kacper Gąsienica – Byrcyn z sali – no bo to Majcher.
P. Burmistrz Leszek Dorula – mówię, zaraz to powiem, przecież to nie
powiedziałem no to odczytam, P. Solik startujący z listy Twoje Zakopane czyli z
listy Burmistrza Janusza Majchra, P. Koperski z Platformy Obywatelskiej,
P. Szych z Jedności Tatrzańskiej, P. Chmielowski z ugrupowania Twoje
Zakopane P. Janusza Majchra, P. Ślimak z Platformy Obywatelskiej, P. Dzioboń
z Platformy Obywatelskiej, P. Piotrowski wydaje mi się, ze jedyny, który nie
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stratował w Zakopanem, wiem, żer sympatyzuje pozdrawiając go jako Prezesa
Spółki „Tesko” wiem, że sympatyzuje z SLD. Na ZCE powołana została radna
P. Małgorzata Cichocka, na Dyrektora Biura Promocji członek można
powiedzieć nawet przyjaciel Twojego Zakopanego P. Andrzej Kawecki, na
Dyrektora MOSIR-u siedzący tu P. Leszek Behounek. Szanowni Państwo na trą
całą listę powołanych zostało 6 radnych na najważniejsze funkcje w mieście na
prezesów, dyrektorów na wiceburmistrzów, sekretarzy. Odczytam teraz ten
zespół, który ja powołałem. Szanowni Państwo powołałem na swojego zastępcę
P. Wiktora Łukaszczyka potrzebny był mi człowiek, który potrafi się zajmować
planowaniem, wiedzieliśmy, że mamy trudności ze smogiem, pracował w
Geotermii nie startował z żadnej lity wyborczej do Miasta Zakopane. Nie
startował z tego co wiem również w żadnych wyborach. P. Agnieszka Nowak
Gąsienica druga zastępczyni nie startowała z tego co wiem nie należy do żadnej
partii politycznej wybierałem pod względem kierunków oświata, kultura w
prężności działania. P. Grzegorz Cisło 14 albo 15 lat pracy jako Sekretarz,
obejmując to miasto to największe wątpliwości miałem czy ja w urzędzie z tą
machina sobie poradzę nie będąc nigdy urzędnikiem z olbrzymim
doświadczeniem. Potrzebowałem osoby, która ta machinę bym powiedział
urzędniczą tutaj potrafił w jakiś sposób zatrzymać, w jakiś sposób popchnąć
pewne rzeczy do przodu. P. Krzysztof Strączek został Prezesem „Sewik”,
którego nigdy nie znałem został wybrany przez Radę Nadzorczą, z tego co
wiem nie stratował nigdy w żadnych wyborach i nie stratował również z list ani
moich ani innych na radnego czy posła. P. Monika Jaźwiec również została
Prezesem Tesko, nie znaliśmy się, nie współpracowaliśmy nigdy również
niestartowana w Zakopanem na żadna funkcję. P. Beata Majcher nie startowała
w Zakopanem, pracowała w Krakowie, wygrała konkurs uważam, że najlepiej
się w tym momencie stało pod względem promocji dla miasta Zakopanego.
Również nie jest członkiem żadnego mojego ugrupowania czy nawet
zbliżonego. P. Włosiński Prezes Polskich Tatr, które zdobyliśmy był powołany
na Prezesa przez Skarb Państwa i tak zostało bo wtedy jeszcze należało do
Skarbu Państwa. W tym momencie ta spółka zarządza i po raz pierwszy w
historii tej spółki od iluś tam lat liczymy na to, że będzie wyprowadzana na plus,
zawsze była na minus i przygotowywana do sprzedaży. I pozostał P. Leszek
Behounek z poprzedniej kadencji jako Dyrektor MOSiR-u. Szanowni Państwo
czy to jest kolesiostwo może popełniają błędy różne będą pewnie tak samo jak
my wszyscy z tego rozliczani ale czy to jest kolesiostwo albo (…) ani jednej
osoby z tej listy nie ma z „Jednego Zakopanego” ani jednej osoby, była owszem
jedna, która startowała to była P. Małgorzata Bachleda Szeliga,
P. Przewodniczący - i skupmy się na niej P. Burmistrzu.
P. Burmistrz Leszek Dorula – P. Przewodniczący i w tym momencie zastąpił
ją, sama zrezygnowała, zastąpił ja młody człowiek. Szanowni Państwo takie
porównanie, broń boże nie krytykujące prawem dozwolone, skupiłbym się na
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tym czy prawo powinno być inaczej uregulowane ustawowo, tak pewnie jak
ustawowo zostanie uregulowane wszyscy się do niego dostosujemy. Szanowni
Państwo ale naprawdę to są policzki dla tych ludzi, dla tych urzędników
wszystkich którzy w Urzędzie Miasta w tym momencie pracuj jako zespół.
Nigdy z nimi nie współpracowałem żadnym nie byłem urzędnikiem, i gdy z
nimi nie występowałem w żadnych ugrupowaniach niepartyjnych ani
społecznych. Wiedzą o tym dokładnie, chce im podziękować za to, że wspólnie
mamy szansę rozwijać to Zakopane i teraz pojawiają się błędy, będziemy te
błędy naprawiać z całą determinacją je likwidować. Ale proszę nie tworzyć w
tym momencie takiej atmosfery jakbyśmy tu toczyli wojnę o niepodległość jakąś
bo się pali nie wiadomo co. Ktoś kto co robi po prostu robi to celowo to raz i to
widać, wymierzony cel a drugie to bez poszanowania jeśli już nie dla mnie to
dla tych wszystkich ludzi za których serdecznie dziękuje. A Panu Bogu, że dał
mi takie natchnienie i prośbę o to abym mógł stworzyć, że tak powiem zespół,
który jest bez jakichkolwiek wpływów politycznych, jakichkolwiek wpływów
wyborczych, komitetów wyborczych i pewnie to jest mój największy ból i
pewnie to jest mój największy ból i w tym momencie też pewnie do mnie
większe pretensje. Chciałem tutaj jeszcze podziękować na samym początku
zanim będzie punkt mieszkance Zakopanego, która zgłosiła pewne
nieprawidłowości, ja Pani dziękuje. Gdyby Pani przyszła do mnie w tym
temacie uczyniłbym to samo, wyznaczyłbym kontrolę i tą kontrolę doprowadzę
do końca. Natomiast oczekiwałbym od wszystkich Państwa mieszkańców,
żebym takie wiadomości miał, serdecznie Państwu dziękuje. Chciałbym w tym
momencie bo mam nadzieję, że przebiegnie ta Sesja spokojnie złożyć Państwu
wszystkiego dobrego na święta nie zaostrzając tej atmosfery przeprosiłem
P. Przewodniczącego, jeśli popełniłem błąd przepraszam albo któregokolwiek z
radnych jeśli uważają, że maja do mnie jakąś urazę. Natomiast chciałbym
Państwa zapewnić, że jeśli popełniam błędy będę się je starał naprawić,
dziękuje.
Oklaski.
P. Przewodniczący – bardzo Państwa przepraszam bo powinienem
P. Burmistrzowi przerwać już to długie wystąpienie no ale z racji szacunku do
P. Burmistrza tego nie zrobiłem. P. Burmistrzu ja jadę jednym torem,
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali- przeprosiłem,
P. Przewodniczący - w obszarze jednego się obracam, Pan w swoim
wystąpieniu pięć wątków poruszył. P. Burmistrzu nie miał Pan wiedzy na temat
tego listu bo rozumiem ma Pan dużo ważniejsze rzeczy ale ja mam pytanie kto
ten list sporządził? bo ten list mnie oczernia i czym się kierował, bardzo proszę
o odpowiedź.

30

P. Burmistrz Leszek Dorula – no i widzi Pan jest to do (…) Pan musi
wiedzieć, Pan musi ukarać, Pan musi zniszczyć, Pan musi ktoś musi ponieść za
to konsekwencje bo dotknęło to Pana osobę. Czy nie wystarcza, że ja w imieniu
tych urzędników, których reprezentuje Pana przepraszam? To powinno być
ważniejsze to słowo bo oni są mi podlegli, czy ja mam się zajmować w tym
momencie Komisję śledcza i powiedzieć ta albo tamta albo Panią Anie, która
jest odpowiedzialna za biuro medialna albo jej pracownice? No ludzi kochani do
czego Pan dąży, do czego Pan dąży? Przeprosiłem niech Pan przyjmie te
przeprosiny i przepraszam również w imieniu tych osób, które wiem, że to
przygotowywały.
P. Przewodniczący - P. Burmistrzu to ja mam prośbę aby te osoby wystąpiły
tutaj i uzasadniły logicznie ten lis i czym się kierowały bo ten list mnie szkaluje
a Pan robi z tego sielankę i Pan mnie przeprasza a ten list już widnieje na stronie
i czyta wiele ludzi ten list szkalujący mnie. A Pan w jednym momencie chce
mnie po prostu przeprosić i nic Pan więcej nie powie.
P. Burmistrz Leszek Dorula – to postaram się uczynić drugą Panu
przychylność, przepraszam po raz drugi w imieniu moich wszystkich
pracowników Urzędu Miasta, którą widać, że Pan w tym momencie chciałby ich
wziąć jak to się mówi na widelec. Ale to są pracownicy, którzy popełniają
błędy, to są pracownicy, którzy mają swoje słabości, to są pracownicy, którzy
przygotowują również czasami pisma z których ja sam jestem po fakcie
niezadowolony. Natomiast tak Szanowni Państwo się współpracuje z
mieszkańcami tak Szanowni Państwo współpracuje się również z pracownikami
że pewne rzeczy się traktuje jako nietypowo czyjąś złośliwość tylko może jakieś
użycie czegoś niewłaściwego. To jest moje podejście jeśli, nie wiem czego Pan
oczekuje, żeby przyszły tu na kolanach do Pana i przepraszały, nie wiem do
czego dążycie Szanowna Rado w tym momencie znowu wywołując jakąś taką.
Może Pani Bożena w moim imieniu by coś powiedziała bardzo by mi było
przyjemnie bo widzę, że się zgłasza dość długo i nie może zabrać głosu jako
radna, dziękuje.
P. Przewodniczący – no Panie Burmistrzu po prostu przerasta Pan totalnie
siebie, list umieszczony na stronie Urzędu Miasta szkalujący mnie i Pan nic
żadnych kroków.
P. Andrzej Jasiński – P. Przewodniczący,
P. Przewodniczący – pan żadnych kroków nie jest w stanie poczynić aby nawet
ten list zniknął z tej strony bo to są szykany, bardzo proszę czym się panie
kierowały umieszczając ten list? To są moje dobra osobiste, zostały naruszone.
Bardzo proszę o odpowiedzialność, bardzo proszę o odpowiedź bo to jest
kłamstwo co tam jest napisane. Czym się kierowaliście, na pewno nie logiką i na
pewno nie uczciwością, proszę bardzo chcę usłyszeć odpowiedź.
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P. Andrzej Jasiński – P. Przewodniczący, bardzo proszę P. Marek Donatowicz.
P. Przewodniczący – nie P. Marek Donatowicz tylko pani,
P. Bożena Solańska z sali – ja byłam pierwsza.
P. Przewodniczący – P. Burmistrzu bardzo proszę o odpowiedź ewentualnie
pana pracowników.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – oficjalnie oświadczam, że zakończyłem w
tym temacie jakby ten i Pana,
P. Przewodniczący – przepraszam czy Pan sprostuje to, tą informację czy nie?
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – już sprostowałem i Pana przeprosiłem.
P. Przewodniczący – czy Pan sprostuje informacje na stronie internetowej?
P. Bożena Solańska z sali – dlaczego P. Jasiński znowu nie udzielił mnie
głosu?
P. Marek Donatowicz – Państwo Przewodniczący.
P. Przewodniczący – nie Panie Marku bo ja jeszcze tematu nie dokończyłem, ja
żądam usunięcia skutków naruszenia moich dóbr osobistych i Pan nie jest w
stanie powiedzieć swoim pracownikom idźcie na górę i zmieńcie tą informacje
bo to jest kłamstwo. O takie konsekwencje mi chodzi no i mam pytanie czy Pan
zleci swoim pracownikom sprostowanie tych kłamstw?
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – zlecę przeprosiny Pana.
P. Przewodniczący – ale w tym momencie bo już jest miesiąc za długo.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – to mógł Pan przyjść miesiąc temu i też
byśmy sprostowali.
P. Przewodniczący – nie P. Burmistrzu to Pan powinien przeczytać sobie tą
informację.
P. Burmistrz Leszek Dorula z sali – to mógł Pan przyjść miesiąc temu ale
widać chodziło tylko o wystąpienie na Sesji.
P. Przewodniczący – zadziwia mnie Pan po prostu zadziwia mnie totalnie Pan.
Czym się Drogie Panie kierowałyście wystosowując ten list, czym? Bo nie
prawda na pewno i nie stać Was nawet wyjść i przeprosić i zlikwidować ten list
ze strony.
P. Jacek Kalata z sali – jak Pan będzie Burmistrzem to będzie Pan mógł
dyscyplinarnie zwolnić pracownika.
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P. Przewodniczący – tacy jesteście odważni i tacy jesteście prawdziwi, proszę
Panie Marku.
P. Marek Donatowicz - P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, ja chciałem parę słów do Pana Dyrektora bo ma Pan mocne wejście
jak Pan widzi dzisiaj, mam na myśli Dyrektora ZCE. Będzie Pan pamiętał chyba
na całe życie ten moment kiedy został Pan tutaj jakby zgłoszony, przedstawiony
może bardziej tak. Szkoda, że wyszła młodzież bo ma lekcje samorządności no
nie są to łatwe lekcje, czasami lekcja jak pamiętacie Państwo (…) kiedyś za
naszych dawnych czasów to też były takie ciekawe lekcje. Wyszli no ale trzeba
się uczyć, może wyciągną z tego wnioski, ja mam taki sygnał do Pana bo jakby
Pan był pewnego rodzaju może „powodem” i temat, który został podjęty pry
Panu ZCE. I sam Pan widzi jak ważne przy tym wszystkim są relacje
interpersonalne i to jest z tych rzeczy o których Pan tutaj mówił jakie ma Pan
plany itd. jeżeli chodzi o funkcjonowanie na nowym stanowisku to będzie Pana
podstawowe zadanie. Bo sam Pan widzi do czego może doprowadzić złe
zarządzanie zespołem ludzkim i w tym wypadku ja Panu życzę żeby Pan sobie
te sprawy poukładał. A chciałbym dzisiaj prosić też o taką ponieważ to nasza
ostatnia Sesja przed świętami więc może troszeczkę uspokójmy nastroje chociaż
nie święta powinny być powodem uspokojenia nastrojów. Natomiast
rzeczywiście Proszę Państwa, żeby nie przedłużać też te relacje interpersonalne
są bardzo ważne jak widzimy z tej rozmowy też to wynika i to nie dotyczy tylko
i wyłącznie ZCE ale w ogóle relacji interpersonalnych jak są ważne. Jak ważna
jest w ogóle umiejętność dyskusji rozmowy i różnienia się, zawsze to
podkreślałem, żebyśmy nie krytykowali osób tylko ich poglądy bo to jest
najważniejsze. Pojedynkujmy się na argumenty na poglądy a to na pewno więcej
przyniesie efektów ale tez i szanujmy się. Wydaje mi się, że my możemy sobie
tutaj powiedzieć wiele ale nie możemy też generować braku szacunku do siebie
bo nawet najwięksi, nazwijmy to oportuniści i powiedzmy „przeciwnicy
polityczni” muszą się nawzajem szanować. No nie byłoby fajnie gdybyśmy tak
funkcjonowali bo niestety polska polityka w tej chwili tak wygląda a to szkoda.
Poza tym chciałbym się jeszcze odnieść do słów P. Burmistrza, które jak gdyby
niepotrzebne to jest, to sumowanie kto Kidy o i jak bo to działa w dwie strony.
Ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli poprzednicy robili źle to my róbmy
lepiej. I bardzo bym prosił, żebyśmy w końcu przestali wszyscy bo mówię też
do nas, do siebie odnosić się do tego co tamci a co ci itd.. bo to naprawdę nie ma
najmniejszego znaczenia. Każdy kto będzie głosował w przyszłym roku w 20q8
będzie mówił o tym co zostało zrobione w ciągu ostatnich czterech lat. To
będzie podsumowane bo to wracanie do przeszłości wieczne takie ciągłe
wytykanie sobie kto kogo gdzie itd. to nie daleko na tym Panowie pojedziemy.
Mówmy o tym co do przodu ale też nie pozwalajmy sobie na to, żeby się
nawzajem obrażać i tego Państwu z dzisiejszej dyskusji życzę. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – Pani Solańska.
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P. Bożena Solańska - Szanowni Państwo, wiadomo kobiet w tej Radzie się za
bardzo nie szanuje,
P. Wojciech Tatar z sali – Pani Bożenko (…)
P. Jacek Kalata z sali – jesteśmy zawsze z Panią.
P. Bożena Solańska - kochani jesteśmy w przededniu jednego z
najpiękniejszych świąt, Świąt Bożego Narodzenia. Kiedy składamy sobie
życzenia spokoju, radości, miłości skończmy z tymi waśniami, skończmy z tymi
wypominaniami bo to do niczego nie doprowadzi. Zgoda buduje a niezgoda
rujnuje, niestety nie jest to do końca tutaj przestrzegane. Składam wniosek
formalny o zamknięcie tej części i przejście do następnego punktu naszych
obrad.
P. Przewodniczący – P. Jan Gluc bardzo proszę.
P. Bożena Solańska z sali – zgłosiłam wniosek formalny.
P. Przewodniczący - ale Pani Bożenko ale P. Jan również prosił o zabranie
głosu w tym temacie,
P. Jacek Kalata z sali – to ja też,
P. Przewodniczący – ale oczywiście, że tak.
P. Bożena Solańska z sali – Pan też wniosek formalny składał.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Wysoka Rado ja w sprawie
sprawozdania Burmistrza a konkretnie tego punktu gdzie mamy nominację
nowego Dyrektora ZCE. Do Młodzieżowej Rady Miasta chciałem powiedzieć,
że to nie jest jeszcze konflikt, dobrze, że jesteście. To jest tylko różnica zdań,
która ma znaleźć lepsze rozwiązanie i to lepsze rozwiązanie jest w rękach
nowego Dyrektora ZCE. Ja z tej strony chciałem powiedzieć Panu Dyrektorowi,
że na pewno ze strony radnych będzie miał duży kredyt zaufania a osobiście
powiem tylko kilka zdań na temat ZCE. Jestem jednym z dwóch radnych z
Krzysztofem Wiśniowskim, którzy głosowali w sprawie 20 lat temu za kupnem
ZCE. I Panie Dyrektorze no przez ten czas jak tutaj przewijają się te dyskusje no
prosi się o jedno w tym ZCE, żeby wreszcie plan zagospodarowania tego
obiektu. Jasno określić, że ma on przeznaczenie oświatowo sportowe no bo tak
jest i co jest kluczowe dla tego obiektu, żeby było ustalone i kolejne inwestycje,
żeby były tak poukładane na tym obiekcie. Żebyśmy dzisiaj nie stawali przed
takim dylematem jak na ostatniej Komisji Sportu, że dowiadujemy się, że ta
oczekiwana ścianka wspinaczkowa będzie przyklejona do tej starej hali
sportowej. Gdzie już od prawie 20 lat leży tu dziewięć koncepcji rozbudowy tej
hali aby była przystosowana do potrzeb tego miasta i jedyne miejsce na taką salę
z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej 20 metrów na 40, 3 metry po
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bokach, 800, 1000 miejsc do siedzenia. I można tam robić wiele imprez i
wykorzystywać kiedy zima w Zakopanem jest przez pół roku do tego aby
służyła naszej młodzieży i całemu miastu. Panie Dyrektorze wszystkiego
dobrego na Pana urzędowaniu, jest Pan młody, młodzi maja Duzy kredyt
zaufania. Zaprezentował się tu Pan świetnie, liczymy, że Pan będzie częstym
gościem również na Radzie Miasta i Komisji Sportu, dziękuje.
Oklaski.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo a zatem chciał jeszcze głos zabrać
P. Jacek Kalata ale ponieważ został zgłoszony wniosek formalny. Kto jest za
zakończeniem dyskusji proszę podnieść rękę.
Wniosek głosowano
P. Przewodniczący – 11 no to wniosek został przyjęty, dziękuje, zwracam
uwagę, że ja nie głosowałem zza zakończeniem dyskusji bo chciałem, żeby P.
Jacek również zabrał głos.
Ad.6
P. Przewodniczący – dobrze pkt. 6 Sprawozdanie z działalności stałych
Komisji Rady Miasta Zakopane. Proszę kolejno Przewodniczących o
przedstawienie sprawozdania, jako pierwszego proszę Wiceprzewodniczącego
Komisji Ekonomiki P. Zbigniewa Szczerbę.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
Komisja Ekonomiki obradowała w dniu 17 grudnia. Zajmowała się
opiniowaniem projektów uchwał na najbliższą Sesję. W porządku obrad był
również projekt budżetu Miasta na rok 2018 oraz sprawy bieżące, wolne
wnioski a tam rozpatrzenie korespondencji. Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekty uchwał na dzisiejszą Sesję, jeżeli chodzi o budżet po dyskusji i tam
pytaniach, które na Komisji padły poprosiliśmy Panią Skarbnik o przedstawienie
wersji poprawionej budżetu ponieważ wyszło prawdopodobnie kilka nieścisłości
w tym projekcie. Więc poprosiliśmy o nową wersję i przełożone została
głosowanie nad tym punktem na następne posiedzenie Komisji, jak również
Komisja zapoznała się z pismami, które do nas wpłynęły i tutaj może coś więcej
na ten temat powiem. Pierwszym, pisma może te które były jakby w pewien
sposób tam kontrowersyjne, w jakiś sposób kontrowersyjne. Mianowicie
rozmawialiśmy o działce na ul. Ogrodowej i o zamianie, która w jakiś sposób
została ona przygotowana przez Urząd na wniosek mieszkańca Nowego Targu
zdaję się. I tutaj Komisja w głosowaniu były dwa głosy za, 2 głosy przeciw więc
Komisja jakby nie podjęła tematu zamiany tej działki, nie wyraziła zgody na
zamianę tej działki. Była również spornym tematem działka przy ul. Aleje 3-ego
Maja i tutaj Komisja już w ogóle nie podjęła decyzji, mianowicie przy wniosku
o odstąpienie od sprzedaży ten wniosek upadł natomiast przy wniosku o
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sprzedaż tej działki również nie uzyskał większości 2głosy za i 2 głosy przeciw.
Pozostałe pisma zostały przedstawione i przyjęte do wiadomości bądź
pozytywnie zaopiniowane, Komisja jeden wniosek przedstawiła do
P. Burmistrza jeszcze o przedstawienie informacji na temat toczących się
postępowań w sprawie działki nr 83 obr. 8 przy ul. Kościeliskiej. Jest to
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, otrzymaliśmy informacje o
tym, że tam jakieś procedury się w tej chwili odbywają związanej z warunkami
zabudowy czy pozwoleniem na budowę, które jakby legalizowały szkołę. I teraz
pytanie nasze czy coś się w tym temacie odbywa rzeczywiście. Jedną rzecz
jeszcze Komisja podjęła, przepraszam, że wrócę do korespondencji w sprawie
działki na ul. Tetmajera i tutaj Komisja zaopiniowała pozytywnie sprzedaż
wieczystego użytkowania na tej działce pod warunkiem podniesienia wartości
przedmiotowej nieruchomości do kwoty 1 milion 530 tysięcy zł. Dziękuje
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo, czy są pytania? Bardzo proszę P. Józefa
Figla Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
obradowała 19 grudnia 2017r. W czasie obrad Komisja zaopiniowała projekt
budżetu na 2028 rok pozytywnie 8 głosami za. Jednak no miała trochę uwag i
Pani Skarbnik przedstawiła poprawki, Komisja pozytywnie zaopiniowała
wieloletnią prognozę finansową również 8 głosami za. Skierowała wniosek do
Burmistrza o przygotowanie umów dotyczących dzierżaw bezterminowych z
pominięciem umów mieszkaniowych. Ponadto Komisja pochylała się nad
pismami mieszkańców, negatywnie zaopiniowała pismo dot. usunięcia pomnika
przyrody z drzew rosnących na prywatnej posesji Wydział Ochrony Środowiska
wypowiedział się w tym temacie, że nie ma możliwości usunięcia statusu
pomnika przyrody z tych drzew jeżeli one nie zagrażają chyba, że będzie wyrok
sądu. Drugie pismo negatywnie zaopiniowała dotyczące zamontowania progu
zwalniającego na ulicy Szkolnej z Wydziału Drogownictwa otrzymaliśmy
wiadomość, że jest tam strefa ruchu i przepisy ograniczają prędkość do
bezpiecznej a dwa lata temu zdjęto taki próg z tej ulicy na wniosek
mieszkańców. Było pismo P. Hazy odnośnie miejsc parkingowych ale ono
będzie rozpatrzone, Komisja wróci do niego po uregulowaniu dojazdu do
posesji Krupówki 49 na gminnej działce. Inne pisma Komisja zaopiniowała.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Przewodniczący czy są pytania? Nie
ma, bardzo proszę P. Kacpra o przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji
Rewizyjnej jako jej Wiceprzewodniczący.
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P. Kacper Gąsienica – Byrcyn - zaskoczyło mnie trochę ale natomiast ogólnie
co do zasady były dwie skargi na działanie Burmistrza i obie nie znalazły
uzasadnienia tutaj w opinii Komisji.
P. Przewodniczący – są pytania? dziękuje bardzo P. Przewodniczący,
P. Stanisława Majerczyka bardzo proszę Wiceprzewodniczącego Komisji
Oświaty o przedstawienie sprawozdania z Komisji.
P. Stanisław Majerczyk – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka
Rado, posiedzenie Komisji Oświaty odbyło się 20 grudnia. W posiedzeniu
Komisji uczestniczyła Pani Naczelnik z Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu
P. Zofia Kiełpińska. Proszę Państwa zajęliśmy się opiniowaniem uchwał na
obecna i podejrzewam przyszłą posiedzenie Rady Miasta i Komisja pozytywnie
zaopiniowała następujące projekty uchwał tj. uchwałę dot. trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Pozytywnie tak samo
zaopiniowała wieloletnią prognozę finansową Miasta Zakopane jak również
projekt Budżetu Miasta na rok 2018 w zakresie oświaty.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo są pytania? Bardzo proszę P. Macieja
Wojaka co prawda Komisja Kultury nie odbyła się ale ma do przedstawienia
istotną informację z wyjazdu do Lusławic.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, od przeszło 4 lat prowadzimy dyskusję na temat tego czy
sala koncertowa (…) sala wielofunkcyjna jest potrzebna w Zakopanem. Będąc
Przewodniczącym Komisji Kultury kilkakrotnie organizowałem takie debaty,
dwukrotnie w „Willi Pod Jedlami” gdzie było bardzo wielu gości spoza
Zakopanego, których nie trzeba było przekonywać do tego. Wydaje mi się, że
idea jest słuszna i znajduje coraz większe poparcie wśród mieszkańców i osób,
które odwiedzają Zakopane. W związku z tym w poprzednich latach Proszę
Państwa byliśmy w NOSPR-rze w Katowicach na koncercie a teraz z
trzytygodniowym wyprzedzeniem zorganizowałem 16 listopada wyjazd do
Lusławic do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Mimo
tego, że było dużo czasu, żeby podjąć taką decyzje udział w wyjeździe wzięły
tylko trzy osoby P. Bożena Solańska, P. Przewodniczący Jóźkiewicz i ja.
Byliśmy na koncercie muzyki filmowej i oglądaliśmy to centrum muzyki, ta
salę koncertowa, która jest naprawdę pięknie zorganizowana w szczerych
polach ale może pomieścić 650 osób i kosztowała 65 milionów złotych z tego
ponad 90% to były środki europejskie i prawie wszystkie koncerty, których w
roku robią około 70 albo 60 warsztatów również takie tam są możliwości
frekwencja prawie zawsze jest 100%. Dyrektor tego Centrum oświadczył na
koniec naszego pobytu, że Zakopane ze swoją przyszła salą koncertową skazane
jest na sukces. I z tego co nam wiadomo i Państwo radni wiecie na początku
tego roku P. Burmistrz przedstawił projekt modernizacji kina „Sokół” w
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Zakopanem i wydaje mi się, że to w tej chwili jest najbardziej rozsądna
propozycja ponieważ pozyskanie środków europejskich jest wyłącznie na
modernizacje istniejących obiektów. Także mam nadzieje, ze w przyszłym roku
przystąpimy do konstruktywnych rozmów z Towarzystwem Gimnastycznym
„sokół”. Dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – Panie Macieju bardzo Panu dziękuje za to sprawozdanie.,
Bardzo proszę P. Andrzeja Hyca Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i
Turystyki o przedstawienie sprawozdania.
P. Andrzej Hyc – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowna Rado,
Szanowni Państwo w dniu 14 grudnia 2017r. odbyła się najważniejsza Komisja
ze wszystkich dlatego, że prowadziłem ją ja, historyczna Komisja.
Głos z sali – pierwsza i ostatnia.
P. Andrzej Hyc – pierwsza i ostatnia ale oczywiście nie wiadomo,
P. Jacek Kalata z sali – bo się na niej zjawiłeś tak?
P. Andrzej Hyc - tak, tak, tak oczywiście byłem na kilku na tej również bo
musiałem ją prowadzić. Szanowni Państwo już tak bez żartów Komisja była
dosyć długa dlatego też nie bez kozery mówię, że była historyczna bo miała
naprawdę kupę różnych ciekawych dodatków. Gościliśmy na Komisji P.
Naczelnik Zofię Kiełpińską, Panią Skarbnik i P. Naczelnika Wydziału
Inwestycyjnego Wojciecha Stankiewicza. I tu wywiązała się bardzo gorąca
dyskusja nad punktami jeżeli chodzi o kwestię inwestycji w zakresie sportu.
Rozmawialiśmy przede wszystkim o modernizacji górnej Równi Krupowej, tam
pojawiły się, oczywiście Naczelnik Wydziału Inwestycyjnego przedstawił plan
modernizacji Równi Krupowej gdzie mają się zlokalizować ścieżki rowerowe,
siłownia oraz skate park w górnej części Równi Krupowej. Natomiast padły
oczywiście pytania również o system naśnieżanie, żeby naturalnie ta Równia
Krupowa była wyła wykorzystywana również pod trasy biegowe i tutaj
dostaliśmy taką informację, która nas zaspokoiła, że tego naśnieżania nie będzie
na Równi Krupowej ze względów własnościowych. Wywiązała się bardzo
gorąca dyskusja na ten temat i Komisja jednogłośnie, że tak powiem
postanowiła aby znaleźć ewentualne alternatywne rozwianie doprowadzenia
naśnieżanie na Równie Krupowe. Łącznie z tym, że pojawiły się również
informacje na temat aby obie Równie połączyć w jedną całość i zrobić duży jak
to powiedzieli taki zakopiański duży park gdzie mogłyby korzystać oczywiście
młodzież i zrobić jedną wielką trasę biegowa więc myślę, ze to rozwiązanie
tutaj P. Wojciech Stankiewicz znajdzie. Kolejnym etapem były rozmowy na
temat boiska sportowego na Orkana dlatego, że kwota zabezpieczona na
inwestycje przy Stadionie na Orkana jest kwotą 500 tysięcy zł. co naturalnie nie
wystarczy na modernizację całości stadionu. Natomiast co bardzo cieszy ta
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kwota dużo wyższa ponad miliona złotych jest zarezerwowana już na rok 2019,
natomiast tutaj Komisja bardzo prosiła o to aby zapoznać się z finalnym
projektem budowy stadionu na Orkana. Tym bardziej, że już, że tak powiem
sprawy własnościowe i problemów własnościowych przy tej inwestycji nie ma,
trzeci taki element, który wzbudzał dosyć duże wątpliwości to była kwestia
budowy ścianki wspinaczkowej przy Zakopiańskim Centrum Edukacji. Komisji
chodziło o to aby zachować obecny kształt sali gimnastycznej poprzez
ewentualną inwestycję ścinki gimnastycznej nie doprowadzić do likwidacji bądź
też do braku możliwości użytkowania sali gimnastycznej we właściwy sposób.
Pojawiła się informacja aby tą salę gimnastyczna rozszerzyć do wymiarów
spełniających wymogi do gry w piłkę ręczną. Również na Komisji gościliśmy
P. Dyrektora MOSIR-u P. Leszka Behounka i ja z tego miejsca chciałem Panu
Leszkowi bardzo podziękować za całokształt pracy bo nie ukrywam, że muszę
przyznać bo też obserwuje z różnych stron działalność. Powiem szczerze, że
bardzo mi się podoba kwestia prowadzenia tutaj przez Pana Leszka, który
wkłada że tak powiem również dużo swojego serca w to aby MOSIR i
działalność w zakresie edukacji, sportu dla dzieci działała poprawnie. Ja myślę,
że nie będę czytał tutaj dochodów i wydatków bo to nie jest miejsce na to,
będziemy to tez omawiać przy stosownym punkcie. Natomiast generalnie
wniosek jest taki, że cieszy fakt, że zarówno dochody jak i wydatki w zakresie
kultury fizycznej znacznie wzrosły w stosunku do ubiegłego roku i to napawa
bardzo dużym optymizmem, że inwestycje w zakresie sportu i kultury fizycznej
będą wrastać. Natomiast w związku z tym, że tutaj sprawa tyczy się bardziej
kwestii sportowej tutaj P. Leszka Behounka zostałem poproszony o odczytanie
pewnego pisma, zostało skierowane do mnie do Wiceprzewodniczącego
Komisji Sportu i Turystyki. Ja tylko nakreślę taki ogólny zarys, że sprawa tyczy
się materiału, który pojawił się w Tygodniku Podhalańskim, zapisu wideo
podczas wspólnej gry w bilard pomiędzy radnym Jackiem Kalatą a radnym
Łukaszem Filipowiczem gdzie padły pewne zarzuty. Natomiast tutaj jest
wyjaśnienie zarzutów więc ja to może odczytam, żeby tutaj nie pomylić tego
wyjaśnienia. Więc: „ P. Leszek Behounek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zakopanem skierował pismo gdzie w związku z wezwaniem P.
Jacka Kalaty radnego Miasta Zakopane do usunięcia skutków naruszenia moich
dóbr osobistych uprzejmie proszę Pana radnego o odczytanie podczas
najbliższej Sesji Rady Miasta Zakopane w dniu 21.12.2017 mojego pisma
dotyczącego w/w sprawy” I tutaj jest bardzo krótkie pismo, przeczytam
„Wezwanie do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych. Wzywam do
niezwłocznego usunięcia skutków naruszenia moich dóbr osobistych w
szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia w tej kwestii. W dniu
16 grudnia 2017 r. podczas wywiadu transmitowanego na stronie Tygodnika
Podhalańskiego w programie „ Z radnym Kalatą i Filipowiczem” bezpodstawnie
rozpowszechnił Pan nieprawdziwa informację: (cytat) „…to nie jest po prostu
tak, że tylko po prostu w „Sewiku” się źle dzieje, tak samo w MOSIR-rze,
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powiedzmy inaczej były radny też zatrudnił swoją córkę i tam jakoś nie ma
żądnego problemu. Tak jest od lat, od lat”. Tutaj komentarz do tego, informacje
rozpowszechnione przez Pana Są nieprawdziwe i godzą nie tylko w moje dobre
imię i mojej rodziny ale także w pozytywny wizerunek jednostki, którą
stworzyłem od podstaw i ma zaszczyt kierować od początku jej istnienia. Wyżej
wymienione oświadczenie proszę opublikować na stronie internetowej w której
dopuścił się Pan pomówienia tj. Tygodnik Podhalański oraz ponieważ naraził
Pan na szwank dobre imię jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Zakopane na
najbliższej Sesji Rady Miasta. Oświadczenie proszę zamieścić w terminie 7 dni
od dnia wpłynięcia pisma do Biura Rady Miasta”. Podpisane P. Leszek
Behounek. To jest całe sprawozdanie z Komisji i tutaj wpłynęło to pismo do
mnie więc zostało ono odczytane, to jest całe sprawozdanie, dziękuje bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo czy ktoś chce w temacie sprawozdania?
proszę bardzo.
P. Jacek Kalata - Proszę Państwa tak się stało, że niestety troszeczkę emocje
mnie przy (..) poniosły tutaj z tego miejsca bardzo przepraszam Pana Dyrektora
za to, była to informacja, która mi podsunięto po prostu jden z kolegów radnych
troszeczkę widocznie. W ostatniej chwili nie miałem jej czasu zweryfikować
także z mojej strony przepraszam w swoim blogu po prostu zamieszczę tak
samo na stronach Tygodnika oświadczenie stosowne. Nie wiem czy,
P. Leszek Behounek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zakopanem z sali – bardzo bym prosił o odczytanie.
P. Jacek Kalata - o odczytanie tak. Ja Jacek Kalata radny Miasta Zakopane
przepraszam P. Leszka Behounka Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji z w Zakopanem za oskarżenie o nepotyzm i podanie nieprawdziwych
informacji o tym, że Pan Dyrektor zatrudnił w kierowanej przez siebie jednostce
swoją córkę. Wyrażam również ubolewanie z powodu narażenia na szwank
dobrego imienia P. Dyrektora, jego rodziny oraz jednostki przez niego
kierowanej. Także bardzo przepraszam była to informacja naprawdę
niesprawdzona. Chciałbym się tutaj odnieść jeszcze do tego sprawozdania
Andrzejku wiadomo chodzi tutaj o te po prostu trasy biegowe tutaj na Równiach
Krupowych. Ja tutaj miałem przyjemność z Jasiem Glucem rozmawiania jak to
było w latach 70. W latach 70 było wspaniale, tak Zakopane było o 2/3
mniejsze, populacja była mniejsza, odwiedzało nas dużo mniej turystów. Dzisiaj
niestety rzeczywistość jest taka, że przy trasach biegowych powinniśmy
zamieścić jeszcze zrobić wypożyczalnie masek gazowych, żeby ci sportowcy
nie musieli tymi ciężkimi pyłami po prostu się zatruć. Nie okłamujmy się ja
sądzę, że na cały okres zimowy, żeby te trasy nie były zadeptywane powinna
być wtedy Równia odgrodzona i niedostępna dla pozostałych mieszkańców,
użytkowników tej przestrzeni. Sądzę, że mamy świetne tereny na Zoniówce,
mamy świetne tereny na Bachledzkim Wierchu, które są otwarte, mamy
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Gubałówkę, są przestrzeni, które są w ogóle niezagospodarowane gdzie można
naprawdę urządzić świetnie trasy, można je ogrodzić ponieważ tamte tereny nie
są przez taką ilość po prostu wykorzystywane. Dziękuje.
P. Przewodniczący – dziękuje bardzo Pan Andrzej.
P. Andrzej Hyc – ja tutaj odniosę się do słów P. Jacek Kalaty, ja z Panem się
zgadzam co do sytuacji smogowej w mieście, borykają się z tym również inne
miasta ale wiadomo patrzymy też na siebie. Natomiast co do tras biegowych,
zagospodarowania ich w centrum miasta, ja uważam, że to jest bardzo dobry
pomysł aby taki sport jak biegi narciarskie mógł funkcjonować właśnie w
centrum gdzie jest duże prawdopodobieństwo, że one mogłyby się naprawdę w
fajnej pętli zamknąć. Idąc wzorem choćby miasta Liwinio we Włoszech gdzie
praktycznie w centrum odbywają się tego typu biegi i one są bardzo popularne
zresztą jak widać w miastach mocno skupionych ludzie również często
korzystają z takich właśnie miejsc jak tego typu park,. Ja uważam, że oprócz
naturalnych tras biegowych te wszystkie inne aktywności jak najbardziej
powinny być wykorzystywane w samym centrum miasta. Ale zgadze się też z
Panem, że mamy inne miejsca na zorganizowanie tego typu tras ale ja bym to
traktował w kategorii takiej jako dodatkowy element gdzie moglibyśmy zrobić
inne też aktywności natomiast absolutnie nie wykluczałbym tutaj terenu Równi
Krupowej do zagospodarowania tras biegowych,
P. Jacek Kalata z sali – grodzonych, żeby nie uszkadzać trasy, trasę ogrodzić
bo inaczej będzie to zadeptane tak jak to się dzieje teraz.
P. Andrzej Hyc – nie no zgadza się trzeba to przemyśleć kompleksowo jeżeli
chodzi o trasy zagospodarowania natomiast trasy biegowe w centrum miasta,
tutaj na Równi Krupowej ja uważam, że są genialnym rozwiązaniem.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, tam w tym wywiadzie jeszcze więcej nieścisłości się
pojawiło Panie Jacku więc proszę sprawdzać informacje, które Pan publikuje i
mówi. Natomiast jeżeli chodzi o sprawozdanie Komisji Sportu i meritum jakby
sprawy jeżeli chodzi o trasy biegowe, ja pragnę zaznaczyć i przypomnieć, że w
budżecie na rok 2018 rewitalizacja czy to inne piękne słowo chyba jest
rewitalizacja Równi Krupowej. Jest wpisane w dziale sport a właśnie dlatego, że
tam miały być trasy biegowe natomiast dyskusja cała, która się wywołała na
Komisji Sportu dotycząca tego miejsca i realizacji tego zadania i tych tras
biegowych, które tam maja być wynika z tego, że nie jest zaplanowane śnieżenie
tych tras. Tu głównie chodziło, cała dyskusja chodziła o odśnieżenie, ciężko
sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić dobre porządne trasy z infrastruktur,
która będzie wokół jeżeli nie będzie śnieżenia. I tutaj radni Komisji Sportu
wyrazili swój niepokój, że te trasy jeżeli nie będzie tego sztucznego śniegu one
nie będą spełniały swojej roli. Natomiast tak jak powtarzam po raz kolejny
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wpisane jest to w dziale sport a nie inwestycje więc tam mają się dziać rzeczy
związane ze sportem czyli z trasami biegowymi tak naprawdę. Natomiast jeżeli
chodzi o smog, zanieczyszczenie powietrza itd. nie możemy tego używać jako
argument ku temu, że czegoś nienależny robić, należy równolegle walczyć z
zanieczyszczeniem powietrza i pyłami i smogiem ale równocześnie należy
prowadzić rzeczy związane z infrastrukturą sportową z tym z czego Zakopane
tak naprawdę wyrosło. Tutaj oczywiście, że skierowanie również tras
biegowych czy rowerowych czy stadionu, boiska sportowego na Zoniówce czy
w innym rejonie, oczywiście, że jest bardzo dobra koncepcja i to jest koncepcja,
która jest od wielu lat proponowana i dawana jako pewien pomysł. Natomiast
nie można rezygnować z tego co się odbywa w wielu miastach zimowego sportu
gdzie w centrum odbywają się wielkie wydarzenia i Zakopane powinno w tym
kierunku pójść. Dziękuje.
P. Przewodniczący - dziękuje P. Jan Gluc.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, P. Burmistrzu, Szanowni Państwo, Wysoka
Rado tak ten temat wywołał trochę emocji na Komisji Sportu ponieważ no
ustalaliśmy, że na tej górnej Równi krupowej te trasy biegowe będą. Da się je
połączyć nawet z dolną Równia Krupową i musimy ten temat naprawdę
potraktować poważnie i priorytetowo bo nie możemy mówić w ten sposób, że
no to jeśli się nie da to co mamy nie robić? No śnieżenie się da zrobić, nie da się
z potoku Bysty da się z Foluszowego z oczka wodnego pociągnąć rurą 10 cm
chodnikiem, napełnić zbiornik na Równi Krupowej, rozprowadzić tą wodę. No
trzeba to najpierw wiedzieć, żeby o tym rozmawiać no bo ja już nie będę
wysyłał do Austrii do Niemiec do Włoch ale na Białoruś do Rabiś koło Mińska i
tam zobaczymy jak wyglądają trasy, które są szerokie na 6 metrów, oświetlone
wieczorem. Obok oświetlenia są maszty z których jest śnieżenie no i nikt nie
rozwozi tego ratrakami, proste, proste naprawdę no ale my o tym mówiliśmy.
Ktoś mówi, że to się nie znajduje później w strategii no nie znajduje się bo ktoś
tego nie notuje, nie słucha albo dlaczego nie spisuje przez kolejnym kapitalnym
rozwiązaniem jest to co też mówiliśmy na Komisji Sportu no panowie zjechać
tutaj tą ulicą Kościuszki na odcinku 100 metrów, zrobić tak wiadukt, górą
przejście z Równią Krupową dolna z górną. Przeż tu się odbywały biegi
Sylwestrowe, lata 70, 60, 80 przecież to było zjawisko, które gromadził kilkuset
zawodników na starcie zawsze 31 grudnia Bieg Sylwestrowy no był w takiej
tradycji w centrum miasta. To się robi wszędzie dzisiaj, biegi sprinterskie to jest
1200, 1800 metrów konfiguracja terenu no coś fantastycznego bylibyśmy wielcy
jakbyśmy to zrobili a nie trzeba zbyt dużo aby taka rzecz stała się w Zakopanem
faktem rzeczywistym. No przecież nie będziemy, bo i tak można zrobić zejść z
tym narciarstwem do podziemia tak bo kto widział, pokazywałem na Komisji w
Planicy na wybiegu Wielkiej Krokwi 30 września już pod wybiegiem Wielkiej
Krokwi na przeciw stoku były zorganizowane trasy biegowe. I tam już
zawodnicy trenowali więc dla chcącego, powiem tak nic trudnego. Dziękuje.
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P. Przewodniczący – to P. Wiktor i P. Maciej chyba, że P. Maciej był pierwszy,
P. Maciej Wojak następnie Pan Wiceburmistrz.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, P. Burmistrzowie, Wysoka Rado,
oczywiście jestem wielki zwolennikiem popularyzacji narciarstwa biegowego i
przede wszystkim śladowego, turystycznego w Zakopanem bo to jest wydaje mi
się przyszłość naszego regionu. Skoro nie wychodzi nam z narciarstwem
alpejskim to spróbujmy popularyzować narciarstwo biegowe, które jest
popularne nie tylko w gór tacha ale również na nizinach i ci ludzie, którzy nas
odwiedzają z nizin chętnie by skorzystali z tras biegowych. Ale osobiście
radziłbym Państwu, żeby się skupić na tych trasach, które kiedyś były
wizytówką Zakopanego, myślę o trasach Pod Reglami ze względu na świetne
usytuowanie a przede wszystkim ze względu na czyste powietrze. I tutaj na
Równi krepowej to bardzo dobrze wyglądało kiedy były duże opady śniegu trzy
tygodnie temu ale również było czyste powietrze ponieważ wiatr przegnał smog.
Natomiast wydaje mi się, że przyszłościowo zawsze będzie tez kolizja z
pieszymi, jest to dość mały teren i jeśli chodzi o takie poważne inwestycje to te
ścieżki Pod Reglami gdzie teraz trafimy już dzięki wysiłkom P. Naczelnik
Wydziału Drogownictwa te dwa mostki, które były kluczowe dla tych tras czyli
Spadowiec i Dolina Ku Dziurze zostaną wyremontowane i oddane jeszcze w
tym roku, żeby skupić się na tych trasach. To są trasy, które w 80 latach były
niezwykle popularne natomiast co do Równi Krupowej to pamiętajcie Państwo,
że trzy lata temu była świetna inicjatywa, która nazywała się biegówki
wieczorową porą, no i co no niestety nie mogli tego przeprowadzać na Równi
Krupowej z tego prostego względu, że nie nadaje się do tego, żeby uprawiać
tam wysiłek fizyczny. Także bardzo bym radził Komisji Sportu, żeby starała się
skupić na tych trasach Pod Reglami. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuje P. Burmistrz.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść tutaj do tematu Równi Krupowej bo
tak jak zresztą poproszę jeszcze jeśli chodzi o szczegóły i tutaj P. Zofie
Kiełpińską Naczelnika Wydziału Sportu i P. Wojciecha Stankiewicza w
szczegółach może przybliżą troszkę bardziej tematy. Nie ma takiej sytuacji,
żeby tutaj jest zaniechana jakby sprawa utworzenia właśnie tras biegowych
właśnie na górnej Równi Krupowej, absolutnie to nie zostało tak zrobione.
Natomiast myśmy musieli jakby na pewnym etapie zamknąć projektowanie z
uwagi na to, że staramy się o środki na rewitalizację również górnej Równi
Krupowej. Jest tam problem pewien no formalny i projektowy z
zaprojektowaniem po prostu zasilania w wodę tego terenu bo to nie jest tak, że
to jest tam rura 10 cm, weźmiemy sobie skądś tam w tym momencie, żeby
docelowo to właściwie zrobić. Tylko takie troszkę większe przedsięwzięcie i to
są uwarunkowania również wodno prawne, także pragnę zapewnić, że jest to
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robione i zostanie to po prostu uzupełnione. Natomiast jeżeli zostanie wykonana
ta rewitalizacja w tym kształcie jaki mamy teraz projekt to również nie
przeszkodzi to, żeby tą wodę później doprowadzić. Nie jest to wielka ingerencja
w teren, żeby tak instalacja została w późniejszym trochę terminie wykonana.
Tam również przewidziano w tym projekcie takie miejsce właśnie rekreacyjne
jeżeli chodzi siłownie zewnętrzną, jeśli chodzi o plac zabaw. Również
doprojektujemy tam toalety bo w takich miejscach jednak to powinno być i nie
w takiej skali jak to mam miejsce na dolnej Równi ale robimy to. I tutaj nie ma
w ogóle jakby tego tematu, że takie trasy nie powstaną, ja tu Panią Naczelnik
poproszę bo przybliży to, że już tak naprawdę mamy śnieżenie w takim obecnie
zakresie w jakim możemy mieć, proszę bardzo Pani Naczelnik.
P. Zofia Kiełpińska Naczelnik Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu –
P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o
śnieżenie tras to sytuacja wygląda następująco mamy podpisane z naszą spółką
„Tesko” umowę in-house. Mamy przygotowaną strategię na przygotowanie i
śnieżenie trasy na Równi Krupowej. Jak Państwo wiecie, że ta trasa już drugi
rok jest sztucznie śnieżona i mieliśmy w minionym sezonie do końca lutego 2,5
kilometra. W tej chwili armatki pracują i mammy na najbliższe cztery lata
podpisaną umowę, zabezpieczone środki wieloletni plan finansowy to pokazuje,
ponadto Proszę Państwa mamy zawartą umowę już na nowy sezon na
przygotowywanie i śnieżenie jednego kilometra trasy właśnie Biały Potok.
I korzystając tutaj z obecności przed mikrofonami. Chciałam prosić Państwa
Radnych, chciałam prosić też mieszkańców, Państwo Radni jak będziecie się
spotykać z mieszkańcami, proszę ich uwrażliwiać na to, że trasa biegowa nie
służy do jeżdżenia końmi, na saneczkach do spacerów z psami. Tylko bardzo
serdecznie prosimy, żeby zwracać uwagę na to, że one są przygotowane, one
codziennie rano są przejeżdżone, ja osobiście to robię ze specjalistą od ratraka
więc wiem. Proszę Państwa tylko problem bo różne no agresywne zachowanie
łącznie z oberwaniem biczem po twarzy od fiakrów bo tak mi się zdarzyło więc
uwrażliwiajcie naszych, państwa, swoich wyborców. A ja mieszkańców bardzo
proszę Szanowni Państwo nie spacerujcie na piechotę, nie wyprowadzajcie tam
psów bo to jest dla narciarzy biegaczy, których jest coraz więcej. Już w tym
roku była przygotowana cała trasa 5 kilometrowa i już w tym roku na Równi
Krupowej były 4 kilometry. I proszono mnie, klub sportowy z Tomaszowa
Lubelskiego i klub sportowy z Nowego Sącza prosił, żeby Radzie i
P. Burmistrzowi podziękować ponieważ dzięki temu, że od 1 grudnia była
przygotowana trasa oni mogli przygotowywać się do rozpoczęcia sezonu.
Spędzili na tej trasie dwa tygodnie i prosto stąd pojechali na otwarte zawody
Śladami Olimpijczyków do Ptaszkowej, także serdecznie Państwu dziękuje za
takie możliwości. I Proszę Państwa jest jeszcze opcja trzecia mamy też
przygotowaną Drogę Homolacką, która jeśli i na to też mamy z „Tesko”
podpisaną umowę. Jeśli będzie możliwość śniegowa czyli pokrywa śnieżna
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miedzy 50 a 80 cm również ta trasa wzdłuż Drogi Homolackiej z Kozińca na
Wojdyły i powrotem długości 5 kilometrów też będzie przygotowywana. Także
w tej obecnej sytuacji mamy tak przygotowane trasy, umowy są podpisane no i
bardzo Państwa proszę, żeby tez uwrażliwić mieszkańców, żeby jednak chcieli
te umowy a dzierżawę podpisywać. I żebyśmy te trasy mogli wydłużać,
wydłużać chociażby od Drogi Homolackiej na całym Bachledzkim Wierchu na
Zoniówce trasy tez by się przydały bo są bardzo potrzebne. Także dziękuje
bardzo i one są, na szczegółowe pytania odpowiem a filmy z każdej kontroli jak
są niszczone przez psy, koty i sanie mogę udostępnić Państwu Radnym w każdej
chwili, są w wydziale.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – jeszcze prosił bym P. Naczelnika
Wojciecha Stankiewicza, żeby powiedział jak wygląda sprawa przygotowania
tego projektu o doprowadzenie wody.
P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Współpracy Europejskiej - Szanowni Państwo ja o tym mówiłem na Komisji
Sportu i jeszcze raz powtórzę my jako wydział nie zaprzestaliśmy prac
związanych z zaprojektowaniem systemu naśnieżania na Równiach Krupowych.
Jedynie na dzień dzisiejszy mamy po prostu duże problemy żeby tą trasę
zaprojektować ze względu na brak, no to wymaga przeprowadzenia wodociągu
przez tereny prywatne. Tak samo jak Państwo wiecie właśnie przeprowadzenie
uzgodnienia z właścicielami prywatnymi to zawsze to potrafi się bardzo długo
odwlekać. Natomiast uznaliśmy, że wstrzymywanie projektu czy budowy,
przebudowy górnej Równi Krupowej całkowicie ze względu na to, że nie mamy
jeszcze uzgodnionego rurociągu do naśnieżania no jest nieuzasadnione.
Rewitalizacja i przeprowadzenie tam inwestycji polegającej na przebudowie
ciągów pieszych na rowerowo piesze, modernizacja oświetlenia, budowa w
górnej części obiektów rekreacyjnych może być wykonana a samo naśnieżanie
wtedy gdy uzyskamy odpowiednie zgody. Oczywiście ten proces projektowy na
pewno będzie trwał tego się nie da zrobić w parę miesięcy, to muszą być
odpowiednie pozwolenia równoprawne więc uważamy, że można przystąpić i
tak do tego, żeśmy podeszli można przystąpić do realizacji inwestycji na
górnych Równiach Krupowych. Natomiast bez szkody dla tego co wykonamy
potem doprojektować, dorobić sam system naśnieżania gdyż one będzie
poprowadzony w terenie zielonym bez konieczności ingerencji w ścieżki, ciągi
pieszo jezdne, które zostaną wykonane w ramach tego projektu, który teraz jest
realizowany. A przypomnę, że on jest złożony o dofinansowanie więc
wstrzymywanie się tutaj z tą inwestycją i utrata tego dofinansowania tylko
dlatego, że nie udało nam się uzgodnić do tej pory trasy rurociągu do
naśnieżania byłoby nieracjonalne. My te prace cały czas prowadzimy, dziękuje
za sugestię na Komisji Sportu, że można to pociągnąć z oczka wodnego,
oczywiście to nie jest tak jak niektórzy uważają, że to jest kwestia włożenia rury
do oczka wodnego,
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P. Jan Gluc z sali – Panie Naczelniku to jest hasło, które padło na Komisji
Sportu więc nie mówmy że myśmy technicznie rozwiązali ten problem.
P. Wojciech Stankiewicz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i
Współpracy Europejskiej - natomiast to prawdopodobnie jest kwestia
rozbiórki całego oczka wodnego także ale oczywiście ten wariant
przeanalizujemy również z projektantem, pochylimy się nad nim czy bo tam
własnościowych problemów rzeczywiście będzie najmniej bo to jest na naszym
terenie. Więc to jest kwestia wygody, ewentualnie jeżeli się na to zdecydujemy
budowy ujęcia wody z pompownią i przeprowadzenia przez ulice Staszica do
Równi Krupowej. My nad tym projektem nadal w najbliższych miesiącach
intensywnie będziemy pracować, dziękuje.
P. Przewodniczący - P. Andrzej Hyc bardzo proszę.
P. Andrzej Hyc – no Szanowni Państwo ja tylko spuentować na koniec ja też
bardzo proszę, żeby nie wyszła jakby informacja na koniec, że są problemy i tej
trasy nie będzie i nic się tutaj nie dzieje, nikt nie pracuje nad tym tematem bo
przebieg Komisji był dokładnie taki jak tutaj został omówiony. Więc ja też
apeluje, żeby broń boże nie przebiła się informacja, że Urząd czy Burmistrz czy
Radni nie chcą tras biegowych czy nie szukają rozwiązania bo finał finałów był
taki, ze rzeczywiście szukamy rozwiązania i jak ewentualnie wprowadzić takie
trasy biegowe na Rówień Krupową i czy de facto one rzeczywiście tam mają
być. Są zdania podzielone no ale po to jesteśmy, żeby na ten temat rozmawiać,
natomiast moja sugestia jest taka aby, no to pokazała tak naprawdę Komisja, że
obecność P. Stankiewicza na Komisji Sportu jest naprawdę niezwykle cenna.
Dlatego, że bardzo fajnie się prowadzi tego typu komisje, bardzo fajnie się
rozmawia o różnego rodzaju tematach dlatego, że na bieżącą możemy różne
rzeczy modyfikować, zgłaszać pomysły i szukać jakichś ewentualnych
rozwiązań. Stąd ta Komisja była naprawdę moim zdaniem była bardzo, bardzo
efektywna, dziękuje.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Przewodniczący, kto nam został, są
pytania jeszcze? nie ma.
P. Bożena Solańska z sali – a Komisja Rodziny?
P. Przewodniczący - Komisja Urbanistyki, Komisja Rodziny.
Głos z sali – jesteśmy
P. Przewodniczący – Komisji Rodziny nie było z tego co pamiętam.
P. Wojciech Tatar z sali - członkowie są.
P. Jacek Kalata z sali – ale sprawozdania nie było.
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P. Bożena Solańska z sali – ale sprawozdania nie było.
P. Przewodniczący – no dobrze, będzie za chwilę. Dobrze Komisja Urbanistyki
i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 30 listopada br. następującej treści: Komisja
pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawie projektu
Budżetu Miasta Zakopane na rok 2018 oraz wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Zakopane, Komisja pozytywnie zaopiniowała pismo, padły również
wnioski do P. Burmistrz, przeglądnęliśmy wiele pism mieszkańców i nie tylko i
tak naprawdę to tyle. Bardzo dziękuje, jeśli ktoś ma jakieś pytania to, no to
proszę powiedzieć. Bardzo proszę Komisja Rodziny bardzo proszę Pani
Wiceprzewodnicząca.
P. Bożena Solańska – Szanowni Państwo Komisja Rodziny w tym miesiącu nie
miała zebrania żadnego ale chciałam w imieniu Komisji złożyć Wszystkim
Zdrowych Spokojnych Radosnych Świąt. I chciałam jeszcze powiedzieć na
temat Młodzieżowej Rady, że dziękujemy im za to co zaczęli już po pierwszym
swoim wystąpieniu od pierwszej kadencji. Czyli imprezy związane z
wspomaganiem ludzi, impreza związana z małymi dziećmi, które są w szpitalu
gdzie byli jako mikołaje, gdzie zanieśli im słodycze, gdzie owoce i „Szlachetna
Paczka”, która naprawdę tej osobie, której była dana była bardzo potrzebna.
Wszystkiego Najlepszego na te święta i na Nowy Rok 2018.
P. Przewodniczący – bardzo dziękujemy a zatem wyczerpaliśmy pkt. 6
Ad. 7
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 7 – Interpelacje i wnioski
radnych. Bardzo proszę P. Macieja Wojaka o przedstawienie interpelacji.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, ja chciałem poruszyć temat, który wraca bardzo często w
okresie zimowym, to jest sprawa odśnieżania chodników. Ja wiem, że nie jest to
prosta sprawa ponieważ gdybyśmy chcieli całe miasto odśnieżać, mówię o
chodnikach, to wymagało by zmiany uchwały, ale proponuję inne rozwiązanie.
Szanowni Państwo jeśli jest tego śniegu więcej to naprawdę przez wiele ulic
bardzo ciężko jest przejść. Jest wiele nieruchomości, które jest niezamieszkałe,
w związku z tym nie ma właścicieli i nie wiadomo wtedy na kim spoczywa
obowiązek udrożnienia tego chodnika. Spójrzmy na ul. Kościeliską, naprawdę
jak spadnie śnieg to przejść od Starego Kościółka na Skibówki jest niezwykle
trudno. Jest tez wiele osób starszych, które po prostu fizycznie nie są w stanie
tego zrobić, bo to jest bardzo ciężka praca, nie raz wymagająca obecności przez
cały dzień na ulicy bo po prostu jak śnieg pada a później jest zgarniany przez
samochody odśnieżające na chodnik. Ja proponuję, żeby po prostu z tymi
ludźmi, którzy mieszkają przy chodnikach, którzy nie są w stanie tego zrobić,
można pozawierać umowy z firmą Tesko, która ma taki pług do odśnieżania
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chodników, że jeśli oni się zdeklarują mogli ponosić jakieś opłaty z tego tytułu,
żeby chodnik został odśnieżony i nie jest zagrożony że jeśli on tego nie zrobi to
musi zapłacić mandat, który nałoży Straż Miejska. Także jest gorąca prośba,
żebyśmy się pochylili nad tym tematem, bo wiem że w sąsiednich gminach na
przykład w Kościelisku ta sprawa została rozwiązana i tam te chodniki są
świetnie utrzymywane, mają odpowiednia maszynę, oczywiście mniej
kilometrów, ale u nas są takie ulice które naprawdę są często uczęszczane a po
opadach śniegu bardzo trudno przez nie przejść. Także dziękuję bardzo, myślę
że się nad tym pochylimy. Drugie moje pytanie do Pana Burmistrza jest takie, że
kiedy
dyskutowaliśmy
na
temat
zmiany
szczegółowego
planu
zagospodarowania Równi Krupowej, Pan radny Grzegorz Jóźkiewicz
zobowiązał się do dostarczenia umów notarialnych pomiędzy właścicielami,
których ta zmiana będzie dotyczyć i przypominam, tam zostanie zmniejszona
wysokość budynków, w związku z tym działki tracą na wartości i ci mieszkańcy
będą mieli prawo do wystąpienia do gminy o zadość uczynienie o pokrycie tej
różnicy w zmianie wartości. P. Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz
zobowiązał się do dostarczenia takich umów, że ci właściciele wobec notariusza
oświadczają, że nie będą występować na drogę przeciwko Urzędowi Miasta
Zakopane o należne im odszkodowanie. Dziękuję bardzo. To wszystko.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Jerzy Jędrysiak.
P. Jerzy Jędrysiak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja
mam takie cztery punkty. Pierwszy punkt dotyczy potoku Młyniska. Już
prywatnie pytałem Pana Wiceburmistrza co z tą nieudaną inwestycją będzie
robione, mury potoku wzbudzają dalej sensacje u ludzi, którzy przemieszczają
się w tym rejonie. Prosiłem o to, żeby miasto absolutnie na piśmie miały dane
czy wytyczne wszelkie związane z tym problemem i proszę również, żeby
podzielić się ze mną takimi informacjami. Mam nadzieję, że Pan Burmistrz
trzyma rękę na pulsie i nie odkłada tego w nieskończoność, bo jak państwo
pamiętacie problem tego potoku od 7 lat magluje i finał obecny stan jest
nieszczęśliwy. Mamy zawężenie potoku z 20 m³ w starym łożysku do 8 m³, no
to grozi w przyszłości podtopieniami, na które być może jesteśmy narażeni.
Drugie moje pytanie dotyczy wsparcia Policji. Próbowałem również na Komisji
Rodziny zawnioskować poparcie Policji naszej zakopiańskiej, staram się o
dofinansowanie na wybudowanie wiaty zabezpieczającej niezbędnych sprzęt.
Szanowni Państwo trudno sobie wyobrazić nasza niedaleką imprezę planowaną
bez udziału i zabezpieczenia Policji. Bez nich wejście Luisa Fonsi, który
zaśpiewa Despacito, już pomijam Zenona Martyniuka, no może wzbudzić taki
entuzjazm, że impreza zostanie mówiąc delikatnie rozłożona. Wracając do
prośby Policji Pan Komendant, z którym rozmawiałem bardzo szczegółowo
przedstawił mi uwarunkowania starania się o dofinansowanie. Ja nie byłem w tej
kwestii znawcą, poinformował mnie że na działanie tam nie pamiętam
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konsorcjum gmin , była ustalona stawka że w zależności od ilości mieszkańców,
od głowy płaci każda gmina 1,30 czy 1,40. Te pieniądze miały być
przeznaczone na wsparcie Policji i Straży Pożarnej. Nie musze Państwu
przypominać jaką rolę Policja i Straż Pożarna w naszym terenie odgrywa.
Trudno sobie wyobrazić 60 tyś. ludzi bez obstawy Policji, no bo różne
osobowości się zdarzają, nie tylko szał fanów. Padła ze strony Pani Burmistrz
informacja, że po pierwsze Policja w poprzednim roku nie była zainteresowana,
Pan Komendant Policji wyjaśnił mi, że nie wszystkie gminy wpłaciły zgodnie z
umową te pieniądze na ten fundusz, więc suma, którą otrzymał od miasta była
niewystarczająca żeby przeznaczyć ją na planowane remonty. Panie Burmistrzu
ja wiem że Pan z Panem Komendantem rozmawiał, formalnie wszystko zostało
zgodnie z prawem złożone, czyli dokumentacja, opis tego co chcą zrobić no i
może trzeba było by się pochylić, żeby te pieniądze wpłynęły na konto tych
dwóch jednostek. Nie wiem ze strażą, bo akurat ze straży wyszedł. To jest ta
moja interpelacja i tu bym prosił, że jeżeli można prosić Pana Komendanta żeby
ze swojej strony bardziej rzeczowo określił jakby priorytet związany z tym
staraniem się o pieniądze. Ja przedstawiłem swoją prośbę o wsparcie w tej
kwestii Policji. Teraz dwie takie szybkie prośby. Panie Wiceburmistrzu na
Komisji Oświaty zwróciła się do mnie nowa Pani Dyrektor, której
pogratulowałem wspaniałego boiska ekologicznego przy szkole nr 1 na
Wilczniku. Zwróciła się z prośbą o to, czy nie bardzo wiedziała czy można to po
prostu wyjść do Wydziału Ochrony środowiska i poprosić o interwencję.
Chodziło jej o to, że tam jakieś drzewa suche zagrażają bezpieczeństwu dzieci
na tym boisku. Ja mówiłem, żeby zgłosiła się do Pana Andrzeja i bez problemu
pomoże. Panie Burmistrzu druga rzecz, rozsypują się schody przy przejściu
podziemnym od strony Krupówek. Tam są postawione takie pachołki, żeby ktoś
sobie krzywdy nie zrobił i tutaj również mam na uwadze tłumy, które zjada i
korzystają z tego przejścia. Tam trzeba by było stan tych schodów zabezpieczyć.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Łukasz Filipowicz.
P. Łukasz Filipowicz – Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja mam taka
interpelacje w sprawie Pucharu świata w skokach narciarskich. Chodzi mi o
organizacje ruchu, nie bardzo wiem, bo zwrócili się do mnie mieszkańcy
odnośnie organizacji ruchu pod Wielka Krokwią a stricte na tzw. Parcelach
urzędniczych, Zwierzyniecka, Żeromskiego, wszystkie tam małe uliczki. Parę
lat temu jak był puchar świata tamta dzielnica cała była zamknięta dla ruchu
kołowego. Natomiast ostatnie puchary część uliczek było pootwieranych i to
powodowało straszne tam zatory. Był straszny chaos w tamtej dzielnicy. W
imieniu mieszkańców chciałbym prosić, żeby ruch tak zorganizować, żeby
ponownie w przyszłym roku zamknąć dla ruchu kołowego, a jedynie zostawić
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dla pieszych, będzie to dużo bezpieczniej i dla samych mieszkańców będzie to
dużo mniej uciążliwe. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Zbigniew Szczerba.
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, przychylam się do interpelacji Pana Maćka Wojaka i bardzo
podobnie proszę w okresie zimowym o rozwiązanie tematu odśnieżania
chodników. Już tyle razy tu interpelowałem, że już nie trzeba tego długo
uzasadniać, ponieważ jest to bardzo potrzebne i bardzo dziękuje Panie Maćku,
że Pan przystąpił do tej koalicji i drugi raz z rzędu mówimy o tym samym
temacie. Natomiast rzecz, na którą zwrócili mieszkańcy uwagę i bardzo prosili o
jakąś interwencję w tej sprawie, jest to kwestia materiałów promocyjnych
miasta. Zostałem poinformowany, nie wiem czy jest to do końca zgodne z
prawdą, mam nadzieję że przekazana informacja była zgodna z prawdą, że w
materiałach promocyjnych aktualnie o Zakopanem dawno podobno była taka
procedura, że przedsiębiorcy prowadzący działalność hotelarską wynajmu pokoi
mogli się zwracać do tych biur informacyjnych, dostawali ulotki informacyjne o
tych najbardziej takich istotnych miejscach w Zakopanem i to było robione i w
języku polskim i angielskim i niemieckim, rosyjskim i na dzień dzisiejszy
podobno takie materiały nie są dostępne i tutaj bardzo bym prosił o informacje
czy rzeczywiście tak jest i jeśli rzeczywiście to się potwierdzi to o zaplanowanie
w budżecie gdzieś środków na to, aby nasi goście którzy przyjeżdżają zza
granicy mogli się o Zakopanem dowiedzieć pozytywnych rzeczy, co tu może
zobaczyć i mapkę gdzie możemy iść, ale żeby to nie było tylko w naszym
języku polskim, ale również w językach obcych. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, wyczerpaliśmy punkt.
Ad. 8
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 8 – Podjęcie uchwały w
sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Zakopane. Pan Maciej Wojak 14 listopada br. złożył pisemne
oświadczenie o rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Zakopane – zał. Nr 6. Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały - zał. Nr 7
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (12 za) przy 3
głosach wstrzymujących się i 3 głosach przeciwnych w obecności 18
radnych podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XLIII/624/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 8
Ad. 9
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 9 – Podjęcie uchwały w
sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane. Projekt
uchwały stanowi zał. Nr 9
Zgodnie z art. 19 ust. 4. ustawy o samorządzie gminnym – odwołanie
Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego
składu rady w trybie określonym w ust. 1 - bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Zatem przechodzimy do wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia
tajnych głosowań. Proszę o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
z sali – P. Przewodniczący a będzie dyskusja w tej sprawie?
z sali – tak.
P. Przewodniczący – proszę bardzo, P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, P. Przewodniczący mam taką drobną prośbę, pod
wnioskiem o uchwałę w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Zakopane jest podpisane 6 radnych. Pana podpis na tej liście jest tylko
jeden z czytelnych, resztę te podpisy są dla mnie mało czytelne. Druga sprawa,
miesiąc temu był projekt uchwały żeśmy dawali jako grupa radnych i były
podpisy radnych napisane i koło tych nazwisk były podpisy. Druga sprawa, do
projektu uchwały z poprzedniej Sesji dołączyliśmy uzasadnienie. Na tym
uzasadnieniu też żeśmy się wszyscy radni podpisali, którzy ten wniosek
stworzyli. A tutaj nie mamy uzasadnienia. Przyczepiliście się Państwo do
naszego uzasadnienia, że z Zakopanego było napisane małą literą, że wniosek
jest mało zasadny, ze mieliście wiele uwag do naszego wniosku, a tutaj
uzasadnienia nie ma. Bardzo bym prosił o uzasadnienie do wniosku do
odwołania Wiceprzewodniczącego Rady. Proszę o uzasadnienie, no nie ma
uzasadnienia, brakuje mi tu uzasadnienia. Dziękuję bardzo.
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P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy ktoś jeszcze z radnych chce zabrać
glos? P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, P. Przewodniczący no właśnie a co takiego się wydarzyło, ze
odwołujemy Pana Andrzeja Jasińskiego? To jest pierwsze pytanie. Jak Pan mi
odpowie to będę kontynuował. Dziękuję.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Bartłomiej Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo jako jeden z wnioskodawców
przedmiotowej uchwały chciałem zapytać Panią mecenas czy uzasadnienie w
formie ustnej jest wystarczające ażeby ta uchwała miała skutki prawomocne?
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, generalnie ustawa w sprawach personalnych nie wymaga
uzasadnienia, wystarczy uzasadnienie ustne do protokołu. Komentatorzy do
Ustawa o samorządzie gminnym wskazują, że przepisy nie wymagają by
wniosek o odwołanie Wiceprzewodniczącego lub Przewodniczącego Rady
zawierał uzasadnienie. Zatem będzie on skuteczny, komentarz jest dostępny w
Lex – ie.
P. Bartłomiej Bryjak – dziękuję bardzo, ponieważ tu ostatnio uzasadnienia
ustnego nie chcieli jedni z wnioskodawców, jak Pan Paweł Strączek i Pan
Jasica przedstawić, więc proszę nie zmuszać każdego z wnioskodawców tej
uchwały żeby musiał ustanie uzasadniać. Pan Wojciech mówi że nie trzeba a
Pan Jacek mówi że każdego sobie żąda, więc ostatnio sobie nie życzył, dziś
sobie życzy, ale nie jesteśmy tutaj by spełniać zachcianki Pana Jacka a jesteśmy
po to żeby skutecznie obradować i skutecznie podejmować uchwały.
Uzasadnienie przedstawiam w imieniu swoim, ale myślę że w imieniu
pozostałych wnioskodawców. Uważam, że jeżeli wszyscy Przewodniczący
Komisji i Wiceprzewodniczący Rady Miasta, jeden zrezygnowali dobrowolnie i
jedyną osobą z osób funkcyjnych w Radzie Miasta, która nie zrezygnowała w
ostatnich miesiącach z funkcji, został Pan Andrzej. To uważam, że z tego
powodu jednak żeby po tych wszystkich perturbacjach na nowo wybrać w
całości zarówno Przewodniczących Komisji jak i skład prezydium Rady Miasta.
To jest uzasadnienie. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę P. Józef Figiel.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Państwo Burmistrzowie, Szanowni
Państwo, Wysoka Rado, P. Przewodniczący kolejny raz skieruje pytanie co
takiego się wydarzyło, że odwołujemy Pana Jasińskiego z funkcji
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Wiceprzewodniczącego? Ustawa o samorządzie gminnym i Statut Miasta
regulują sprawę, sposób odwołania i powoływania. Ta sama Rada trzy lata temu
wybrała Pana Jasińskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. W moim
odczuciu Pan Andrzej jest osobą prawą, dał się poznać jako dobry radny, dobry
Wiceprzewodniczący, pragnę przypomnieć, ze na przestrzeni trzech lat Pan
Jasiński wiele zrobił pod kątem dobra rodziny. Uczestniczył w posiedzeniach w
Ministerstwie Rodziny w Warszawie w temacie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie. Był przez Radę wydelegowany. Był jednym z wnioskodawców o
przyznanie Honorowego Obywatela Miasta Pani profesor Wandzie Półtawskiej,
P. Przewodniczący był przeciw tej kandydaturze. Pan radny Jasiński był jednym
z wnioskodawców o przyznanie Honorowego Obywatela Miasta Pani profesor
Wandzie Półtawskiej. P. Przewodniczący Jóźkiewicz był przeciwny i chciał aby
ten tytuł przypadł pewnemu zespołowi.
P. Przewodniczący Panie Józefie proszę uważać, co Pan mówi
P. Józef Figiel – żeby przypadł pewnemu zespołowi. Tu żeśmy się poróżnili.
Był również jednym z inicjatorów rezolucji w sprawie XX rocznicy pobytu Jana
Pawła II w Zakopanem. Był również Szanowni Państwo, my nie pasujemy ani ja
ani Pan Jasiński do tego towarzystwa. Zrobicie Państwo jak uważacie. Myśmy
zostali wybrani przez społeczeństwo na radnych tego miasta i reprezentujemy te
środowiska, które nas wybrały i innych mieszkańców tak jak potrafimy
najlepiej. Nie wszystkim się to podoba ale my nie jesteśmy zupa pomidorową,
żeby każdy musiał nas lubić. Ja P. Przewodniczący mam wrażenie, że tu chodzi
o walkę przeciwko rodzinie. Jeżeli rodzinę rozwalimy Państwo będzie
zagrożone. My tej rodziny bronimy i tym się od was różnimy. Dziękuję.
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo, Panie Józefie na pewno łatwiej by
się dyskutowało jeśli by Pan słuchał to co ja mówię i wtedy odpowiadał
odnośnie tego co ja powiedziałem, bo Pan czytał przygotowane oświadczenie
nie biorąc chyba tego pod uwagę nic z tego co powiedziałem. Na pewno nie jest
to nic przeciw Panu Andrzejowi. Ja Pana Andrzeja tez bardzo lubię i uważam,
że bardzo się stara i pracuje tak jak każdy z nas najlepiej jak tylko umie i nie
czynie mu żadnego zarzutu pod tym względem. Natomiast ja powiedziałem, że
tu jest zarzut tylko taki, czy powód, nie zarzut, powód tej uchwały jest taki, że
wszyscy Przewodniczący zrezygnowali, jak i drugi Pan Przewodniczący, żeby
wybrać na nowo prezydium i przewodniczących komisji, że to będzie uczciwe.
Tak trochę by było głupio jeśli wszyscy inni co zrezygnowali byli by od nowa
wybrani, a jedyna osobą funkcyjną w Radzie Miasta byłby Pan Andrzej, który
nie zrezygnował i tylko to jest intencją wnioskodawców, przynajmniej moją. I
chciałbym też, żeby nie używał pan takich pomówień, bo to jest pomówienie, że
P. Przewodniczący był przeciw przy nadaniu Honorowego Obywatelstwa
Zakopanego Pani Wandzie Półtawskiej, bo głosował za więc nie wiem jak pan
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może mówić i motywować, że był przeciw. Jest to nie w porządku, wszyscy
byliśmy za tym aby Pani Wanda Półtawska była Honorowym Obywatelem
Zakopanego i proszę nie przypisywać sobie ponad miarę pewnych działań bo
oczywiście było to m.in. z pana inicjatywy, za co chwała panu ale też zostało to
poparte przez wszystkich pozostałych, bo był to dobry pomysł i z tego myślę, że
wszyscy jesteśmy dumni, że Pani Wanda jest Honorowym Obywatelem Miasta.
Chciałbym też, żeby nie używał Pan takich sformułowań, że wszyscy którzy
byli pod ta uchwałą podpisani są przeciw rodzinie, bo taki wywód to jest tak
abstrakcyjny, że nawet logicznie nie jestem w stanie przeciwko niemu się
uargumentować z punktu widzenia przeciwnego, bo to tak jakbym dzisiaj
stwierdził że Gagarin był na Saturnie a nie na Marsie, też ciężko byłoby się
Panu do tego odnieść, bo to jest taka kosmiczna abstrakcja i naciągnięcie
rzeczywistości, ze nie da się na to nic odpowiedzieć, a co do zupy to
pomidorową też nie każdy lubi, więc nigdy nikomu wszyscy nie dogodzimy i
myślę, że to jest nasza motywacją, żebyśmy wszyscy wybrali wszystkie osoby
funkcyjne w Radzie jeszcze raz powtórzę, bo to będzie uczciwe jak i
sprawiedliwe. Dziękuję.
P. Przewodniczący – P. Zbigniew Szczerba
P. Zbigniew Szczerba – Szanowni Państwo moja intencja jako jednego z
wnioskodawców skoro nieczytelnie się podpisałem, zawsze się podpisuję w ten
sam sposób, wydaje mi się że czytelnie, że wszyscy potrafią to odczytać, była
bardzo zbieżna z tym co właśnie Bartek Bryjak zaprezentował. Uważam, ze
jeżeli poddajemy pod ocenę wszystkie osoby funkcyjne w ten czy owy sposób,
to również Wiceprzewodniczący Andrzej Jasiński pod taka ocenę powinien się
poddać bądź zrezygnować i kandydować ponownie, nie wyklucza że zostanie
wybrany. Natomiast nie miałem zabierać głosu w tej dyskusji, jak to Bartek
powiedział wszystko co należało. Natomiast rzeczy które P. Józef Figiel przed
chwilą powiedział to już czasami przekraczają granice wyobraźni. Zapieranie się
rodziną, wartościami w jednym zdaniu, a w drugim zdaniu stek kłamstw.
Panowie szanujmy się, można mieć inne zdanie na dany temat, ale są pewne
prawdy obiektywne i prawd obiektywnych Szanowni Państwo nie naruszajmy.
Jeśli ktoś mówi o Pani Półtawskiej, jeśli ktoś mówi o rodzinie i zarzuca części
radnym, że jest przeciwko rodzinie. Tak jestem przeciwko rodzinie interesów
prywatnych, które się tu dzieją i przeciwko tej rodzinie jestem, ale nie
przeciwko rodzinie jako takiej pojętej. Jeżeli Pan mówi, ze ta część grupy
radnych jest przeciwko, tak przeciwko rodzinie interesów które mają miejsce.
Jeżeli Pan to tak interpretuje, to tak pod tym się podpisuję, ale proszę mi nie
imputować tutaj, że ktoś jest przeciwko rodzinie pojętej w sposób tak jak
słownik o tym mówi, bo jest to nieeleganckie i nierzetelne. Już nie pierwszy raz
w ten sposób Pan zawiera głos atakując czy P. Przewodniczącego czy
któregokolwiek z nas radnego. Każdy ma prawo do własnego zdania i do
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własnej oceny. I z tym nie dyskutuje, ale prawy obiektywne są nie do
podważenia i proszę nie przekraczać granicy nieprawdy. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – P. Łukasz Filipowicz
P. Łukasz Filipowicz – w tej kadencji zauważyłem taki trend, że jak już nie
wiemy co powiedzieć to albo się zaklinamy na rodzinę albo na symbole. Nie
podoba mi się to. Natomiast ja mam takie pytanie do pana
Wiceprzewodniczącego jeżeli będziemy procedować to głosowanie, czy Pan
będzie głosował? Czy Pan się wstrzymuje od głosu czy nie będzie Pan
uczestniczył w głosowaniu?
P. Andrzej Jasiński z sali – ja Panu odpowiem za chwileczkę.
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, prosił mnie P. Przewodniczący żebym oszczędzić pana
Józefa Figla więc to zrobię, dokładnie, żeby nie kontynuować tego tematu.
Rzeczywiście nie pojmuje działań pana Józefa od momentu gdzie złożyłem
rezygnację z członkostwa w Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, miałem do
tego prawo zgodnie ze Statutem to wykonałem, gdzie Pan mnie na tamtejszej
Sesji bardzo w sposób nieelegancki potraktował. Pan powiedział, że byłem
przeciw Pani Wandy Półtawskiej. To jest wielkie kłamstwo. Szanowni Państwo
poprzedni P. Przewodniczący jeśli nadchodziła uroczysta Sesja tak naprawdę
oczywiście z informacji pana Józefa, sam decydował, bo to są słowa Pana, żeby
nie musiał się odnosić do Rady tylko Pan oczywiście może projekt uchwały
sporządzić na temat Honorowego Obywatela Zakopane i tyle. Ja powiedziałem
Panie Józefie, być może tak było ale ja chciałem się podzielić z całą Radą tym
tematem, tą propozycją, gdzie wcześniej rzeczywiście chodziło mi po głowie i
chodzi to do dziś dnia, aby Honorowymi Obywatelami Zakopanego byli Pan
Andrzej i Pan Jacek Zielińscy i o to na pewno będę wnioskował do Wysokiej
Rady. Także powiedziałem, że podzielę się z Radą tą informacją, było spotkanie
wewnętrzne i tyle. Pan uważał, że powinienem inaczej zrobić, ale ja zrobiłem
inaczej od Pana. Uzasadnię teraz mój wniosek. Zadzwoniłem do Pana Andrzeja
Jasińskiego przed uchwaleniem porządku obrad czyli ponad tydzień temu z
takim przypomnieniem, mówiąc Andrzej wszyscy funkcyjni złożyli rezygnacje,
jedynie ty zostałeś. P. Przewodniczący mówi, a jak uważam. Ja mówię, że
uważam że powinieneś złożyć rezygnację, żebyśmy nie musieli tego na Sesji
później mówić, bo przeczuwałem co będzie. Pan Józef rozpoczął temat i
usłyszał opinię radnych ja również podpisuje się pod opinia radnego Bryjaka,
gdyż ona jest taka sama. Informowałem Pana Andrzeja przypominając mu jeśli
być może zapomniał sobie no to mu o tym przypominam. I tyle. Czy są jeszcze
jakieś pytania? Pan Kacper Gąsienica Byrcyn.
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P. Kacper Gąsienica Byrcyn – P. Przewodniczący, chciałem pogratulować
Panu zręczności. Oszczędnie zagospodarował Pan definicją wyrażenia
szykanowania. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego szykanować to znaczy
nękać kogoś, dokuczać komuś, utrudniać komuś działania, stawiać przeszkody,
(..) Pan że też prześladować. Prześladowanie zgodnie z definicją języka
polskiego jest zamierzone czynne ustawiczne czynienie przykrości. To trochę
nie na temat odnośnie byłem już Dyrektor ZCE. Ale są tutaj siedzący radni i
niech się wypowiedzą, mi.in. P. Józef Figiel i P. Wojciech Tatar, czy czują się
szykanowani. I pytanie jest czy nie szykanuje Pan też aktualnego
Wiceprzewodniczącego? Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja
nie wiem czy jest osoba na tej Sali która zrozumiała inwektywę Pana Byrcyna. I
tu wrócę, bo musze. Szykanowanie Pani byłej dyrektor. No to ja pytam, w
którym momencie ją szykanowałem? Czy zadając pytania, to jest
szykanowanie? Proszę słuchać Panie Kacprze, nie mam siły. I przy okazji
żądałem od Pana Burmistrza za co Pan Jacek Kalata wziął odważnie przeprosił
Pana Dyrektora MOSiR – u i powiedział pan, że umieści Pan wzmiankę w
Tygodniku Podhalańskim i chodziło właśnie o to, żeby Pan Burmistrz otworzył
oczy i zrozumiał o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jeżeli do dziś dnia widnieje
kłamliwa informacja to żeby ją czym prędzej ściągnął i nawet nie prosiłem o
wzmiankę przeprosin, ale uważam że tak powinien zrobić.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – P. Przewodniczący,
Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie do
koleżanki Solańskiej czy podoba jej się moja koszula dzisiaj, bo wszystkie Panie
które dzisiaj spotykam to mówią że moja koszula.
P. Bożena Solańska z sali – wie Pan co jesteśmy na Sesji rady Miasta i nie
oglądam koszul znajomych czy radnych, ale krawat mi się nie podoba.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo, na
następnej Sesji będzie inny. Szanowni Państwo odnośnie tego punktu odwołania
mnie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopanego. Faktycznie P.
Przewodniczący Grzegorz Jóźkiewicz zatelefonował do mnie w ubiegłym
tygodniu w godzinach pracy i spytał się mnie czy składam rezygnacje z funkcji
Wiceprzewodniczącego. Odpowiedziałem P. Przewodniczącym, że zaskoczył
mnie takim pytaniem. P. Przewodniczący oświadczył że wszyscy funkcyjni
radni poddali się do dymisji i że zostałem tylko ja. Powiedział jeszcze że jeżeli
tego nie zrobię to będę musiał zostać wywołany na Sesji i jeszcze parę słów na
mój temat usłyszę.
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P. Przewodniczący z sali – po to dzwoniłem, jaki mam projekt uchwały
przygotować
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – ja powiedziałem P.
Przewodniczącemu, że jestem zaskoczony tą całą sytuacją i miałem czas na
podjęcie decyzji do godziny (…)
P. Przewodniczący a dlaczego, bo chciałem żeby radni podpisali uchwałę.
P. Andrzej Jasiński Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Szanowni Państwo
składałem kiedy ślubowałem że będę godnie, rzetelnie sprawował funkcje
radnego, staram się to czynić tak do tej pory, ale nie poddam się presji i
naciskowi osób, które będą chciały wywierać na mnie presje odnośnie tego co ja
mam robić. Dlatego podjąłem taką decyzję, ze nie złoże tej rezygnacji odnośnie
bycia Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zakopanego. Żebym został
odwołany zgodnie z prawem czyli ze Statutem i ustawa o samorządzie
gminnym. Odnośnie pytania, które zadał mi Pan Łukasz Filipowicz, tak ja za
chwileczkę wyjdę aby Państwu ułatwić przeprowadzenie tego głosowania, także
tutaj mnie nie będzie na Sesji. Powiem tylko tyle, że to był dla mnie zaszczyt i
honor pełnić tę reprezentacyjną funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Zakopanego. Natomiast odnośnie Sesji Uroczystej chciałem jeszcze powiedzieć
też że P. Przewodniczący tak najdelikatniej mówiąc nie ułatwiał nam Pan
zadania odnośnie przygotowania tej Sesji, ale mówię to z przykrością i
delikatnością. Dziękuję bardzo. Oklaski.
P. Przewodniczący – tak, nie zawsze zgadzałem się ze scenariuszem Pana
Andrzeja i ludzi którzy włożyli duży wkład w organizacje tej Sesji. No jednym z
tematów które zakwestionowałem to pokazania filmu w którym to miał
występować Pan Adam Bachleda, Pan Bąk, Pan Burmistrz, powiedziałem że
nie, że nie zgadzam się na pokazanie tego filmu, bo on mi został już pokazany w
Telewizji Kraków i jak nie wcześniej to później na pewno. Stwierdziłem, że nie
jest to miejsce aby ten film był tam. Pewnie były jeszcze inne rzeczy, no to
proszę powiedzieć, bo nie pamiętam, jestem dziś naprawdę chory. Dziękuję
bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widzę. A zatem
proszę o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Ja składam
propozycję P. Krzysztof Wiśniowski. Czy pan wyraża zgodę?
P. Krzysztof Wiśniowski – tak wyrażam.
P. Wojciech Tatar – składam propozycję P. Kacpra Gąsienicy Byrcyna.
P. Przewodniczący – wyraża Pan zgodę?
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P. Kacper Gąsienica Byrcyn – ja nie wyrażam zgody, proponuje aby w skład
Komisji Skrutacyjnej wszedł P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – tak, wyrażam zgodę.
P. Zbigniew Szczerba– zgłaszam Pana Jana Gluca.
P. Jan Gluc – tak, wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący - Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tak
przedstawionego składu Komisji Skrutacyjnej?
Stwierdzam, że skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty.
P. Przewodniczący - Proszę Komisję Skrutacyjną o przygotowanie propozycji
wzoru kart do głosowania i informacji o sposobie głosowania.
Ogłaszam 10 minut przerwy.
P. Przewodniczący – po przerwie, obecnych na Sali obrad jest 17 radnych, co
stanowi quorum i pozwala radzie na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Proszę P. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie propozycji
wzoru kart do głosowania i informacji o sposobie głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo Komisja w składzie P. Jacek Kalata, P. Jan Gluc i P. Krzysztof
Wiśniowski ukonstytuowała się w następujący sposób: P. Przewodniczący P.
Krzysztof Wiśniowski, członkowie: P. Jacek Kalata, P. Jan Gluc. Zanim
przystąpimy do głosowania to najpierw przeczytam Informacje o sposobie
głosowania, po czym te informacje przyjmiemy głosowaniem, bądź będziecie
mieć jakieś inne propozycje:
Informacja o sposobie głosowanie
1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania na których
widnieje treść: „Karta do głosowania w sprawie odwołania
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane oraz pytanie „Czy jesteś
za odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady Miasta P. Andrzeja
Jasińskiego?” Obok nazwiska znajdują się trzy kratki: jedna obok wyrazu
„tak”, druga obok wyrazu „nie”, trzecia obok wyrazu „wstrzymuję się”
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
wyrazie „tak” opowiadając się w ten sposób za odwołaniem, lub w kratce
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przy wyrazie „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko odwołaniu,
lub w kratce przy wyrazie „wstrzymuje się” .
4. Jeżeli radny postawi znak „x” jednocześnie więcej niż w jednej kratce do
głosowania lub poza obszarem wyznaczonym do głosowania, jego głos
uważa się za 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. Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta następuje bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady.
P. Krzysztof Wiśniowski – czy są jakieś pytania? Nie ma.
P. Przewodniczący – kto z Państwa radnych jest za tak przyjętym sposobem
głosowania?
Głosowano – stwierdzam, że sposób głosowania został przyjęty jednogłośnie
w obecności 20 radnych.
P. Przewodniczący – Komisję Skrutacyjną proszę o przeprowadzenie
głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – Szanowna Rado ja czytam w kolejności
alfabetycznej radnego, który podejdzie do Komisji Skrutacyjnej, weźmie
karteczkę dokona wyboru i do urny wrzuci swój głos. Odczytał kolejno radnych.
Radni dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, ogłaszam 10 minut przerwy, a Komisję
Skrutacyjna proszę o przeliczenie głosów.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo ogłaszam koniec przerwy, bardzo
proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu z
głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie
odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane – P. Andrzeja
Jasińskiego. Wybrana na XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane w dniu
21 grudnia 2017 roku Komisja Skrutacyjna w składzie:
1.P. Krzysztof Wiśniowski
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2. P. Jan Gluc
3. P. Jacek Kalata
ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący: P. Krzysztof Wiśniowski
Członkowie:
1. P. Jan Gluc
2. P. Jacek Kalata
Na podstawie listy obecności stwierdza się, że na 21 radnych, obecnych jest na
Sesji Rady 21 radnych. Głosowało 20 radnych. Głosów ważnych oddano – 20
nieważnych – 0 . Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
Za odwołaniem było 11głosów
Przeciw odwołaniu było 8 głosów
Wstrzymał się 1 głos
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Pan Andrzej Jasiński został odwołany z
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane.
Do protokołu załącza się karty do głosowania. I tutaj też podpisy członków
Komisji – zał. Nr 10
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo P. Przewodniczący.
Rada Miasta Zakopane w głosowaniu tajnym większością głosów (11 za)
przy 8 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym w obecności 20
radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/625/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 11
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo chciałem zadać jedno
zdanie do tego głosowania i głosowania na przyszłość, a dokładnie chodzi o
skreślenia. Interpretacja Pani prawnik jest następująca. Liczy się miejsce
przecięcia krzyżyka i powiem tak, że przy tych niektórych przecięciach to było
tak w kratce, ale no dosłownie były interpretacje, które wymagały wizyty Pani
prawnik, więc przy następnych głosowaniach proszę o tym pamiętać, że krzyżyk
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ma się przecinać w kratce. Może wyjść poza kratkę, ale przecięcie musi być w
kratce. Dziękuję bardzo.
Ad. 10
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 10 – Podjęcie uchwały w
sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane. Projekt
uchwały – zał. Nr 12. Zgodnie z art. 19 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym
– Rada gminy wybiera ze swego grona 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
w
głosowaniu
tajnym.
Kolejność
postępowania
przy
wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta będzie następująca: zgłaszanie
kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, powołanie
Komisji Skrutacyjnej – Komisję Skrutacyjną już mamy bardzo rzetelną i
sprawdzoną. Pani prawnik mówi, że musi być to nie będę polemizował.
Ustalenie sposobu głosowania - zgodnie § 42. ust. 1 Statutu Miasta w
przypadku głosowania tajnego każdorazowo Rada ustala sposób głosowania.
Przeprowadzenie głosowania. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór .
Zatem
Szanowni
Państwo
proszę
składać
kandydatury
na
Wiceprzewodniczącego Rady. Proszę mnie posłuchać. Ja proponuję na I
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pana Łukasza Filipowicza. Czy Pan
wyraża zgodę?
P. Łukasz Filipowicz – wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, proszę przedstawić kandydaturę. P.
Maciej Wojak.
P. Maciej Wojak – ja proponuję na Wiceprzewodniczącą Panią radną Bożenę
Solańską.
P. Przewodniczący – świetnie, bardzo dziękuję. Czy Pani Bożena wyraża
zgodę?
P. Bożena Solańska – tak, wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – ustawa mówi od 1-3 Wiceprzewodniczących, ale statut
reguluje dwóch.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – P. Przewodniczący, ale nie może
Pan ograniczać liczby kandydatów.
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P. Przewodniczący – ja nie chce ograniczać, ależ Pani rurowa jest dzisiaj.
Bardzo proszę o składanie kandydatur
P. Jacek Kalata – P. Stanisław Majerczyk
P. Przewodniczący – czy wyraża zgodę?
P. Stanisław Majerczyk – dziękuję, nie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jeszcze jakieś kandydatury?
P. Jacek Kalata – chciałbym zgłosić kolegę Szczerbę.
P. Przewodniczący – czy Pan Zbyszek wyraża zgodę?
P. Zbigniew Szczerba – przeciwko tak wspaniałym kandydatom nie wyrażam
zgody. Po prostu głosujmy na jednego na razie.
P. Przewodniczący – zatem wyrazili zgodę P. Łukasz Filipowicz i P. Bożena
Solańska. Przechodzimy do powołania Komisji Skrutacyjnej. Ja proponuje P.
Krzysztof Wiśniowski.
P. Krzysztof Wiśniowski – wyrażam zgodę.
P. Zbigniew Szczerba– P. Jan Gluc.
P. Jan Gluc – wyrażam zgodę.
P. Zbigniew Szczerba – P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – tak, wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, a zatem kto z Państwa radnych jest za
przyjęciem takiego składu Komisji Skrutacyjnej?
Głosowano skład – stwierdzam, że skład Komisji Skrutacyjnej został
przyjęty jednogłośnie w obecności 21 radnych.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Komisje Skrutacyjna o przygotowanie
propozycji wzoru kart do głosowania i informacji o sposobie głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – przepraszam bardzo, to tylko będziemy na tego
jednego Wiceprzewodniczącego?
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P. Przewodniczący – najpierw wybory na pierwszego Wiceprzewodniczącego.
Zatem ogłaszam przerwę.
PRZERWA
P. Przewodniczący – ogłaszam koniec przerwy.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo Komisja w składzie P. Jacek Kalata, P. Jan Gluc i P. Krzysztof
Wiśniowski ukonstytuowała się w następujący sposób: Przewodniczący P.
Krzysztof Wiśniowski, członkowie: P. Jacek Kalata, P. Jan Gluc. Najpierw
przeczytam
Informacje
o
sposobie
głosowania
o
Wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta:
Informacja o sposobie głosowanie
1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania na których
widnieje treść: „Karta do głosowania w wyborach na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane oraz pytanie „Czy jesteś
za wyborem na Wiceprzewodniczącego 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
jednym nazwisku.
4. Postawienie więcej niż jednego znaku „x” przy nazwiskach kandydatów
oznacza głos nieważny.
5. Nie postawienie żadnego znaku oznacza głos wstrzymujący.
6. 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.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta następuje bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Wysoką Rade o przyjęcie takiego sposobu
głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za tak przedstawionym sposobem głosowania?
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Wniosek głosowano – stwierdzam, że sposób głosowania został przyjęty
większością głosów (20 za) przy 1 głosie wstrzymującym się w obecności 21
radnych.
P. Krzysztof Wiśniowski – ja jeszcze raz proszę i przypominam, żeby to iks,
czyli przecięcie tego iksa było w kratce, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości
czy głos jest ważny czy głos jest nieważny. Jeszcze raz przypominam, że nie
postawienie żadnego znaku oznacza głos wstrzymujący się. Jeżeli przy 21
głosujących radnych bezwzględna ilość to jest 11, jeżeli byłoby 10 do 10 to
znaczy, że ktoś nie głosował, bądź głos jest nieważny. W sytuacji kiedy jest 20
bądź 19 radnych, bezwzględna wymagana ilość to jest 11 radnych, czyli musi
być 11 głosów ważnych na danego kandydata, przy stanie 10 niestety. Jeszcze
raz tłumaczę, żeby osoba została wiceprzewodniczącym musi być bezwzględna
ilość głosów w obecności połowy Rady. W tym wypadku prawdopodobnie 19,
czyli będzie musiało być głosów dla danego kandydata ważnych 10.
P. Przewodniczący – dobrze P. Przewodniczący. Kandydaci opuścili salę
obrad, proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – Szanowna Rado ja czytam w kolejności
alfabetycznej radnego, który podejdzie do Komisji Skrutacyjnej, weźmie
karteczkę dokona wyboru i do urny wrzuci swój głos. Odczytał kolejno radnych.
Radni dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, ogłaszam 10 minut przerwy, a Komisję
Skrutacyjna proszę o przeliczenie głosów.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo ogłaszam koniec przerwy, bardzo
proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu z
głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Protokół
Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane.
Wybrana na XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane w dniu 21 grudnia
2017 roku Komisja Skrutacyjna w składzie:
1.P. Krzysztof Wiśniowski
2. P. Jan Gluc
3. P. Jacek Kalata
ukonstytuowała się następująco:
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Przewodniczący: P. Krzysztof Wiśniowski
Członkowie:
3. P. Jan Gluc
4. P. Jacek Kalata
Na podstawie listy obecności stwierdza się, że na 21 radnych, obecnych jest na
Sesji Rady 21 radnych. Głosowało 19 radnych. Głosów ważnych oddano – 19
nieważnych – 0 . Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
Pan Łukasz Filipowicz otrzymał – 9 głosów za
Pani Bożena Solańska otrzymała – 9 głosów za
1 wstrzymujący się
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że nikt nie został wybrany na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane bezwzględną większością
głosów.
Do protokołu załącza się karty do głosowania. I podpisy członków Komisji –
zał. Nr 13
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo P. Przewodniczący. A zatem powtórzymy
cały proces, ale przed przedstawieniem kandydatów najpierw proszę Komisję
Skrutacyjna aby się zwołała i przedstawiła sposób głosowania.
P. Marek Donatowicz z sali – kandydatów do II tury.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo ja proponuję najpierw Komisja
Skrutacyjna się zwoła, przedstawi sposób głosowania, po czym przedstawi ten
sposób a potem według tego sposobu będziemy głosować.
P. Marek Donatowicz z sali – ale to głosujmy raz na dwóch kandydatów
P. Zbigniew Szczerba – P. Przewodniczący, żeby tak uprościć bo i tak później
na końcu Rada będzie cała głosowała nad sposobem głosowania, więc myślę
żeby tutaj szybko złożyć propozycję jak Rada widzi sposób wyboru i Komisja
Skrutacyjna już wtedy będziemy mieli określony przynajmniej sposób
głosowania, sposób wybierania prawda. Natomiast już później to jak, teraz moja
propozycja jest taka, żeby iść do przodu, abyśmy w tym głosowaniu dokonali
wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miasta czyli według zasady
zgłaszamy nieokreślona liczbę kandydatów, natomiast każdy z radnych głosuje
na maksymalnie dwie osoby. Dziękuję bardzo.
P. Józef Figiel z sali – nie może tak być, bo musi być bezwzględna większość.
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P. Krzysztof Wiśniowski – pytanie do pani prawnik, czy taki sposób
głosowania może być? Czy mamy jakąś liczbę kandydatów głosować możemy
tylko na dwóch, to czy przy ilości 21 radnych jest jakaś wymagana ilość głosów,
czy tylko ten co dostał najwięcej i drugi w kolejności który został najwięcej
zostaje Wiceprzewodniczącym. Dlaczego tak pytam, bo zaraz dojdzie do
sytuacji, że zgłosimy 7 kandydatów na przykład i 7 radnych wyjdzie z Sali, bo
nie będą brali udziału w głosowaniu. Czyli wracamy do tej samej sytuacji, czy
jeżeli będzie kandydatów więcej niż dwóch to ci którzy przejdą ale muszą
otrzymać bezwzględną większość głosów. Teraz ustalamy, jaki przyjmiemy
sposób głosowania.
P. Przewodniczący – na przykład maksymalnie 5 proponowanych tylko dwóch
wybieramy? Ogłaszam 5 minut przerwy.
P. Przewodniczący – ogłaszam koniec przerwy, Szanowni Państwo
powtórzymy głosowanie, być może wynik będzie inny, jeśli nie to kończymy.
Zgodnie z art. 19 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym – Rada gminy wybiera
ze swego grona 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.
Kolejność postępowania przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
będzie następująca: zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta, powołanie Komisji Skrutacyjnej. Ustalenie sposobu głosowania.
Przeprowadzenie głosowania. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór . Zatem
Szanowni Państwo proszę składać kandydatury na Wiceprzewodniczącego
Rady. Ja proponuję na I Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Pana Łukasza
Filipowicza. Czy Pan wyraża zgodę?
P. Łukasz Filipowicz – wyrażam zgodę.
P. Jacek Kalata – P. Bożena Solańska
P. Bożena Solańska – wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie
widzę. Przechodzimy do powołania Komisji Skrutacyjnej. Ja proponuje P.
Krzysztof Wiśniowski.
P. Krzysztof Wiśniowski – wyrażam zgodę.
P. Jan Gluc – wyrażam zgodę.
P. Jacek Kalata – tak, wyrażam zgodę.
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P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, a zatem kto z Państwa radnych jest za
przyjęciem takiego składu Komisji Skrutacyjnej?
Głosowano skład – stwierdzam, że skład Komisji Skrutacyjnej został
przyjęty.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Komisje Skrutacyjna o przygotowanie
propozycji wzoru kart do głosowania i informacji o sposobie głosowania.
Zatem ogłaszam przerwę.
PRZERWA
P. Przewodniczący – ogłaszam koniec przerwy.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Komisja w składzie P. Jacek Kalata, P. Jan Gluc i P. Krzysztof
Wiśniowski ukonstytuowała się w następujący sposób: Przewodniczący P.
Krzysztof Wiśniowski, członkowie: P. Jacek Kalata, P. Jan Gluc. Najpierw
przeczytam
Informacje
o
sposobie
głosowania
o
Wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta:
Informacja o sposobie głosowanie
1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania na których
widnieje treść: „Karta do głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Zakopane oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem na
Wiceprzewodniczącego 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
jednym nazwisku.
4. Postawienie więcej niż jednego znaku „x” przy nazwiskach kandydatów
oznacza głos nieważny.
5. Nie postawienie żadnego znaku oznacza głos wstrzymujący.
6. 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.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta następuje bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady.
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P. Przewodniczący – bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie takiego sposobu
głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za tak przedstawionym sposobem głosowania?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że sposób głosowania został przyjęty
jednogłośnie w obecności 21 radnych.
P. Przewodniczący – dobrze P. Przewodniczący. Kandydaci opuścili salę
obrad, proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – Szanowna Rado ja czytam w kolejności
alfabetycznej radnego, który podejdzie do Komisji Skrutacyjnej, weźmie
karteczkę dokona wyboru i do urny wrzuci swój głos. Odczytał kolejno radnych.
Radni dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, ogłaszam 5 minut przerwy, a Komisję
Skrutacyjna proszę o przeliczenie głosów.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo ogłaszam koniec przerwy, bardzo
proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu z
głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Protokół
Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane.
Wybrana na XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane w dniu 21 grudnia
2017 roku Komisja Skrutacyjna w składzie:
1.P. Krzysztof Wiśniowski
2. P. Jan Gluc
3. P. Jacek Kalata
ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący: P. Krzysztof Wiśniowski
Członkowie:
1. P. Jan Gluc
2. P. Jacek Kalata
Na podstawie listy obecności stwierdza się, że na 21 radnych, obecnych jest na
Sesji Rady 21 radnych. Głosowało 19 radnych. Głosów ważnych oddano – 19
nieważnych – 0 . Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
Pani Bożena Solańska otrzymała – 8 głosów za
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Pan Łukasz Filipowicz otrzymał – 11 głosów za
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że P. Łukasz Filipowicz został wybrany na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane bezwzględną większością
głosów.
Do protokołu załącza się karty do głosowania. I podpisy członków Komisji –
zał. Nr 14
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, a zatem głosujemy drugiego
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Doskonale już podstawę prawna Państwo
radni znają wszyscy. Zgodnie z art. 19 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym –
Rada gminy wybiera ze swego grona 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
w
głosowaniu
tajnym.
Kolejność
postępowania
przy
wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta będzie następująca: zgłaszanie
kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, powołanie
Komisji Skrutacyjnej. Ustalenie sposobu głosowania. Przeprowadzenie
głosowania. Zatem Szanowni Państwo proszę składać kandydatury na
Wiceprzewodniczącego Rady. P. Maciej Wojak
P. Maciej Wojak – zgłaszam kandydaturę Pani Bożeny Solańskiej.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy Pani wyraża zgodę?
P. Bożena Solańska – wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – ja zgłaszam kandydaturę Pana Zbyszka Szczerby.
P. Zbigniew Szczerba – wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie
widzę. Przechodzimy do powołania Komisji Skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie
kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Ja proponuje P. Krzysztof Wiśniowski.
P. Krzysztof Wiśniowski – wyrażam zgodę.
P. Jan Gluc – wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – P. Jacek Kalata
P. Jacek Kalata – tak, wyrażam zgodę. Niezmienni jesteśmy.
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P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, a zatem kto z Państwa radnych jest za
przyjęciem takiego składu Komisji Skrutacyjnej?
Głosowano skład – stwierdzam, że skład Komisji Skrutacyjnej został
przyjęty w obecności 21 radnych.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Komisje Skrutacyjna o przygotowanie
propozycji wzoru kart do głosowania i informacji o sposobie głosowania.
Zatem ogłaszam przerwę.
PRZERWA
P. Przewodniczący – ogłaszam koniec przerwy. Quorum mamy.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Komisja w składzie P. Jacek Kalata, P. Jan Gluc i P. Krzysztof
Wiśniowski ukonstytuowała się w następujący sposób: Przewodniczący P.
Krzysztof Wiśniowski, członkowie: P. Jacek Kalata, P. Jan Gluc. Najpierw
przeczytam
Informacje
o
sposobie
głosowania
o
Wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta:
Informacja o sposobie głosowanie
1. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania na których
widnieje treść: „Karta do głosowania w wyborach na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane oraz pytanie „Czy jesteś
za wyborem na Wiceprzewodniczącego 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
jednym nazwisku.
4. Postawienie więcej niż jednego znaku „x” przy nazwiskach kandydatów
oznacza głos nieważny.
5. Nie postawienie żadnego znaku oznacza głos wstrzymujący.
6. 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.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta następuje bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady.
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P. Przewodniczący – bardzo proszę Wysoką Radę o przyjęcie takiego sposobu
głosowania.
Kto z Państwa radnych jest za tak przedstawionym sposobem głosowania?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że sposób głosowania został przyjęty
jednogłośnie w obecności 21 radnych.
P. Przewodniczący – dobrze P. Przewodniczący. Kandydaci opuścili salę
obrad, proszę Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – Szanowna Rado ja czytam w kolejności
alfabetycznej radnego, który podejdzie do Komisji Skrutacyjnej, weźmie
karteczkę dokona wyboru i do urny wrzuci swój głos. Odczytał kolejno radnych.
Radni dokonywali głosowania i wrzucali karty do urny.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, ogłaszam 5 minut przerwy, a Komisję
Skrutacyjna proszę o przeliczenie głosów.
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo ogłaszam koniec przerwy, bardzo
proszę Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu z
głosowania.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Protokół
Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane.
Wybrana na XLIII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane w dniu 21 grudnia
2017 roku Komisja Skrutacyjna w składzie:
1.P. Krzysztof Wiśniowski
2. P. Jan Gluc
3. P. Jacek Kalata
ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący: P. Krzysztof Wiśniowski
Członkowie:
1P. Jan Gluc
2P. Jacek Kalata
Na podstawie listy obecności stwierdza się, że na 21 radnych, obecnych jest na
Sesji Rady 21 radnych. Głosowało 19 radnych. Głosów ważnych oddano – 19
nieważnych – 0 . Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
Pani Bożena Solańska otrzymała – 9 głosów za
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Pan Zbigniew Szczerba otrzymał – 10 głosów za
Komisja Skrutacyjna stwierdza, że P. Zbigniew Szczerba został wybrany na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zakopane bezwzględną większością
głosów.
Do protokołu załącza się karty do głosowania. I podpisy członków Komisji –
zał. Nr 15
UCHWAŁA Nr XLIII/626/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 16
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Szanowni
Państwo chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim radnym, którzy
głosowali jak również Pani Bożenie Solańskiej, która brała udział jako
konkurentka. Mam nadzieję, że to nie jest traktowane w kategorii konkurencji,
także bardzo serdecznie dziękuje.
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – ja również
dziękuję radnym za udzielone zaufanie i gratuluje również Panu Zbyszkowi.
Ad. 11
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 11 – Podjęcie uchwały w
sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Zakopane. Przedstawił projekt uchwały – zał. Nr 17. Pan Jacek Kalata złożył
rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na Sesji
w dniu 26 października br. pisemnie 28 listopada br. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos?
P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący jak to jest, że chce mnie Pan odwołać
jeżeli ja złożyłem rezygnację. W punkcie poprzednim było podjęcie uchwały w
sprawie rezygnacji. Także tutaj jakaś rozbieżność medialna pójdzie.
P. Przewodniczący – ale w §1 przyjmuje się rezygnację z pełnienia funkcji
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zakopane Pana Jacka
Kalaty. Proszę czytać cały projekt uchwały. Ja mówię o uchwale. Jeżeli
podejmujemy dzierżawy to pan Filar tak samo przygotowuje pakiet uchwał pod
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jednym punktem, a że Komisja Rewizyjna jest komisją szczególną,
najważniejszą z Komisji, więc głosujemy ją osobno P. Przewodniczący.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 17
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (10 za) przy 5
głosach przeciwnych, i 4 głosach wstrzymujących się w obecności 19
radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/627/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 18
Ad. 12
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 12 – Podjęcie uchwały w
sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Zakopane. Przedstawił projekt uchwały – zał. Nr 19. Proszę o zgłaszanie
kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
P. Jacek Kalata – P. Zbigniew Figlarz.
P. Przewodniczący – czy wyraża Pan zgodę?
P. Zbigniew Figlarz – nie zgadzam się.
P. Jacek Kalata – P. Jan Gluc.
P. Jan Gluc – nie wyrażam zgody.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – P. Bożena
Solańska.
P. Bożena Solańska – nie wyrażam zgody.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nikt
nie wyraził zgody.
P. Jacek Kalata – nie wyrażam zgody.
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P. Kacper Gąsienica Byrcyn – nie wyrażam zgody.
P. Bartłomiej Bryjak – nie wyrażam zgody.
P. Stanisław Majerczyk – nie wyrażam zgody.
P. Andrzej Jasiński – nie wyrażam zgody.
P. Jan Topór Jasica – nie wyrażam zgody.
P. Józef Figiel – nie wyrażam zgody.
P. Andrzej Hyc – nie.
P. Jerzy Jędrysiak – nie.
P. Jacek Herman – nie.
P. Paweł Strączek – nie.
P. Wojciech Tatar – nie. P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, najważniejsza Komisja w Radzie Miasta i nie ma nikogo P.
Przewodniczący. Wydaje mi się, że nad tym należy się poważnie zastanowić co
się dzisiaj stało. Ja to mówiłem dwa miesiące temu, miesiąc temu, że wymiana
Przewodniczących Komisji Rady Miasta że jeżeli pełnią funkcje swoje
prawidłowo i dobrze nie powinna mieć miejsce. A dzisiejszą Sesję praktycznie
cała poświęcamy wymianie Przewodniczących jak i Komisji jak i Rady. Czym
to skutkuje? Pytam dzisiaj czym to skutkuje? Miesiąc temu uprzedzałem, ze do
czegoś takiego może dojść, przypuszczałem. A dzisiaj z najpoważniejszej
Komisji w mieście Rewizyjnej mamy śmiech na Sali. Ja w tym nie chciałbym
brać udziału.
P. Przewodniczący - Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo, Panie Wojtku za to każdy z nas jest
odpowiedzialny tak samo ponieważ to że nie ma żadnego chętnego na
Przewodniczącego Komisji rewizyjnej tak samo jest odpowiedzialny za to Pan,
ja, jak i każdy radny, jeżeli nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności, więc
próby mówienia, że ktoś źle dąży to musimy wszyscy się zabić w pierś, że
każdy z nas mógłby być Przewodniczącym.
P. Wojciech Tatar – nie, było dobrze to chcieliście zmian.
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P. Bartłomiej Bryjak – jeżeli to, że Pan Jacek nie widział żadnych
nieprawidłowości, było dobrze no to
P. Wojciech Tatar – jeżeli uważasz, że są nieprawidłowości to weź
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, ja na ciebie zagłosuję.
P. Bartłomiej Bryjak – tak samo Pan mógłby wziąć, jeżeli Pan uważa, że
Komisja Rewizyjna jest tak ważna. Każdy z nas jest za to współodpowiedzialny,
nie ma co zwalać winy.
P. Jacek Kalata – Bartku ja się musze tu odnieść do twoich słów. Nie
rozumiesz chyba jak wygląda praca w Komisji, Przewodniczący organizuje
prace Komisji, wszystkie jakieś decyzje są podejmowane większością głosów
członków Komisji i to widocznie ci umknęło. Też powiedzmy jaka była
rzeczywistość na 7 członków Komisji przy kontroli ZCE. W dniu kontroli
wykonałem 6 telefonów ponieważ żaden z członków nie był zainteresowany
nawet żeby się zjawić w Urzędzie na wyznaczoną godzinę. Także tutaj można
powiedzieć, Jasiu dzwoniłem do ciebie, dzwoniłem do każdego i się pytałem.
Byliśmy o godzinie 10. 10.15 zacząłem telefony, mam to wszystko po prostu
ustalone, był księgowy ZCK, była Pani Dyrektor i tak było. Po pół godzinie
przeprosiłem Państwa za zamieszanie i powiedziałem, że po prostu ustalimy
następny termin. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, ja poproszę listę obecności z
tego posiedzenia Komisji z Biura rady. Dziękuję bardzo.
P. Andrzej Hyc – Szanowni Państwo ja chce tutaj wyrazić ubolewanie duże nad
tym co się dzieję naprawdę. Patrząc tak całkiem z boku, taka sytuacja nie miała
miejsca nawet w poprzedniej kadencji, choć było wiele sporów. Natomiast ja
mam taki apel i taką prośbę, jeżeli zrezygnowały osoby z prowadzenia danych
komisji to też mam prośbę do tych osób, żeby jeżeli podjęły tą decyzję żeby po
prostu nie ubiegały się jeszcze raz o to stanowisko. Oklaski.
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, a ja właśnie odwrotnie uważam, że to była z tych Państwa
decyzja uważam bardzo sprawiedliwa, była bardzo odważna, bardzo
transparentna, i uważam że etyczna. Jeżeli ktoś oddaje w swoich wystąpieniach
zarzut, że to my ciebie wybrali a ty teraz za opozycją jesteś, uważam to że jest to
bardzo nieetyczne i niemoralne i nie powinno mieć w ogóle miejsca taki zarzut i
solidarnie za Przewodniczącym Rady Miasta poszli Przewodniczący Komisji,
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bo stać ich na to, żeby się poddać weryfikacji po raz drugi. To jest moje zdanie.
To żadne tchórzostwo, właśnie uważam, ze jest to gest odwagi i pokazania że
nie trzyma nas nic na tych stołkach gdzie jak widzimy co po niektórych no
trzyma coś, no ciężko z tych stołków ściągnąć. Więc uważam P.
Przewodniczący, którzy złożyliście rezygnację jak najbardziej powinniście
wystartować w głosowaniach na Przewodniczących. Dziękuję bardzo. P.
Andrzej Jasiński.
P. Andrzej Jasiński – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja chciałem się
zapytać P. Przewodniczącego, który posiada większość w tej Radzie gdzie jest
jego dbałość i odpowiedzialność za kierowanie pracami Rady Miasta Zakopane
skoro nie mamy na dzień dzisiejszy w tym momencie kandydata na
Przewodniczącego Komisji rewizyjnej? To jest skutek wywierania presji,
nacisku, pana dywagacji przez ostatnie Sesje, które Pan prowadził w kierunku
Przewodniczących Komisji i w tym momencie świadczy to tylko i wyłącznie o
tym, o małej można powiedzieć świadomości, odpowiedzialności
samorządowej. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. P. Łukasz Filipowicz
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – ja raczej
zalecałbym Panu Jasińskiemu nie szukanie dziury w całym bo
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera cała Rada a nie P.
Przewodniczący w kuluarach i po kątach jak to Panowie macie w zwyczaju
robić, że robicie wszystko za plecami i wszystko w kuluarach i wszystko po
kątach. Na Sesji Rady Miasta wybiera się Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Szanowni
Państwo Rada jest jedna, ja tutaj nie wiem kto ma większość, kto ma
mniejszość. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie na dzień dzisiejszy
Komisji Rewizyjnej, funkcjonowała przez ostatnie dwa miesiące czy miesiąc,
będzie funkcjonowała dokładnie w takim samym kształcie w dalszym ciągu.
Wiceprzewodniczący jest. Proponuję do przejścia do następnego punktu.
Dziękuję bardzo.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – chciałem to zrobić w wolnych wnioskach, ale
zgłaszam rezygnację z Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący – Panie Kacprze Wiceprzewodniczącego Komisji wybiera
Komisja. To jest jedno, a dwa, no właśnie wracamy teraz do punktu wyjścia.
Człowiek, który może zgodnie z litera prawa pełnić funkcję
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wiceprzewodniczącego tym właśnie sposobem destabilizuje pracę rady, tym
właśnie sposobem. Tylko dlatego, ze ma swoje ambicje i tym postawię kropkę.
Bardzo dziękuję. P. Jan Gluc był pierwszy, bardzo proszę
P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący ja w sprawie obecności przy kontroli
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo ogłaszam przerwę 5 minut. Czy
odstąpi Pan od ambonki, ze tak powiem? Jest kolejność. Ogłaszam koniec
przerwy.
P. Jan Gluc – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak wpisałem o godzinie
10.12 i o tej godzinie byłem i świadkiem są panie z Biura Rady. Byłem tu 10.12
i nie zastałem już nikogo, więc jest to wpisane w obecności pracowników Biura
Rady. Natomiast ja chciałem w imieniu naszego Klubu Radnych ogłosić 10
minut przerwy P. Przewodniczący.
P. Przewodniczący – a zatem ogłaszam 10 minut przerwy.
P. Przewodniczący – koniec przerwy. Stwierdzam, że na Sali obecnych
radnych jest 11. Wysoka Rado z racji tego, że nie ma kandydatów, składam
wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Kto z Państwa radnych
jest za zdjęciem proszę podnieść rękę, 10. Wysoka Rado poczekamy jeszcze
na resztę radnych. Bardzo proszę wszystkich radnych o przyjście na salę obrad.
Wszyscy są? Jeszcze nie wszyscy. Bardzo proszę Wysoką Radę o przyjście na
salę obrad.
P. Andrzej Jasiński – P. Przewodniczący. Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
chciałbym spytać tutaj Panią prawnik czy jeżeli Rada już zabierała głos czyli
głosowała nad danym wnioskiem to czy jest możliwe powtórne głosowanie w
tej samej sprawie?
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
czy to pytanie do tej sytuacji która ma miejsce teraz? Bo Państwo obradujecie w
pkt. Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po przeprowadzonej
dyskusji nie została zgłoszona żadna kandydatura, nie było głosowania, więc w
związku z powyższym.
P. Andrzej Jasiński – głosowanie było nad zdjęciem tego punktu.
P. Przewodniczący – Panie Andrzeju ja przerwałem głosowanie, gdyż radni
wchodzili na salę, to już do tego stopnia robimy takie numery? No byle zamęt
siać Panie Andrzeju, czy o to Panu chodzi?
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P. Joanna Posadzka Gil – ustalmy czy było quorum.
P. Przewodniczący – było.
P. Bartłomiej Bryjak – ale i tak było 10 za zdjęciem.
P. Przewodniczący – ale musi być 11. Radni wchodzili na salę jeszcze. Wysoka
Rado czy powtarzamy głosowanie? Uważam, że jak najbardziej. Nie bijcie
piany gdzie nie trzeba. Wysoka Rado kto z Państwa radnych jest za zdjęciem
tego projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej z porządku obrad?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek został przyjęty większością
głosów 11 za, 5 przeciwnych, 3 wstrzymujące się
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, stwierdzam, ze punkt został zdjęty z
porządku obrad.
Ad. 13
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 13 – Podjęcie uchwał w
sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane. Pierwsza dotyczy rezygnacji Przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska. Przedstawił projekt uchwały – zał. Nr 20
Pan Wojciech Tatar złożył 26 października br. na Sesji rezygnację z pełnienia
funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska. Czy są jakieś pytania w tej sprawie? P. Wojciech Tatar, bardzo
proszę.
P. Wojciech Tatar - P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, P. Przewodniczący chciałbym z tego miejsca
poinformować, ze zrezygnowałem z bycia Przewodniczącym Komisji
Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska i jeszcze zrezygnowałem z
pracy w Sewiku. Tak jak P. Przewodniczący do tego mnie przymuszał i zmuszał
mnie do określonego zachowania, żebym tak zrobił. Tak zrobiłem P.
Przewodniczący. Dziękuję bardzo za współpracę.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, to że Pan zrezygnował no nie wiem jaki jest tego powód,
być może jakiś strach. Na pewno nie wzbudza to we mnie jakieś emocji
pozytywnej gdyż był czas jak wszyscy P. Przewodniczący składali rezygnację,
mógł Pan i wtedy, a w tym właśnie czasie Pan przedstawiał stanowisko swoje
jakoby Pan się spełniał w spółce Sewik i teraz tak naprawdę dziwie się, że Pan
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nagle rezygnuje, składa wypowiedzenie w spółce Sewik, gdzie przed dwoma
miesiącami mówi Pan, że Pan nie zrezygnuje, bo czuje się spełniony. Brak mi tu
spójności.
P. Wojciech Tatar – Panie Burmistrzu, P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, to czy się spełniłem w spółce Sewik czy dobrze tam
wykonywałem swoje obowiązki to może ocenić Pan prezes albo moja Pani
Kierownik. Ale pod Pana naciskiem P. Przewodniczący już psychicznie nie
mogłem tego wytrzymać i musiałem zrezygnować z jednego i z drugiego.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – ja już się nie odnoszę do tego, bardzo proszę P. Zbigniew
Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – ja tylko Wojtku
woli komentarza, sam się uśmiechałeś jak to mówiłeś. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Andrzej Jasiński.
P. Andrzej Jasiński – P. Przewodniczący, koleżanko, koledzy radni, Panie
Burmistrzu, Szanowni Państwo, mam takie zapytanie, bo rozumiem teraz że
będziemy głosować zmiany Przewodniczących z tego co wynika Komisji Rady
Miasta Zakopane. Natomiast chciałem zapytać , bo nie wynika to z
proponowanego i przedstawionego porządku obrad Rady Miasta Zakopane. I
moje pytanie takie, czy jest to właściwa i prawidłowy sposób procedowania.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, aby porządek
obrad nie był tak długi, więc ująłem to w jednym punkcie. Przypomnę Panu że
wielokrotnie Pan Burmistrz składał uchwały choćby i dotyczące gospodarki
gruntami, choćby dotyczące gospodarki komunalnej w pakietach, pod jednym
punktem na przykład dzierżawy. Czy jest to zrozumiałe? Czy bić piane właśnie
o to? Pan dostał projekty uchwał do szafki, przecież jest napisane „podjęcie
uchwał”, a każdy z radnych dostał projekty uchwał. Panie Andrzeju szok mnie
ogarnia. Byłoby zasadne jakby Pan nie miał projektów uchwał.
P. Andrzej Jasiński – P. Przewodniczący, Szanowni Państwo, te projekty
uchwał, o których pan mówi dotyczące zmian Przewodniczących Komisji Rady
Miasta są uchwałami odnośnie spraw osobowych czyli w tym momencie
uważam, że powinny być wyszczególnione w porządku obrad, tak jak jest
wyszczególnione w Komisji Rewizyjnej czy w Komisji Ekonomiki, czy
Urbanistyki.
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P. Przewodniczący – nie ma Komisji Ekonomiki wyszczególnionej tylko
Rewizyjna z racji jej wyjątkowości.
P. Andrzej Jasiński – tak, tylko i wyłącznie Rewizyjna. Pytanie moje czy to
jest sposób prawidłowy i chciałbym aby Pani prawnik odpowiedziała.
P. Joanna Posadzka Gil Radca Prawny – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, zgodnie z §20 Statutu Miasta porządek obrad Sesji powinien
zawierać przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu, sprawozdanie z
działalności, interpelacje, wolne wnioski, rozpatrzenie projektów uchwał,
odpowiedzi burmistrza. Proszę Państwa generalnie przyjęty porządek obrad,
który państwo przyjęliście na początku Sesji większością głosów bodajże
jednomyślnie. W tym momencie nie zgłaszaliście żadnych uwag. Jeśli ten nasz
Statut mówi, że wszelkie jakieś uwagi można zgłaszać w punkcie propozycje
zmian porządku obrad, ale jeśli chodzi o ten zapis czy można w porządku obrad
zrobić zapis en bloc, aby szereg uchwał było podpiętych w jeden punkt, statut
tego nie reguluje, nie reguluje też tego ustawa o samorządzie gminnym. I tak
naprawdę jeśli patrząc pod kątem również ewentualnej możliwości zaskarżenia
takich uchwał nie byłby to najprawdopodobniej żaden błąd formalny, który
skutkował by naruszenie. Jak Państwo wiecie kilka razy mówiłam, nasz Statut
wymaga nowelizacji. Myślę, że Państwo powinniście powoli pomyśleć o tym,
bo wychodzą właśnie takie sytuacje, że Państwo macie problemy już przy
sporządzaniu porządku obrad, co nie zmienia faktu, ze dotychczasowa praktyka
w tej Radzie była taka, że były umieszczane uchwały pod jednym tytułem w
jednym punkcie, było ich czasem kilkanaście i kilka. Problem jest tego rodzaju,
że nie nam decydować o stworzeniu porządku obrad, tylko P. Przewodniczący
Rady za to odpowiada i ponosi odpowiedzialność za ewentualne uchybienia.
Ewentualna interpretacja postanowień Statutu należy do P. Przewodniczącego
rady Miasta Zakopane, więc przy ewentualnej nowelizacji statutu proszę
zastanowić się nad zmianami w różnych punktach tego statutu. Na ta chwile
przyjęliście taki porządek obrad i nikt z państwa za samym początku Sesji nie
kwestionował ilości uchwał oraz sposobu wprowadzenia ich do porządku.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję, P. Łukasz Filipowicz
Wiceprzewodniczący Rady Miasta następnie p. Kacper Gąsienica Byrcyn
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – widzę, ze Pan
Jasiński wziął się na sposób i teraz będzie z tamtego rzędu próbował
zdestabilizować i utrudniać prace Rady jak tylko może, świetnie tylko czy my
mamy na to czas? 12 grudnia uchwały wpłynęły do naszej skrzyneczki, mógł się
Pan zapoznać. Jak się Pan nie zapoznał to jest Pana problem. Rano Pan
przegłosował porządek obrad a teraz pan próbuje opóźniać i specjalnie
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przedłużać sesje. Ma Pan wszystkie uchwały w szafce. Jak nie to proszę sobie je
wziąć.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Panie Andrzeju.
P. Andrzej Jasiński – P. Przewodniczący, koleżanko, koledzy radni, Szanowni
Państwo, ja nie twierdzę, że się nie zapoznałem z projektami uchwał, tylko
pytam czy sposób prawidłowy procedujemy teraz na tej Sesji wybór
Przewodniczących Komisji Rady Miasta Zakopanego, tylko tyle. Więc proszę
nie sugerować czy ja się zapoznałem czy ja się nie zapoznałem.
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – rano Pan
zagłosował.
P. Andrzej Jasiński – ja się wstrzymałem.
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – trzeba było wtedy
pytania zgłaszać.
P. Przewodniczący – Pan Kacper
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – dziękuję bardzo P. Przewodniczący za
udzielenie mi głosu. Ja myślę, że P. Przewodniczący powinien być takim
strażnikiem Rady i my wszyscy powinniśmy pracować tutaj merytorycznie i jak
proponujecie Państwo tą dobrą zmianę no to wybierzmy kandydatów lepszych
niż ci co byli. Ja bym po prostu tych kandydatów chciał poznać, żeby
przedstawili program na prace komisji i miejmy możliwość porównania
merytorycznego między kandydatami a nie blokowo. No chyba że mamy
sytuacje taką, że Panie Łukaszu Filipowicz Wiceprzewodniczący, że były jakieś
ustalenia w kuluarach i macie wszystko poukładane.
P. Przewodniczący – bardzo proszę Pan doktor jeszcze.
P. Jacek Herman – słucham i słucham jestem tutaj najstarszy wiekiem to
jestem już znudzony. Jest takie powiedzenie jednego z filozofów „ o czasy, o
ludzie”. Po co wyście się w ogóle modlili rano? Po co w ogóle mówicie tak
kwieciście o kościele, że jesteście tacy przejrzyści, mili. Panowie, zastanówcie
się i zacznijcie porządek od siebie. Nie będzie lepiej. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Wysoka Rado odczytuje projekt
uchwały. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 20
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (13 za) przy 3
głosach przeciwnych, i 4 głosach wstrzymujących się w obecności 20
radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/628/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 21
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo Podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta Zakopane.
Dotyczy powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska. Projekt uchwały – zał. Nr 22 Proszę o przedstawienie
kandydatów.
P. Jacek Kalata – P. Wojciech Tatar.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy wyraża zgodę?
P. Wojciech Tatar – nie wyrażam zgody.
P. Przewodniczący – proponuję P. Stanisław Majerczyk. Czy wyraża zgodę?
P. Stanisław Majerczyk – nie wyrażam zgody.
P. Przewodniczący – Pan Jan Jasica wyraża zgodę?
P. Jan Topór Jasica – nie, nie wyrażam.
P. Przewodniczący – P. Józef Figiel wyraża zgodę?
P. Józef Figiel dziękuję bardzo nie wyrażam.
P. Przewodniczący – P. Maciej Wojak wyraża zgodę?
P. Maciej Wojak – nie wyrażam.
P. Przewodniczący – P. Andrzej Jasiński?
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P. Andrzej Jasiński – nie, nie wyrażam.
P. Przewodniczący – P. Jan Gluc?
P. Jan Gluc – nie.
P. Przewodniczący – P. Andrzej Hyc?
P. Andrzej Hyc - nie dziękuję.
P. Przewodniczący – P. Krzysztof Wiśniowski?
P. Krzysztof Wiśniowski – nie.
P. Przewodniczący – P. Marek Donatowicz?
P. Marek Donatowicz – nie.
P. Przewodniczący – P. Jacek Kalata?
P. Jacek Kalata – dziękuje nie.
P. Przewodniczący – P. Kacper?
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – nie.
P. Przewodniczący – Pan profesor?
P. Jerzy Jędrysiak – nie dziękuję.
P. Przewodniczący – P. Bożena Solańska?
P. Bożena Solańska – nie wyrażam zgody.
P. Przewodniczący – Pan doktor?
P. Jacek Herman – dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – P. Zbigniew Figlarz?
P. Zbigniew Figlarz – dziękuję bardzo.
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P. Przewodniczący – a zatem nie ma kandydatów, więc składam wniosek o,
nie, nie składam wniosku po prostu przenosimy to na następną Sesję. Dziękuję
bardzo. Powiem krótko, to jest właśnie bardzo przykre. Ale to nic.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – ale kto do tego doprowadził? To jest bardzo
przykre.
P. Przewodniczący – to jest bardzo przykre, że Panowie się zatrudnili w
spółkach miejskich w zakładach budżetowych, to jest bardzo przykre. A teraz
zwalacie na P. Przewodniczącego, a paraliżujecie wy pracę. Bardzo proszę P.
Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący przypomnę Panu, że Pana życie oparte
jest na mieniu komunalnym, w TBS-ie ma Pan wynajęte mieszkanie, przypomnę
że w TBS ma Pan wynajęty garaż plus niedawno w TBS, który należy do miasta
wynajął Pan magazyny na sprzęt budowlany w oparcie o mienie komunalne od
początku tej kadencji prowadzi Pan własną działalność gospodarczą ponieważ
zgodnie z przepisami miał Pan trzy miesiące na to aby po prostu tego konfliktu
nie było. Dziękuje.
P. Przewodniczący –dziękuję, zostawiam to bez komentarza. Podjęcie
uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady
Miasta Zakopane. Dotyczy rezygnacji Przewodniczącego Komisji Rodziny i
Spraw Społecznych. P. Józef Figiel złożył pisemnie 28 listopada br. rezygnację
z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.
Przedstawił projekt uchwały – zał. Nr 23
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt
uchwały – zał. Nr 23
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (16 za) przy 1 głosie
przeciwnym, i 3 głosach wstrzymujących się w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/629/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 24
P. Józef Figiel – ja nie brałem udziału w głosowaniu.
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P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany
w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta Zakopane. Dotyczy
powołania Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.
Przedstawił projekt uchwały – zał. Nr 25. Proszę o zgłaszanie kandydatur na
Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Proponuję Pana
Jacka Hermana, czy wyraża zgodę?
P. Jacek Herman – tak, wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kandydatury?
P. Jacek Kalata – P. Bożena Solańska.
P. Bożena Solańska – nie, dziękuję.
P. Przewodniczący – czy jeszcze jakieś? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa
radnych chciałby zabrać głos? Proszę P. Andrzej Jasiński.
P. Andrzej Jasiński – rozumiem, że mamy jednego kandydata na
Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych. Chciałem zadać
pytanie kandydatowi ile Pańska firma lub firma przez pana kierowana
prowadząc konkursy odnośnie szczepienia przeciwko HPV zarobiła pieniędzy?
Czy jest pan w stanie odpowiedzieć na to pytanie?
P. Jacek Herman – a do czego jest to Panu radnemu potrzebne? To jest
reklama mojej firmy czy też chce Pan swoje jakieś dziwne, więc ja Panu to
powiem. Konkurs był kilka lat temu i zarobiłem gdzieś, jak dobrze się orientuję,
nie aż tak dużo, bo jak zaczynaliśmy to ta szczepionka jedna kosztowała ponad
700 zł, a potem już kosztowała sto ileś. I teraz musiałbym zobaczyć ile mam, ale
wie Pan co, ja się Panu dziwię, pan naprawdę się czepia, to było kilka lat temu i
to jest już dawnych wspomnień czar. Dlatego bardziej precyzyjnie to Pan się już
niech nie ośmiesza, może Pan znaleźć coś innego dla mnie, na przykład że się
źle modlę, albo
P. Andrzej Jasiński – mam jeszcze jedno pytanie, bo skoro Pan wyraził zgodę
na kandydowanie na Przewodniczącego Komisji Rodziny i Spraw Społecznych,
czy będzie Pan zabiegał, ażeby te szczepienia były wykonywane. Dziękuję
bardzo i proszę o odpowiedź.
P. Jacek Herman – odpowiedź też nie będzie bardzo precyzyjna, ale na każde
szczepienie, to jest profilaktyka panie radny, a profilaktyka jest najtańsza i
oczywiście nie tylko, jeszcze raz Panu powtarzam, tak jak na ospę, odrę,
Heijnego Medina, tak również i na HCV, to jest jedyny nowotwór gdzie jest
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udokumentowany, udowodniony, pochodzenia wirusowego i sczepienie daje
100% odporności. Zaspokoiłem Pana potrzebę? Resztę odsyłam do pana
profesora Klimka, który jest też zwolennikiem takiej opcji jak i Pan
reprezentuje.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Wojciech Tatar.
P. Wojciech Tatar – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, P. Przewodniczący tu chodzi o etykę. Jeżeli mamy się
rozliczać odnośnie etyki to rozliczajmy się wszyscy i zachowujmy się wszyscy
etycznie i teraz jeden od drugiego musimy to wymagać. Jeżeli ktoś wymaga
tego ode mnie, ja będę wymagał tego od każdego z was. Dlatego bym prosił
kolegów radnych, żeby się wszyscy zachowali etycznie, tak jak i ja to zrobiłem
po czasie, jak powiedział P. Przewodniczący, proszę tylko o etykę.
P. Jacek Herman – ja chciałem jeszcze Panu Andrzejowi uzupełnić, że ja
wtedy nie byłem radnym.
P. Przewodniczący – już nie trzeba panie doktorze. Nie ma sensu. Odczytał
projekt uchwały – zał. Nr 25
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (11 za) przy 8
głosach przeciwnych, i 1 głosie wstrzymującym się w obecności 20 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/630/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 26
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany
w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta Zakopane. Dotyczy
rezygnacji Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki. Przedstawił projekt
uchwały – zał. Nr 27 P. Krzysztof Wiśniowski złożył na Sesji 26 października
br. rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Sportu i
Turystyki. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 27
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (16 za) przy 1 głosie
przeciwnym, i 4 głosach wstrzymujących się w obecności 21 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/631/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 28
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany
w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta Zakopane. Dotyczy
powołania Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki. Przedstawił projekt
uchwały – zał. Nr 29 proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Sportu i Turystyki. P. Jan Gluc.
P. Jan Gluc – ja chciałem zgłosić kandydaturę P. Stanisław Majerczyk.
P. Przewodniczący – czy P. Stanisław Majerczyk wyraża zgodę?
P. Stanisław Majerczyk – nie.
P. Jacek Kalata – ja chciałem zgłosić Pana Jana Gluca.
P. Jan Gluc – na Komisję Sportu nie wyrażam zgody.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – chciałem zgłosić
kandydaturę Pana Andrzeja Hyca.
P. Andrzej Hyc – nie wyrażam zgody.
P. Zbigniew Figlarz – ja chciałbym zgłosić Pana Krzysztofa Wiśniowskiego.
P. Przewodniczący – czy P. Krzysztof Wiśniowski wyraża zgodę?
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – ja mam taka prośbę, żeby nie robić bananowej
republiki z Rady Miasta Zakopane, bądźmy poważni, że jak ktoś zrezygnował to
niech weźmie poważną, odpowiedzialność za swoje czyny.
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P. Przewodniczący – a co to jest bananowa republika? Może nie wszyscy
wiedzą.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – to już, że tak powiem Panu pozostawiam
P. Przewodniczący – proszę wytłumaczyć, ja nie wiem co to znaczy.
P. Krzysztof Wiśniowski – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani
Wiceburmistrz, Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy Komisja funkcjonuje
pod okiem Pana Wiceprzewodniczącego Andrzeja Hyca i tak bym chciałem,
żeby to zostało do najbliższego posiedzenia Komisji, żeby również Andrzej to
posiedzenie zwołał i na tym posiedzeniu myślę, że przedyskutujemy jeszcze
kandydaturę osoby, która zostanie przez Komisję ewentualnie zaproponowana
na stanowisko Przewodniczącego. Natomiast ja tez nie mam pojęcia co miał
kolega na myśli mówiąc o tej bananowej republice, natomiast ja bym apelował
do wszystkich żeby nie zdestabilizować pracy całej Rady to bym prosił, żeby
rzeczywiście jeszcze spokojnie przemyśleć, są święta, emocje być może opadną
i wtedy należy myślę, że dosyć tak trzeźwo spojrzeć na to, że zostało nam
jeszcze kilka miesięcy, żeby tutaj rzeczywiście pracować na rzecz miasta a nie
destabilizować tego działania. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuje P. Przewodniczący, słuszna uwaga i
popieram Pana stanowisko. Proszę bardzo P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – nadszedł czas, żebym tu pogratulował Zbyszkowi Szczerbie,
przyjmij moje najszczersze gratulacje.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo.
P. Jacek Kalata – a teraz ci zdradzę taką małą tajemnice co ci gratulowałem.
Gratulowałem ci to, że przepięknie rozegrałeś najstarsze elementy kadencji
Burmistrza, po prostu wiecie, mamy pojęcie że dobrze już było, ale to co się
dzieje to już zaczyna być cyrkiem. Tylko wiesz nie do końca jestem przekonany,
że ta twoja przyjaźń z ludźmi którzy po prostu, wyciągnąłeś z koalicji,
powiedzmy inaczej, tez już widzimy, że po prostu po drugiej stronie zaczyna się
dziać troszeczkę niewygodnie, niekomfortowo, przychodzą w przyszłym roku
wybory i nie wiem po prostu z kim ty będziesz zamierzał startować, czy z
Łukaszem, z Bartkiem czy z osobami, które są niezdecydowane gdzie chcą być,
ale wiesz oni już po raz drugi w tej Radzie wykazali to, że byli niekonsekwentni,
oni już wystawili Made in Zakopane, które wiem że po prostu
P. Przewodniczący – ale mówmy o tym temacie
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P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – bardzo
przepraszam, ale ja sobie nie życzę takich uwag pod moi adresem Panie Jacku,
ja nigdy się nie czułem koalicjantem z Panem, ja uważam że Rada powinna
P. Jacek Kalata - nie był Pan
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – tak Pan
powiedział
P. Jacek Kalata – nigdy tak nie powiedziałem, był Pan w koalicji z
Burmistrzem
P. Kacper Gąsienica Byrcyn z sali – to co Pan robił na spotkaniach z
Burmistrzem?
P. Przewodniczący – Panie Kacprze jak chce Pan zabrać głos to proszę podejść
do mównicy.
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – nie będę się
odnosił do tego, proszę mnie nie obrażać tutaj. Ja uważam, że Rada powinna
pracować i za każdym razie o tym mówię od samego początku, że Rada
powinna pracować razem i nie powinno być takich podziałów, które Panowie
próbujecie na siłę i gdzie tylko można po prostu jakieś podziały tworzyć, żeby,
no nie wiem jaka to jest zasada tutaj.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – ja bym chciał zapytać Pana co pan robił na
spotkaniach tzw. G13? Zagubił się Pan?
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – proszę Pana tak
jak powiedziałem, byłem na tych spotkaniach owszem i kilka razy na tych
spotkaniach powiedziałem, że nie podoba mi się wybory personalne, nie podoba
mi się układ który się tworzy i po prostu przestałem na te spotkania chodzić. No
byłem na tych spotkaniach grupy radnych która chce coś zrobić. Akurat w tym
momencie było 13 radnych, którzy szli w jakimś danym kierunku. Trudno, Rada
jest grupą i w grupie jakieś trzeba prawda w danym kierunku zmierzać. Nie
wiem co Pan próbuje tu zainsynuować, natomiast no nie podoba mi się sposób
działania.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta - bardzo dziękuję
za gratulacje. Natomiast mam nadzieję, że to jest z racji wyboru na
Wiceprzewodniczącego Rady, w rozgrywkach personalnych w przeciwieństwie
do Jacka Kalaty nie koniecznie brałem udział, nikogo z żadnej koalicji nie
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wyciągałem, a to że ktoś sobie uzurpuje prawo do tego, żeby być
najmądrzejszym, przypomnę sms którym próbował ktoś rozgrywać politykę.
Natomiast jeżeli chodzi o jakieś układy, które były wyciąganiem z koalicji czy
nie wyciąganiem z koalicji. Jacku wiesz doskonale, że to nie miało miejsca.
Tylko nie wiem co dzisiaj się stało, że tak naprawdę nie ma tzw. Za grosz
poczucia taktu, jakiegoś nie wiem przemyślenia, tzw. Jazda bez trzymanki,
przepraszam że tak brzydko mówię. Dokładnie wiesz o tym, że z tym nie
miałem nic wspólnego. Natomiast jeżeli Burmistrz by realizował to co obiecał,
przypuszczam że ta koalicja nadal miała by 13 osób. Należy czasami uderzyć się
w pierś i powiedzieć, może coś zawaliłem. I tyle. Natomiast bardzo cię proszę,
nie uzurpuj tutaj jakiś sobie praw do bycia najmądrzejszym i najlepszym w tej
Radzie. Każdy postępuje zgodnie z własnym sumieniem. Ja tak głosowałem
odkąd jestem radnym od 2010 roku. Dziękuję. I nikomu tego prawa nie
odbieram.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, Panie Kacprze proszę wyjść do mównicy
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – ja chciałem tak troszeczkę merytorycznie, P.
Przewodniczący jeżeli mogę bardzo bym Pana prosił jest to dość ważna sprawa,
ja zawsze Pana traktowałem jako osobę no takiego strażnika Rady i chciałem
poruszyć taki temat związany ze Statutem. Art. 48 Statutu mówi, że P.
Przewodniczący, cytuje pkt. 6 „ koordynuje prace komisji w szczególności w
zakresie zadań kontrolnych komisji”, czyli jest takim trochę sędzią odnośnie
pracy Komisji. Art. 48, pkt.6. następnie chciałem Panu uprzejmie przybliżyć art.
50 pkt.1 „komisje podlegają wyłącznie Radzie”, później §52, pkt. 1
„przewodniczącego Komisji wybiera Rada, wiceprzewodniczących wybierają
członkowie komisji spośród członków”. Później chciałem przybliżyć §51, że
komisje podlegają nie przewodniczącemu, tylko i wyłącznie Radzie, nie
Przewodniczącemu, bo o co mi chodzi? Chodzi mi, zmierzam do zarówno
powoływania Komisji, jak i zmierzam do tego kto ma prawo zgodnie ze
Statutem prowadzić komisje. I teraz tak. Taki najważniejszy to jest §57, pkt. 1
„P. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami a w szczególności ustala
terminy jej posiedzeń, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw”
itd., na koniec „kieruje jej obradami”. Czyli chcę tutaj podnieść punkt, ze
zgodnie z tym paragrafem, w którym P. Przewodniczący komisji kieruje jej
pracami i kieruje jej obradami, P. Przewodniczący komisji. I teraz jest pkt. 3
tego paragrafu, który mówi, ż „z upoważnienia przewodniczącego komisji”, on
musi po prostu być wybrany może go zastępować
P. Przewodniczący – do czego Pan zmierza?
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – proszę mnie słuchać, postaram się to
wytłumaczyć. Po prostu z upoważnienia Przewodniczącego komisji może go
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zastępować wiceprzewodniczący. I teraz tak. Moje pytanie brzmi czy skoro nie
ma przewodniczącego komisji, to wydaje mi się, że nie może kierować pracami
komisji jej wiceprzewodniczący skoro brzmienie art. 57 pkt.3 jest, że on to
może robić jedynie z upoważnienia przewodniczącego komisji. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, zacznę jakby od końca no bo najbardziej to pamiętam i
utkwiło mi w głowie. W momencie, że P. Przewodniczący komisji zawiadamia
członków itd. kieruje pracami. P. Przewodniczący zamiast od razu powiedzieć,
ze chodzi Panu o sytuację która miała miejsce na posiedzeniu Komisji
Urbanistyki i Rozwoju. Przypomnę Państwu jak referowałem sprawozdanie z
Komisji Urbanistyki. Nie podjąłem wątku, który miał miejsce, niechlubny wątek
który miał miejsce na tej komisji, tylko dlatego, żeby już nie być odebranym
jako pieniacz, bo akurat zaraz po pkt. Sprawozdanie Burmistrza. Szanowni
Państwo to ja wam teraz powiem jak wyglądało posiedzenie komisji, ale zanim
wam to powiem odniosę się do tego, że P. Przewodniczący komisji on wyznacza
wiceprzewodniczącego, a jeśli nie ma P. Przewodniczącego komisji to kto go
wyznaczy?
P. Kacper Gąsienica Byrcyn z sali – no nie ma, no nie można wtedy
wyznaczyć prowadzącego obrad.
P. Przewodniczący – to jest Pana rozumowanie, ja powiem w ten sposób, jeżeli
projekt uchwały spływa do Rady Miasta jest projektem Burmistrza jest
projektem ważnym, to nie może być tak że Rada Miasta nie zaopiniuje tego
projektu, bo jeśli go nie zaopiniuje wtedy jest destabilizacja nie tylko Rady ale
całego Urzędu, i jeżeli przewodniczącego dana komisja nie ma, merytoryczna
komisja, która ma rozpatrzyć projekt uchwały na przykład Pana Burmistrza, to
żeby nie destabilizować pracy urzędu prace komisji koordynuje P.
Przewodniczący Rady. Chodzi o to żeby nie destabilizować i wtedy P.
Przewodniczący Rady jeżeli nie wiem, zachorował przewodniczący komisji,
jeżeli wiceprzewodniczący nie wiem, z jakiś względów jest nieobecny przez
dłuższy okres, to co? To ta uchwała ma być niepodjęta? Jeśli jest istotną
uchwałą? Wtedy przejmuje obowiązki Przewodniczący Rady. To jest bardzo
logiczne. I teraz wrócę do Komisji Urbanistyki, którą prowadziłem gdyż
komisja za zadanie zaopiniować budżet, więc i WPF. Zwołałem komisję z racji
tego, aby projekt uchwały zaopiniować. Szanowni Państwo Komisja Urbanistyki
rozpoczęła się o godzinie 10.15 i od godziny 10.15 do godziny 10.40 Pan
Kacper z Panem Kalatą umiejętnie próbowali wmówić wszystkim obecnym, że
komisja jest zwołana bezzasadnie. I pytając się o uzasadnienie tego to pan
Kacper nie potrafił uzasadnić. Szukał w statucie czegoś na cito, po prostu na
teraz. Ci Panowie destabilizowali prace Komisji Urbanistyki. Bo jeśli jest
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podstawa to ci ludzie powinni przyjść przygotowani do tego i merytorycznie
odnieść się do mnie w tym przypadku. 20 minut czekaliśmy na opinie radcy
prawnego. Ludzie czekali w ważnych sprawach, mieszkańcy Zakopanego
czekali w ważnych sprawach. Przeprosiłem ich za to, że mam takich kolegów
radnych w tym przypadku typu Pan Jacek i Pan Kacper, po czym przyszedł Pan
Tokarz z Biura Prawnego i powiedział, że P. Przewodniczący zwołała
posiedzenie Komisji urbanistyki. Usłyszeli Panowie opinie prawną, po czym
wydawało mi się, że zrozumieli, że nie maja racji i dzisiaj wracają z problemem
gdzie obsługa prawna przedstawiła im merytorycznie prawnie problem. To tyle.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – P. Przewodniczący, ad vocem jeśli można
wątpliwość nadal pozostała, faktycznie jest sytuacja taka, że jeżeli chodzi o
zwołanie nie ma wątpliwości natomiast są poważne wątpliwości co do
możliwości prowadzenia komisji przez wiceprzewodniczącego w sytuacji kiedy
nie ma przewodniczącego nie może dać upoważnienia żeby jego zastępca
kierował obradami komisji. Ja Panu w dobrej wierze coś przeczytam,
„przekroczenie uprawnień funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje
uprawnienia lub niedopełniając obowiązku działa na szkodę interesu
publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, jest
to tzw. Przestępstwo urzędnicze. Funkcjonariusz publiczny ma pierwotny
prawny obowiązek znajomości aktów określających jego uprawnienia i
obowiązki, w związku z tym urzędnik który działa na szkodę interesu
publicznego, prywatnego popełnia przestępstwo i ponosi za to odpowiedzialność
karną. Z przekroczeniem uprawnień mamy do czynienia wówczas gdy sprawca
podejmuje czynności nienależące w granicach jego kompetencji. Ja Panu
powiem tak, nie słuchałbym na ślepo doradców tylko myślał samodzielnie i
działał z daleko idącą ostrożnością, bo na koniec dnia jeśli doradca nie ma racji
to nie ponosi on konsekwencji i ja Pana proszę, żeby Pan uważał. Ja bym
proponował, żeby jednak zrobić zgodnie ze Statutem na początku żeby dokonać
wyboru Przewodniczącego a później zgodnie ze statutem żeby zarówno
zwoływać komisje jak i ewentualnie później jeżeli już ten przewodniczący jest
wyłoniony przez całą Radę może po prostu prowadzić obrady. Podkreślam art.
51 pkt. 1 Komisje podlegają wyłącznie Radzie. Dziękuję bardzo.
P. Bartłomiej Bryjak –Szanowni Państwo myślę, że nie ma co do końca
przenosić cały czas tej samej jednej dyskusji, którą toczyliśmy właśnie na
komisji, bo tłumaczenie Panu Kacprowi i Panu Jackowi cały czas przez różne
osoby, był Pan maciek Tokarz, który jest przecież pracownikiem Burmistrza do
obsługi prawnej, który też powiedział, że Pani mecenas Fecko powiedziała to
samo, no ciężko żebyśmy my jako członkowie Komisji cały czas kwestionowali
nasze Biuro Prawne, które zostało zatrudnione przez ówczesnego Burmistrza a
ten Burmistrz dalej te same osoby zatrudnia, no to ciężko żeby im nie ufać.
Panie Kacper Pan cały czas mówi, że Panu się wydaje coś, Pan mówi cały czas,
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że istnieją poważne wątpliwości, ale te wątpliwości istnieją w Pana głowie, bo
nikt nie ma takich wątpliwości. Pan Maciej Tokarz nie ma wątpliwości takich,
Pani mecenas Musiał Fecko nie ma takich wątpliwości, pozostali członkowie nie
mają wątpliwości, a pan non stop ma problem że Panu się coś wydaje, bo Pan
ma wątpliwości, no Szanowni Państwo nic nie poradzimy na Pana wątpliwości.
Nie jesteśmy tu po to, żeby cały czas wszyscy rozwiewać Pana wątpliwości a
pan straszy P. Przewodniczącego przestępstwami urzędniczymi zagrożonymi
karą pozbawienia wolności do lat 3, bo Pan Maciej Tokarz mu źle doradził i na
pewno P. Przewodniczący będzie przestępcą z tego powodu i będzie za to
odpowiedzialny. Panie Kacper niech Pan sobie jeszcze raz przypomni, P.
Przewodniczący ma prawo podejmować takie decyzje jak podejmuje i Pan prze
pół godziny prowadzi obstrukcję i póki Pan Maciej Tokarz nie przyjdzie, Panu
nie powie że tak jest dobrze to Pan będzie mówił, że to jest spotkanie przy kawie
i utrudniał prowadzenie Komisji, Pan Jacek Kalata z resztą to samo, bo widzę że
też będzie chciał głos. Więc bardzo bym prosił, żeby przejść dalej, bo nigdy nie
dojdziemy do porozumienia, nigdy Panu Jackowi i Panu Kacprowi nie
rozwiejemy wątpliwości na to co im się wydaje. Dziękuję bardzo.
P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący troszeczkę Pan prawdy nie powiedział,
tak, czekaliśmy na opinie prawną, czekaliśmy na prawnika ponieważ mieliśmy
wątpliwości, przyszedł prawnik, wytłumaczył sprawę, to że trwało to tak długu
to już nie jest nasz problem, ale ja sądzę, że każdy radny ma prawo zasięgnąć
informację od radcy prawnego, nie na tej zasadzie że P. Przewodniczący
twierdzi że coś może. Chcieliśmy mieć to potwierdzone i z tego powodu żeśmy
po prostu tylko poprosili o wyjaśnienia.
P. Przewodniczący – ja krótko, Panie Jacku to jest kogiel mogiel w Panach
głowach, no Szanowni Państwo. Wysoka rada poprosiła na komisje opinie
prawną, otrzymali opinię prawną i dzisiaj kwestionują opinię prawną. Dziękuję.
P. Bartłomiej Bryjak – Panie Kacprze to niech Pan kwestionuje i to tłumaczy
Panu mecenasowi Tokarzowi, pani Małgosi Fecko, ze Panu się wydaje, że oni
nie mają racji, niech Pan nam tego nie tłumaczy, tylko idzie do Biura Prawnego
i powie, że Panu się wydaje, że są poważne wątpliwości i Pan nie przyjmuje ich
opinii ustnych, tylko maja Panu na piśmie. To nie jest nasze zajęcie. Pan Kacper
znowu to podważa, bo znowu to powtarza, Pan już przestał podważać, Pan
zrozumiał, ale Pan Kacper ma dalej wątpliwości, więc nie ma co mu tłumaczyć
niech idzie do Biura Prawnego i tłumaczy że Państwo mecenasi tam nie mają
pojęcia i się nie znają na swojej pracy. Ja przynajmniej im ufam i wierzę, że
dobrze wykonują swoją pracę.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Andrzej Jasiński.
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P. Andrzej Jasiński – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, koleżanko,
koledzy radni, jednym z zadań Rady jest stanowienie prawa lokalnego i teraz
powiem tak. Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że wewnętrzne prace rady
reguluje prawo lokalne, które się nazywa Statut Miasta Zakopane. Rozumiem
wątpliwości Pana radnego Byrcyna Kacpra odnośnie sposobu pracy Komisji
Rady Miasta Zakopanego gdyż art. 57 prawa lokalnego jakim jest statut Miasta
Zakopane mówi, że P. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami a w
szczególności ustala terminy jej posiedzeń, porządek dzienny posiedzeń,
wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzeniach Komisji,
zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej obradami. P. Przewodniczący sposób
w jaki Pan organizuje pracę Rady i ta retoryka która powstała na poprzednich
Sesjach odnośnie presji ażeby P. Przewodniczący komisji lawinowo w sposób
dynamiczny podawali się do dymisji doprowadziło według mnie do całkowitego
paraliżu pracy komisji Rady Miasta Zakopane i proszę nie obrażać radnych
stwierdzeniami, że ktoś ma kogiel mogiel w głowie, bo nikt takich zarzutów do
Pana nie kieruje. Także bardziej bym prosił o merytoryczną dyskusję a nie
ocenianie czy ktoś to tak rozumie czy inaczej. Jako radni mamy prawo również
nie zgadzać się z opinią prawną i mieć wątpliwości co do jej brzmienia i to jest
nasze prawo. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, a zatem przechodzimy do Komisji
Oświaty. Przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym
stałej Komisji Rady Miasta Zakopane – zał. Nr 30. P. Marek Donatowicz złożył
pisemnie 15 listopada br. rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego
Komisji Oświaty. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 30
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (11 za) przy 4
głosach przeciwnych, i 4 głosach wstrzymujących się w obecności 19
radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/632/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 31
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Kolejna uchwała dotyczy powołania
Przewodniczącego Komisji Oświaty Przedstawił projekt uchwały w
sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
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Zakopane – zał. Nr 32. Proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Oświaty.
P. Jacek Kalata – P. Marek Donatowicz.
P. Przewodniczący – czy P. Marek Donatowicz wyraża zgodę?
P. Marek Donatowicz – tak, wyrażam.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 32
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (12 za) przy 1 głosie
przeciwnym, i 6 głosach wstrzymujących się w obecności 19 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/633/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 33
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, a zatem przechodzimy do Komisji
Kultury. Przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany w składzie osobowym
stałej Komisji Rady Miasta Zakopane – zał. Nr 34. P. Maciej Wojak złożył
pisemnie 14 listopada br. rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego
Komisji Kultury. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 34
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (15 za) przy 0
głosach przeciwnych, i 4 głosach wstrzymujących się w obecności 19
radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/634/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
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Uchwała stanowi zał. Nr 35
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Kolejna uchwała dotyczy powołania
Przewodniczącego Komisji Kultury. Przedstawił projekt uchwały w sprawie:
zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta Zakopane – zał.
Nr 36. proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Kultury.
Proponuję Pana Jerzego Jędrysiaka. Czy Pan profesor wyraża zgodę?
P. Jerzy Jędrysiak – tak wyrażam.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jeszcze inne kandydatury?
P. Maciej Wojak – ja chciałbym zaproponować kandydaturę Pani Bożeny
Solańskiej.
P. Przewodniczący – czy P. Bożena Solańska wyraża zgodę?
P. Bożena Solańska – tak, wyrażam.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jacyś inni kandydaci? Nie
widzę. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Kacper.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – ja się niezmiennie będę kierował logiką i może
nie miałem udziału w tym całym zamieszaniu, w tej całej sytuacji tym żeby
zmierzać do zwiększania jakości prac Rady, jest taka sytuacja tutaj, że w
półeczkach zostałam nam taka sytuacja dostarczona i w związku z tym mam
pytanie do Pana Jerzego Jędrysiaka. W maju 2017 roku miała miejsce Pana
wystawa w PGS Sopot w ramach współpracy pomiędzy Miejską Galerią Sztuki
w Zakopanem a Państwową Galerią Sztuki w Sopocie i tutaj sądzę, że jakieś po
prostu wystawy zbiorowe i tutaj mieliśmy całą tą dyskusję na temat etyki,
praworządności. Pan brał udział w tej wystawie, wystawiał Pan swoje prace i w
wielu innych miejscach, przyznam się że z tej kartki nic nie rozumiem, ale skoro
jest. Mi się tu nasunęły takie pytania, bo chciałbym oczyścić ewentualnie Pana
dobre imię o tej insynuacji i że była po prostu jakaś transakcja wiązana po
prostu miedzy urzędem Sopotu a poprzednim Burmistrzem Majchrem, on to
organizował, no i właśnie, mówi się w urzędzie, można też w Internecie
wyczytać, że ta transakcja polegała na tym, że Pan profesor Józef Czerniawski w
zamian za udział w Honorowym Komitecie Poparcia Kandydatury Pana Jacka
Karnowskiego na Prezydenta Sopotu z 2014 roku no tez brał udział jakby w tej
wymianie i rozumiem, że po drugiej stronie po prostu jakby z ramienia Miasta
Zakopane Pan. I mam takie pytanie po prostu, bo to rozumiem, że to był taki.
Jaki był koszt tej promocji? Rozumiem, że z publicznych pieniędzy był koszt
96

promocji Pana Józefa Czerniawskiego, rozumiem że to była reklama prac, że
można było nawiązać kontakty ewentualnie z kupującymi,
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Panie Kacprze ale
to na Radzie Miasta Sopotu
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – no tak, ale to jest powiązane i po prostu
chciałbym żeby Pan Jędrysiak po prostu odpowiedział mi na jedno pytanie, czy
brał w tym udział, to jest jedna rzecz w tym projekcie w PGS Sopot i czy
wystawiał swoje prace na sprzedaż. Dziękuję.
P. Jerzy Jędrysiak – zanim panu odpowiem mistrzu, również Pan się swego
czasu chwalił swoim sukcesem artystycznym. Proszę Państwa bardzo chciałbym
dowiedzieć się, jeśli znajdujemy coś takiego w półeczce kto to podpisał, ale już
merytorycznie odpowiadam, bo pan strasznie zagmatwał pewne rzeczy, jak
totalny amator, który nie zna znaczenia pracy artysty. Proszę Pana zacznijmy od
wystawy zbiorowe BWA, w których brał udział profesor Jędrysiak. Panie radny
profesorem sztuki zostałem nie dlatego że mam długie wąsy, tylko zrobiłem co
najmniej 600 wystaw na świecie w każdym zakątku świata o jakich się Panu nie
śniło. Z czego dostałem około 45 nagród, w tym 14 nagród na największych
konkursach grafiki światowej w Japonii, w Indiach, w Szwajcarii, w Austrii. Jak
Pan się chce zapoznać przedstawię Panu katalog. Następny punkt no wystawy
zbiorowe w galerii Miejskiej w Zakopanem, w których brałem udział. Proszę
Pana gdyby Pan był twórcą płodnym i miał możliwość prezentowania swoich
rzeczy to Związek Artystów Polskich chętnie by Pana solo zapraszał do
wystawy, która odkąd pamiętam, odkąd się urodziłem była organizowana
również artystów zakopiańskich. Osoba, która przygotowała ten materiał
tajemniczy no nie jest konsekwentna, ja nie tylko od 2001 brałem udział, ale po
skończeniu studiów w 1980 roku , od 80 roku jak każdy artysta z Podhala brał
udział w wystawie grupowej. Bardzo Pana irytuje koneksja, tu nawet pan jakieś
insynuacje finansowe próbuje udowodnić, koneksje moje z profesorem
Czerniawskim. Nie wie Pan o kim mówi, profesor Czerniawski jest pedagogiem
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i ustawowo złożył podanie o wystawę w
ramach partnerskich miast Sopot Zakopane. Co ja mam z tym wspólnego? Ano
to, że jak nie byłem radnym Pan dyrektor Buski w mieście Saint de des Vosges
podszedł do mnie, oczywiście w towarzystwie Pana Burmistrza Majchra i
zapytał się czy ja go kojarzę. Nie bardzo, proszę Pana my mamy teraz Pańskie
prace w naszej galerii, podkreślam nie byłem wtedy radnym, w ramach
laureatów nagród przyznanych (…) dostałem dwie takie nagrody Panie radny.
Państwowa Galeria Sztuki wydała gruby piękny katalog z tej okazji, mogę Panu
go pokazać. I rozmowa luźna, bardzo przyjaźni ludzie w przeciwieństwie do
tego co tu się dzieje, rozmawiamy i Pan Buski mówi, słuchaj Panie Jurku a
może by Pan z nami zrobił wystawę. Oczywiście, mam materiał, chętnie. Tym
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bardziej, że jest to trzecia galeria jeśli chodzi o prestiż w Polsce. Ucieszyłem się,
że wysunął taką ofertę. Przez kilka lat specjalnie się tym nie pasjonowałem, bo
miałem co robić i tu Panie Kacprze proszę się zapoznać z moimi 600
wystawami, nie mówię o indywidualnych, których tez zrobiłem z 70 na świecie i
w Polsce. Ale w pewnym momencie zostałem przypadkowym radnym i kiedy
pojechałem do Sopotu pierwszy raz Pan Buski wrócił do zaproszenia mnie do
pokazania prac w Galerii w Sopocie. Ucieszyłem się, zapytałem jakie terminy
ma, dosyć są oblężone te jego galeria i w rezultacie ustalony był na piśmie Panie
Kacprze, że jak Pan Czerniawski który również miał przez byłą Dyrektor galerii
Anię Zadziorko będzie miał wystawę to galeria zakopiańska zrobi mu 25 stron
katalogu a ja również taki katalog mini ze strony Sopotu otrzymam. W woli
ścisłości trzymaliśmy się po prostu tej umowy i niestety nastąpiła zmiana Pani
dyrektor i zaczęły się problemy wystawiennicze, o których prawdopodobnie
będę szerzej mówił w przyszłości. Jakie problemy? Brak realizacji
kontraktowych wystaw, m.in. profesora Czerniawskiego, nie chce fatygować
Pani obecnej dyrektor, żeby potwierdzała, w każdym razie Pan Buski zadzwonił
do mnie co z ta wystawą, bo to, bo tamto, bo siamto. Na szczęście przypadkowo
się znajdowałem w galerii Pani dyrektor obecna również była, przekazałem jej
telefon, uzgodniono pewne rzeczy, ja tego nie słyszałem i pojechałem mając już
na piśmie termin wystawy do Sopotu jako radny Komisji Kultury, radnym który
idzie na największą wystawę jaką dotychczas miał zorganizować na rozmowy
co i jak. No nie chce tu przypominać, że zostałem wyproszony przez osoby,
które nadzorują galerię, co było żenujące, no po jakimś czasie Pan Buski
wyszedł, przepraszając, uzgodniliśmy i teraz meritum sprawy. Proszę Pan ten
katalog, z którym może się Pan zapoznać wydrukowałem z pieniędzy uczelni,
bardzo piękny i z własnych, ponieważ umowa dotycząca druku katalogu nie
była po prostu spełniona. Pan ma jakieś dziwne koneksje, widać że jest Pan
totalnym amatorem, bo to co tutaj wyprawiacie, tą głupotę tutaj którą się
ośmieszacie a Pan wyjątkowo się ośmieszył. Proszę Pana co ja mam wspólnego
z Prezydentem Karnowskim, z Burmistrzem Majchrem? Ja zbierałem głosy na
Pana Wojaka, żeby został radnym, no dostałem w zamian to co dostałem. Panie
Kacprze bardzo polecam lekturę, bo kosztowało to 9 tyś zł, niech się Pan
zapozna z tym, co robię. Wtedy Pan może się w jakiś sposób dokształci. Pytanie
Pana dlaczego artysta wystawia, wie Pan jak wygląda Praca muzyka? Jeżeli
władze miasta zapraszają jakąkolwiek grupę muzyczną, żeby uświetniła
uroczystość to się jej płaci za to, że pół godziny grali czy godzinę. Artysta
pokazujący w galerii oprócz satysfakcji cieszy się jeżeli jest wydana publikacja
jego dzieł. A sugerowanie, że no nie wiem, bo już nie pamiętam, że artysta co
nie może sprzedawać? Może Panie Kacprze i zdarzało się wielokrotnie i w
Zakopanem również, że przychodził obcy turysta i na siłę chciał ściągać grafikę
czy obraz, bo on chce ja kupić. Po to tworzymy, że możemy oprócz dzielenia się
również to sprzedawać. To jest nasza praca, jesteśmy zawodowcami a nie po
prostu pieniaczami. I nie ośmieszajcie się Panie Kacprze, bo Pan jest Panem
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magistrem i ma Pan fachowość jakieś pewnie ja nie mam, bo Pan grzebaniem w
komputerze jest naprawdę bardzo
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący – dziękuję bardzo Panie
profesorze, wystarczy. Pan radny Józef Figiel.
P. Józef Figiel – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo,
Wysoka Rado, Szanowni Państwo a ja mimo wszystko zagłosuje za Panią
Bożeną Solańską, mimo że się często ścieramy ale powiem tak, że otóż ostatnia
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych, którą mi przyszło prowadzić odbyła się
w obecności Pana profesora Jędrysiaka i Pan profesor Jędrysiak profesor
akademicki nawet się nie zająknął żeby stanąć w jego obronie pod jego
nieobecność. Ja myślę, że Panie Jędrysiak ma Pan naprawdę talent, na którym
Pan zarabia, ale czasem postawa zobowiązuje nawet do tego, żeby stracić. Ja
zagłosuję za Panią Bożenką. Dziękuję bardzo.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo,
czy jeszcze ktoś z kolegów radnych?
P. Jerzy Jędrysiak – Panie Józefie Pan mówi jakieś bzdury, ale taki Pan jest
uduchowiony, w ogóle nie wiem o czym Pan mówi. O jakiej? Panie Józefie,
niech że się Pan zastanowi i ja chętnie będę pracował pod egidą Pani Bożeny.
Panie Józefie jak się jest tylko organista to nie można być biskupem.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo,
P. Kacper Gąsienica Byrcyn. Pan Kacper rezygnuje z głosu. Czy jeszcze ktoś z
Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę.
P. Maciej Wojak – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu,
Szanowni Państwo, nie będę tu roztrząsał tego jak się zachowujemy, w jakim
kierunku zmierzamy i jaką wykazujemy aktywność, ja tylko chciałem
powiedzieć że może być ktoś przewodniczącym Komisji tu będący (…) z
wypowiedzi Pana radnego Jędrysiaka: „jestem rozkojarzony”, „jestem bardzo
rozkojarzony”, „byłem rozkojarzony i nie wiedziałem jak głosuje”, „jestem
naiwny”, „nie znam się na sprawach ekonomicznych”, to jest wszystko to co
Pan Jędrysiak z tej mównicy mówił. No nie chce już przypominać jak mnie Pan
tutaj nazywał na tej Sesji używając określenia „ty palancie”, za co nigdy mnie
Pan nie przeprosił. Czy taki kolega, który jest rozkojarzony może być P.
Przewodniczącym obojętnie jakiej Komisji. Dziękuję bardzo.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Panie Maćku
myślę, że większość będzie decydowała.
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P. Jerzy Jędrysiak – ja rozumiem tonącego, który się brzytwy łapie Pana
Wojaka, Panie radny Wojak jest Pan wojowniczy aż nadmiernie, kłamliwy,
dwulicowy, proszę Pana czy ja kiedykolwiek Panu powiedziałem z mównicy, że
Pan jest, przed chwila Pan zacytował.
P. Maciej Wojak z Sali – jest to w protokole proszę Pana.
P. Jerzy Jędrysiak – Panie radny, chyba Pan przesadza. Natomiast mnie
bardziej będzie interesowała Pana działalność jaką przedstawię, to co Pan
wyrabia prywatnie. Mnie będzie na pewno interesowała sprawa rzekomych
pomówień z Tygodnika Podhalańskiego na temat Pana. Natomiast
zdumiewające jest Pana sugestia, pamiętam jak na Komisji Kultury zapytałem o
harmonogram wystaw na 2017. Pan nie zaczynał sprawozdania od relacji tylko
od groźby, ze jeżeli ja będę kłopotliwe pytania Panu zadawał to Pan zastanowi
się nad krokami prawnymi i Pan mnie już wielokrotnie straszył nie jednego
radnego. Szkoda, że nie podjął Pan tematu wątku, gdzie przekazywaliśmy sobie
Tygodnik Podhalański na temat tego co napisano o Panu, bo to jest punkt
rzeczywiście nadający się do sądu.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo
Panie profesorze, P. Wojciech Tatar.
P. Maciej Wojak z sali – wypowiedź Pana Jędrysiaka jest zupełnie nie na
temat jak zwykle ponieważ chyba znowu jest bardzo rozkojarzony. Proszę Pana
sprawdzał o których Pan mówi z Tygodnika Podhalańskiego mają swoje miejsce
w prokuraturze
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – bardzo dziękuję,
P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – chciałbym po prostu żeby tutaj Pani Dyrektor się
wypowiedziała w paru kwestiach ponieważ przy tej pierwszej wizycie w tej
Radzie do Sopotu miałem przyjemność brać udział i troszeczkę tez byłe
zszokowany zachowaniem Pana profesora.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – przepraszam
panie Jacku, że wchodzę w słowo, nie jest tradycja, nie ma takiej możliwości i
niestety Pani Dyrektor nie zostanie dopuszczona.
P. Jacek Kalata – bardzo dziękuje.
P. Jerzy Jędrysiak – Panie Jacku Pan jest tak eleganckim mężczyzną i
grzecznym, kulturalnym, tylko od Pana się uczyć.
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P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – bardzo proszę
Pan Kacper.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn – Panie Profesorze ja Panu nie ubliżałem, ja Pana
bardzo proszę o kulturę i poszanowanie mojej osoby. Po prostu jest pytanie na
ile Pana pozycja jako radnego pomogła Panu w karierze? Czy pomnażane są
możliwości organizowania po prostu tej wystawy w czasie kiedy był Pan
radnym? Może jako czynny radny może właśnie ze względu na wątpliwości
etyczne może trzeba było nie brać w tym projekcie udziału, ma Pan takie
świetne osiągnięcia że akurat w tym Pan nie musiał. Jesteśmy tak bardzo etyczni
no to może też powiem tutaj i trzeba się uderzyć w pierś.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo,
myślę że panie profesorze że nie ma takiej potrzeby. Czy ktoś jeszcze w temacie
chciał zabrać głos? Dziękuję bardzo, przechodzimy do głosowania w kolejności
zgłoszonych kandydatur. Kto z Państwa radnych jest za kandydaturą Pana
Jerzego Jędrysiaka na Przewodniczącego Komisji Kultury bardzo proszę o
podniesienie ręki?
Głosowano – stwierdzam, że za kandydaturą Pana Jerzego Jędrysiaka na
Przewodniczącego Komisji Kultury było 9 głosów za,
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Kto z Państwa
radnych jest za kandydaturą Pani Bożeny Solańskiej na Przewodniczącego
Komisji Kultury?
Głosowano – stwierdzam, że za kandydaturą Pani Bożeny Solańskiej na
Przewodniczącego Komisji Kultury było 6 głosów za,
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo,
stwierdzam, że kandydatem na Przewodniczącego Komisji Kultury został Pan
Jerzy Jędrysiak.
P. Przewodniczący - Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 36
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (11 za) przy 4
głosach przeciwnych, i 2 głosach wstrzymujących się w obecności 17
radnych podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XLIII/635/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 37
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta Zakopane.
Pierwsza dotyczy rezygnacji Przewodniczącego Komisji Ekonomiki. Pan Jan
Gluc złożył 26 października br. na Sesji rezygnację z pełnienia funkcji
Przewodniczącego Komisji Ekonomiki. Projekt uchwały – zał. Nr 38
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
P. Przewodniczący - Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 38
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (10 za) przy 2
głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się w obecności 15
radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/636/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 39
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta Zakopane.
Dotyczy powołania Przewodniczącego Komisji Ekonomiki. Projekt uchwały –
zał. Nr 40. Proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji
Ekonomiki. Ja zgłaszam kandydaturę Pana Jana Gluca. Czy Pan Jan Gluc
wyraża zgodę?
P. Jan Gluc – tak, wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury?
Brak. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
102

P. Przewodniczący - Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 40
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (9 za) przy 2
głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się w obecności 16
radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/637/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 41
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta Zakopane.
Pierwsza dotyczy rezygnacji Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju.
Pan Bartłomiej Bryjak złożył 26 października br. na Sesji rezygnację z pełnienia
funkcji Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju. Projekt uchwały –
zał. Nr 42. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
P. Przewodniczący - Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 42
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (16 za) przy 2
głosach wstrzymujących się w obecności 18 radnych podjęła następującą
uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/638/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 43
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo Podjęcie uchwały w sprawie:
zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta Zakopane.
Dotyczy powołania Przewodniczącego Komisji Urbanistyki i Rozwoju. Projekt
uchwały – zał. Nr 44 Proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Komisji Urbanistyki i Rozwoju.
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P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – ja zgłaszam
kandydaturę Pana Bartłomieja Bryjaka.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy Pan Bryjak wyraża zgodę?
P. Bartłomiej Bryjak – tak wyrażam zgodę.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne kandydatury?
Brak. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
P. Przewodniczący - Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 44
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (10 za) przy 1 głosie
przeciwnym i 7 głosach wstrzymujących się w obecności 18 radnych podjęła
następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/639/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym stałej Komisji Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 45
Ad. 14
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 14 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Zakopane. Projekt uchwały – zał. Nr 46. Pan Józef Figiel pisemnie 28 listopada
br. wyraził chęć pracy w Komisji Rewizyjnej.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt
uchwały – zał. Nr 46
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (16 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 17 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/640/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Zakopane.
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Uchwała stanowi zał. Nr 47
Ad. 15
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 15 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Ekonomiki Rady Miasta
Zakopane. Projekt uchwały – zał. Nr 48. Pan Maciej Wojak pisemnie 8 grudnia
br. wyraził chęć pracy w Komisji Ekonomiki.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt
uchwały – zał. Nr 48
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (16 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 17 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/641/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Ekonomiki Rady Miasta
Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 49
Ad. 16
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 16 – Podjęcie uchwały w
sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Urbanistyki i Rozwoju
Rady Miasta Zakopane. Projekt uchwały – zał. Nr 50. Pan Maciej Wojak
pisemnie 8 grudnia br. wyraził chęć pracy w Komisji Urbanistyki i Rozwoju.
Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytał projekt
uchwały – zał. Nr 50.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (16 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 17 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/642/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Urbanistyki i Rozwoju
Rady Miasta Zakopane.
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Uchwała stanowi zał. Nr 51
Ad. 17
P. Przewodniczący – Wyjaśnienia w sprawie nieprawidłowości w Spółce
„Sewik” w związku z informacją przedstawioną Radzie Miasta na Sesji w
dniu 15 listopada br.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – ja jeszcze przed
rozpoczęciem tego punktu wniosek formalny o dosłownie i minutę przerwy i
bardzo bym prosił Przewodniczących Klubu do stołu prezydialnego.
P. Przewodniczący – oczywiście, ogłaszam minutową przerwę.
Po przerwie. Bardzo bym prosił Pana Burmistrza o zabranie głosu gdyż złożył
wniosek do Rady Nadzorczej spółki Sewik, aby przeprowadziła kontrolę i aby
nas poinformować czy kontrola została już zakończona, jeśli tak to przedstawić
wnioski. Bardzo proszę.
P. Burmistrz Leszek Dorula – ja Państwa bardzo przepraszam, ale jestem
dosyć przeziębiony, ale chciałem być na tej Sesji. Szanowni Państwo na
ostatniej Sesji już mówiłem, że nie byłem ponieważ musieliśmy być w bardzo
ważnej sprawie w Warszawie w sprawie Palace. Dowiedziałem się w zasadzie w
trakcie, że wystąpiła tutaj jedna z mieszkanek naszego miasta. Ja za to
wystąpienie tej mieszkanki chce podziękować. Ja rozmawiałem z Panią i
zapytałem nawet dlaczego do mnie nie przyszła. Pani powiedziała, że była w
różnych miejscach no u mnie akurat nie była, ale tak jakoś wyszło. Jestem
święcie przekonany, że gdyby u mnie była zrobiłbym ten sam krok co w tym
momencie uczyniłem po Sesji, a więc następnego dnia jak tylko w pracy byłem
zaraz wyznaczyłem, złożyłem wniosek do Rady Nadzorczej aby przeprowadziła
kontrolę. Drugim pismem zwróciłem się do Pana Wiceburmistrza Łukaszczyka,
któremu podlega bezpośrednio wszystkie nasze spółki, aby dochował wszelkiej
staranności, żeby ta kontrola została przeprowadzona rzetelnie. W kolejnych
dniach, już nie pamiętam ile dni minęło dostałem odpowiedź od Rady
Nadzorczej, że ta kontrola zostanie przeprowadzona i do dnia 15 będzie
przedstawiony protokół. Na dzień 15 z tego co pamiętam zwołaliśmy
konferencje prasową wraz z Radą Nadzorczą z panem Prezesem, z
Burmistrzami i osobami uczestniczącymi został przedstawiony jakby można
było powiedzieć protokół, w którym zaprezentowano zarówno zastrzeżenia ,
zalecenia, jak i dalsze kroki do jakby można powiedzieć wyciągnięcia
ewentualnych wniosków. Ja tylko powiem jeszcze tyle, że bo za chwilę zarówno
Rada Nadzorcza, jak i Burmistrz przedstawią tutaj. Ja powiem tak, że w
kolejnych dniach bo nie chciałem żeby działo się to równomiernie z Radą
Nadzorczą, również z naszego urzędu wyznaczyłem audyt dla spółki Sewik w
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postaci szerzej tematycznie i to jest tyle co ja mam w tym momencie, oddaje
głos Panu Wiceburmistrzowi, który jest za spółki odpowiedzialny. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo Panie Burmistrzu.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, zgodnie z tym co Burmistrz powiedział przed chwila, że ja
jestem odpowiedzialny z Urzędu za spółki miejskie chciałem przypomnieć,
żebyśmy mieli taką wiedzę, że mamy trzy spółki miejskie, które odpowiadają za
gospodarkę komunalną, działają w grupie kapitałowej, to jest spółka Tesko,
Sewik i TBS. Jeśli chodzi o spółkę Sewik udziałowcem największym jest spółka
Tesko, miasto Zakopane i również Gmina Kościelisko na terenie której również
spółka Sewik działa. Jeśli chodzi o nadzór bezpośredni nad spółką zgodnie z
umową spółki bo jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, taką role
kontrolną tutaj jeśli chodzi o zarząd spółki pełni Rada Nadzorcza zgodnie z
Kodeksem spółek handlowych i umową spółki. Ja bezpośrednio za to
odpowiadam także na bieżąco byłem w kontakcie z Radą Nadzorczą w tej
sprawie. Rada Nadzorcza powołała taki zespół ze swojego grona do
skontrolowania tej sytuacji. Oczywiście w tym zakresie, w którym
przedstawiono te zarzuty przedstawione przez panią Edytę Sobańską. Myślę, że
jeżeli chodzi tutaj o ten skład komisji, o skład Rady Nadzorczej spółki Sewik,
składa się z osób kompetentnych, przewodniczył tej komisji Pan Sławomir
Strycharz, który jest biegłym rewidentem także mam nadzieję że wszystkie
sprawy zostały właściwie przeprowadzone i dlatego prosiłbym aby w takiej
kolejności, żeby tutaj zdać relację z tej kontroli, z wyników tej kontroli i
również być może w pewnym zakresie wdrożenia tych pewnych zaleceń czy
podjęcia pewnych działań. Po kolei może P. Przewodnicząca Krystynę Roszko,
żeby przedstawiła nam jak działała Rada Nadzorcza, potem Przewodniczącego
tej Komisji ze strony Rady Nadzorczej która przeprowadziła te kontrolę Pana
Sławomira Strycharza i w następnej kolejności Pana Prezesa Sewiku jakie
działania w tym zakresie podjął. Dziękuję bardzo.
P. Krystyna Roszko Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Sewik –
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 16 listopada dzień po Sesji Rady Miasta
wystosowałam pismo jako Przewodniczący Rady do Prezesa spółki Sewik z
żądaniem wyjaśnień w sprawie tych kwestii poruszanych przez Panią Sobańską
na Sesji rady Miasta 15 listopada. Następnie m.in. z pismem do Burmistrza
zwołałam w trybie pilnym posiedzenie Rady Nadzorczej, w trakcie tego
posiedzenia została wyłoniona trzyosobowa komisja do przeprowadzenia
kontroli w spółce Sewik. Przewodniczącym tej komisji tak jak wspomniał Pan
Burmistrz został pan Sławomir Strycharz, w skład komisji wchodził
przedstawiciel z Gminy Kościelisko Pani Dorota Kierpacz. Z prac komisji
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powstał protokół, który został (…) 15 grudnia w czwartek, z resztą zgodnie z
terminem został przesłany Burmistrzowi. W tym protokole zawarte są ustalenia
i zalecenia Rady. Prosiłabym może żeby Pan Przewodniczący Pan Sławomir
Strycharz przedstawił te punkty, które są zawarte w protokole.
P. Sławomir Strycharz – dobry wieczór Szanowni Państwo, kontrola w spółce
Sewik przeprowadziliśmy w okresie 27 listopada do 14 grudnia, 15 grudnia
został złożony protokół do Urzędu Miasta. Ja zanim odczytam ten protokół, co
żeśmy zrobili a później zalecenia. Przeprowadzono kontrole wniosków
pracowników o skorzystanie z mienia spółki ponieważ pracownicy zwracali się
na piśmie do Prezesa o wyrażenie zgody o skorzystanie z mienia spółki, takie
wnioski są na dzienniku podawczym spółki, takie zgody prezes wydawał. W
związku z tym to była procedura która została uregulowana zarządzeniem
Prezesa spółki, zarządzenie wewnętrzne nr 1/2017 Prezesa Zarządu spółki
Sewik w sprawie używania sprzętu do celów prywatnych przez pracowników
spółki Sewik. W związku z tym myśmy się z tymi wszystkimi wnioskami
zapoznali. Nie było ich dużo, bo to było 5 wniosków w tym roku. Sprawdzono
również rozliczenia karty pracy sprzętu wypożyczanego pracownikom oraz
prawidłowość wystawianych faktur. Zapoznano się z pisemnymi wyjaśnieniami
kierownika eksploatacji sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków dotyczącymi
szczegółowych rozliczeń dla tych pracowników i sprzętu spółki
wykorzystywanych na budowie w Chochołowie. Zapoznano się z szeregiem
dokumentów, aktami wewnętrznymi które są w spółce Sewik, za czynności to
się nazywa w sprawie opłat za czynności wykonywane przez pracowników
spółki Sewik, karty drogowe za okres od sierpnia do października 2017 roku
dotyczące działań eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, lista
obecności pracowników i rozliczenie finansowe poszczególnych pracowników
tego działu właśnie kontrolowanego i tych pracowników zaangażowanych w
prace, raporty pracy sprzętu, aktualny zakres czynności kierownika eksploatacji
pracy sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków oraz umowa udostepnienia mu
samochodu służbowego, gdyż kierownikowi przysługiwał samochód służbowy.
Przeprowadzono rozmowy wyjaśniające z pracownikami uczestniczącymi w
świadczeniu pracy na rzecz kierownika eksploatacji sieci kanalizacyjnej, którzy
brali udział w pracach w Chochołowie, przeprowadzono rozmowy z
kierownikiem działu, przeprowadzono rozmowy z kierownikiem zarządu,
przeprowadzono rozmowy z kierownikiem ds. zasobów ludzkich oraz
pracownikiem ds. księgowo pracowniczych, który wystawiał te faktury.
Zapoznano się z dokumentacją dotycząca kosztów poniesionych(…) przez
pracowników spółki Sewik, z którego wynika że została zawarta z
pracownikami ugoda, wypłacono trzem pracownikom odszkodowanie w
wysokości po 9,5 tyś. zł na osobę. Ustalenia Rady Nadzorczej: Kierownik
Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej i Oczyszczalni Ścieków z tytułu wykonanych
prac został obciążony przez Spółkę fakturą VAT nr 0006/DF/17 z dnia
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08.11.2017 na podstawie przedstawionego rozliczenia. Za wykonaną usługę
dokonał zapłaty przelewem na konto Spółki SEWIK w dniu 08.11.2017r.
Wyjaśnienia Kierownika Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej i Oczyszczalni
Ścieków złożone Radzie Nadzorczej pisemnie są rozbieżne z rozliczeniem
stanowiącym załącznik do faktury VAT nr 0006/DF/17 z 08.11.2017 r. oraz
dokumentami źródłowymi, to jest listą obecności pracowników oraz kartami
drogowymi pojazdów. Rozliczenie tej usługi jest sporządzone w oparciu o
obowiązujący w spółce SEWIK cennik wprowadzony aneksem nr 1 z dnia
16.01.2017r. do uchwały nr 3/2013 Zarządu z dnia 05.04.2013r. z
zastosowaniem pozycji dotyczącej sytuacji szczególnych, natomiast w opinii
Rady Nadzorczej, w tym przypadku powinna być zastosowana stawka
roboczogodziny z cennika pozycja nr 5 tj. 35zł. Brak ewidencji kilometrów
przejechanych pojazdami służbowymi na trasie Zakopane – Chochołów,
Chochołów – Zakopane, co uniemożliwia prawidłową weryfikację wykazanych
w rozliczeniu kilometrów. Jednakże z rozliczenia dni pracy pracowników na
terenie budowy w Chochołowie można wywnioskować, iż ilość kilometrów w
rozliczeniu na podstawie którego sporządzono fakturę jest nieprawidłowo
obliczona. Karty drogowe działu PO nie są rzetelnie wypełniane tj. nie
odzwierciedlają faktycznego czasu pracy pojazdu, nie zawsze są wypełniane
przez osobę faktycznie kierującą danym pojazdem, brak również szczegółowego
wskazania gdzie samochód jeździł w danym dniu. Brak ewidencji z przebiegu
kilometrów samochodu służbowego Kierownika Eksploatacji Sieci
Kanalizacyjnej i Oczyszczalni Ścieków wykorzystywanego do przejazdów po
godzinach pracy. Pracownicy na wykonywanej budowie Kierownika
Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej i Oczyszczalni Ścieków pracowali w
firmowych ubraniach roboczych Spółki SEWIK w dni wolne od pracy. Nie
wszyscy pracownicy przebywający poza grafikiem czasu pracy na terenie spółki
są ewidencjonowani z przebywania na terenie zakładu pracy. Pozostałe zlecenia
wykonane w 2017 roku dla pracowników Spółki nie budzą zastrzeżeń Rady
Nadzorczej SEWIK. Teraz najważniejsze, czyli zalecenia: Zaleca się rezygnację
ze świadczenia usług przez Spółkę SEWIK na rzecz jej pracowników
w zakresie wykorzystywania mienia Spółki oraz jej pracowników. Zaleca się
wprowadzenie corocznych oświadczeń kierowników działów potwierdzających
nie wykorzystywanie mienia Spółki i jej pracowników w danym roku dla celów
świadczenia usług na własne potrzeby lub prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej. Zaleca się niezwłoczne zamontowanie we wszystkich pojazdach i
maszynach budowlanych należących do spółki systemu monitoringu GPS i
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w Spółce za kontrolę zgodności systemu
monitoringu GPS z kartami drogowymi i ich rozliczeniem. Zaleca się
szczegółową kontrolę wypełnianie kart drogowych. Zaleca się niezwłoczne
rozwiązanie umów zawartych z pracownikami na udostępnianie samochodów
służbowych. Zaleca się aby Zarząd Spółki ponownie przeanalizował rozliczenie
Kierownika Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej i Oczyszczalni Ścieków w
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zakresie rozliczenia czasu pracy pracowników i przejazdów samochodów oraz
stawki za roboczogodzinę pracy i dokonał stosownej korekty faktury zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi. Zaleca się doszczegółowienie
ewidencji zakresu rzeczowego czasu pracy pracowników na stanowiskach
robotniczych. Zaleca się aktualizację cennika znajdującego się w aneksie nr 1 z
dnia 16.01.2017 r. do uchwały Zarządu nr 3/2013 r z dnia 05.04.2013 r. Zaleca
się niezwłoczny przegląd i weryfikację wszystkich procedur kontrolnych
stosowanych w Spółce SEWIK. To są te zalecenia, teraz podsumowując, w
spółce była stosowana ta procedura świadczenia takich usług też m.in. dla
pracowników, jest ona w książce podawczej, została wystawiona faktura VAT
za tę usługę, została zapłacona. Zdaniem Rady Nadzorczej jest ona
niedoszacowana, nie da się zweryfikować ilość przejechanych kilometrów, w
związku z tym zaleciliśmy żeby Prezes na nowo pochylił si nad rozliczeniem
kierownika działu kanalizacji i eksploatacji sieci oczyszczalni. To są takie
główne ustalenia komisji. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – bardzo dziękuję Panu. P. Przewodniczący, Panie
Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja będę kierował pytania do
Pana Burmistrza Łukaszczyka, bo on jest odpowiedziany za ten pion, więc
absolutnie nie będę oczekiwał odpowiedzi od Pana Burmistrza Doruli, bo
uważam że od tego ma swojego Wiceburmistrza aby odpowiadał na te pytania.
Myślę, że nie tylko mnie ale wszystkim z nas tutaj obecnych jak i osoby, które
nas za pośrednictwem Internetu oglądają interesuje fakt, zacytuję słowa Pana
Przewodniczącego Komisji „wniosek taki, że Pan Prezes na nowo pochyli się
względem Pana Kierownika”. Moje pytanie jest takie czy to są kroki ostateczne,
to jest finał gdzie jedna osoba poniesie odpowiedzialność? Jeśli poniesie, bo Pan
Prezes jak P. Przewodniczący powiedział ma się dopiero pochylić nad krokami
względem Pana Kierownika.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – Szanowni Państwo odpowiadając P.
Przewodniczącemu powiem w ten sposób, że on już pewne działania i
chciałbym, żeby pan Prezes tutaj teraz powiedział o tym jakie działania już
podjął bo 15 ten protokół został również przekazany. Myśmy konferencję
zwołali, poinformowaliśmy również opinię publiczną o tym co się dzieje,
dlatego że sprawa się stała publiczna i dlatego uważam, że powinniśmy
zachować pełną transparentność. Co do pytania jeśli chodzi o kroki to sytuacja
wygląda w ten sposób,, jeśli chodzi o działania Rady Nadzorczej czy ona mogła
nie nakazać, czy ona mogła zalecić przekazała protokół, zaleciła zarządowi takie
działania, więc dlatego chciałbym żeby pana Prezes przedstawił żeby państwo
mieli świadomość, co już zostało podjęte. Natomiast jeśli chodzi o kwestie
końcowe i tak dalej, to nie jest proces cały zakończony. Na pewno Rada
Nadzorcza będzie musiała dokonać również oceny tutaj działań Pana Prezesa,
bo Rada Nadzorcza i powołuje i odwołuje i ocenia prace Prezesa Spółki i tak to
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wygląda w spółce, nie bezpośrednio Burmistrz, czy właściciele. Natomiast
dodatkowe działania kontrolne te które Pan Burmistrz tutaj również zlecił
Wydziałowi Kontroli i Audytu. To są z kolei działania które mógł podjąć w
oparciu o decyzje o zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie Gminy
Zakopane przez spółkę Sewik działań zaopatrzenia w wodę i odbioru w sieci.
Na tej podstawie prawnej takie dodatkowe działania kontrolne również zostały
wdrożone. Czyli to nie jest jakby, my też chcemy zbadać sprawę do końca,
chcemy sobie skontrolować dokładnie działania spółki. Także w ten sposób to
my robimy. Natomiast jeśli chodzi o działania i jakieś konsekwencje w
stosunku, słyszeliśmy tutaj z ustaleń komisji Rady Nadzorczej, że były pewne
nieprawidłowości z ewidencją pojazdów, z nieprawidłowościami które były
pomiędzy stanem faktycznym działań a tutaj oświadczeniem czy rozliczeniem
Pana Kierownika, to konsekwencje czy działania w stosunku do pracowników w
spółce podejmuje zarząd. Także tak sprawa wygląda. Jeżeli P. Przewodniczący
pozwoli to ja bym poprosił Pana prezesa, żeby przedstawił nam te działania,
które już zostały podjęte.
P. Przewodniczący – to ja jeszcze uzupełnię. W takim razie spytam czy
zasadnym było by zakończyć ten proces kontrolny, czy nie warto było jeszcze
go pociągnąć. Bo z tego co słyszę to temat wymaga głębszego i wnikliwego
wpatrzenia się w to zagadnienie. A jednak po miesiącu czasu są już wnioski ale
tak naprawdę nie wszystkie, czy nie warto było poczekać jednak do tej
końcowej części i wtedy wnioski przedstawić i ewentualne konsekwencje.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący otóż temat nie jest
zamknięty, bo jeżeli mamy sytuację takie tak jak tutaj zostały przedstawione, że
tam jednak właściwym by było, żeby pewne działania w spółce zostały podjęte,
żeby nie było tego typu problemów związanych choćby z prowadzeniem
ewidencji czyli myślimy o działaniach takich, które rzeczywiście w spółce
docelowo był taki system kontroli, żeby nie było takich możliwości absolutnie,
że to co z reszta pewne zalecenia Rady w tym zakresie już są, są to takie może
jeszcze niepełne, ale ja sam mogę tu powiedzieć, ze rozmawiamy właśnie o tym,
że absolutnie tutaj jeżeli chodzi o zarządzanie w spółce w tym zakresie kontroli
wzmocnić, poprawić, na pewno te działania też zostaną podjęte przez nas jako
udziałowców w spółce. Ja będę wnioskował o zakończeniu tej kontroli po to,
żeby zwołać Walne i porównać na walnym jakie są wyniki tej części kontroli,
żeby na walnym można było podjąć decyzje dotyczące jakie działania dalsze
będziemy podejmować w tym zakresie, żeby w spółce nie było takich sytuacji,
żeby mogły takie zdarzenia wystąpić. To nie jest absolutnie proces w tym
momencie zakończony. Ja chce podkreślić jedno, jeżeli chodzi o tą sprawę
zgłoszoną przez panią Edytę Sobańską, myśmy chcieli żeby jak najszybciej te
sprawy wyjaśnić, żeby nie przedłużać w tym zakresie, o którym mówimy.
Kontrola, szybko zbadać, podać do informacji publicznej żeby właśnie pokazać
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pewną transparentność. Natomiast bym prosił o to, ze jeżeli są takie sytuacje to
zgłaszać bezpośrednio do nas, czy do nas czy do Burmistrza, czy do Rady
Nadzorczej, czy do Prezesa Spółki, bo też tak jest jak Państwo wiecie nie
wszystko Prezes wie, bo ona mała nie jest, spółka zatrudniająca koło 100 osób.
P. Przewodniczący – myślę, że to pytanie które zadam jest akurat w
odpowiednim czasie. Moje pytanie brzmi: czy Rada Nadzorcza trzymając to
postępowanie wyjaśniające nie powinna na czas kontroli odsunąć czy zawiesić
Pana Prezesa spółki czy tez kierownika którego ten temat najbardziej z tego co
wiemy dotyczy. Czy właściwym kierunkiem jest, aby ci Panowie brali udział
czynny w przedstawianiu Radzie Nadzorczej dokumentacji. Czy nie powinni
być na ten czas zawieszeni? Tu mam pytanie, kieruje do Pana Burmistrza,
proszę ewentualnie przekierować.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – tak, ja myślę że to jest bardziej pytanie w
zakresie do Rady Nadzorczej, proszę bardzo.
P. Krystyna Roszko – drodzy Państwo w trakcie kontroli nie było powodów w
ogóle takich , żeby odsunąć Prezesa czy kierownika. Wszystkie materiały które
były dostarczane Radzie to nie są tylko materiały, które dał Kierownik. Karty
drogowe pojazdów były w dziale, który rozlicza paliwo, listy obecności były w
kadrach, Rada nadzorcza w momencie kiedy je dostawała i kontrolowała robiła
z tego kserokopie, nie było możliwości żeby tam cokolwiek zmienić. Z resztą
stwierdzono szereg nieprawidłowości w związku z tym, chociażby tutaj należy
domniemywać, że nie podejmowano prób nie wiem, fałszowania dokumentów.
Także myślę, że nie było potrzebne odsunięcie ani kierownika ani Prezesa od
wykonywanych zadań.
P. Przewodniczący – dlaczego pojawiło się to pytanie, ta moja wątpliwość?
Czy skontrolowano tylko tę zgłoszoną sytuację? Czy też skontrolowano ostatnie
trzy lata? Czy powinny dokonać kontroli ostatnich lat? Może nieprawidłowości
jest więcej? Bo jeżeli mamy już temat bardzo poważny, to czy nie warto właśnie
tych osób jednak odsunąć od tego zagadnienia i przyglądnąć się również innym
sprawom? Bo być może w innych tematach również są nieprawidłowości. Z
tego co słyszę to skupiliście się tylko i wyłącznie na tej sprawie. Chyba, że się
mylę. Bardzo proszę odpowiedzieć na pytanie czy niezasadnym było tych
dwóch Panów odsunąć od tego tematu. A Rada Nadzorcza uważam, że mając
jasny przykład powinna skontrolować nie tylko ten temat, ale również lata
poprzednie. Proszę mi odpowiedzieć.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący odpowiedź w tym
zakresie również poprosił bym tutaj jeszcze, być może co do tego zakresu
kontroli, żeby pan Sławomir Strycharz odpowiedział na to pytanie, co dokładnie
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jest kontrolowane, żeby Pan miał wiedzę i dlaczego akurat to. Myśmy,
Burmistrz tutaj niezwłocznie po otrzymaniu informacji w ty zakresie dokładnie
zlecił, oczywiście tak jak powiedziałem z naszej strony zostaną podjęte z resztą
już pozostały podjęte działania, bo od tego Burmistrz ma Wydział Audytu i
Kontroli skontrolowania w tym właśnie zakresie jaki wynika z decyzji o
wydanym zezwoleniu, on pozwala na szersze jakby skontrolowanie działania
tutaj spółki i ta kontrola będzie prowadzona. Również ale na spokojnie będą
prowadzone takie działania zmierzające do tego, żeby wdrożyć ten system
kontroli w spółce jak najszybciej te zalecenia zrealizować, które tutaj Rada
Nadzorcza podała. Natomiast w normalnym trybie. To nam dało impuls do tego,
żeby po prostu lepiej tą spółkę skontrolować, żeby zarząd miał narzędzia do
kontrolowania również spółki. I te działania szersze absolutnie zostały podjęte.
Natomiast trudno łączyć tą zgłoszoną sprawę i przedłużać kontrolę w zakresie
zgłoszonych tych zarzutów przez panią Sobańska z tymi pozostałymi. Natomiast
myśmy chcieli jak najszybciej te sprawy wyjaśnić. To zrobiliśmy właśnie i
chcemy podać do informacji, co nie znaczy, że przestaniemy kontrolować
spółkę czy takich działań nie prowadzimy. Właśnie prowadzimy. Po tej kontroli
wyda następne tutaj dyspozycje Wydziału Audytu i Kontroli, że ta kontrola
będzie szerzej już przeprowadzona. Ja z kolei będę wnioskował do Burmistrza o
zwołanie w tej sprawie walnego, po to żeby właśnie Rada Nadzorcza
przedstawiła te wszystkie i Pan Prezes te wszystkie kwestie wynikające i z
kontroli i z zaleceń i żebyśmy podjęli decyzje co dalej. Tu już jak gdyby jest
kwestia podjęcia przez walne takich uzgodnień. Także szerzej, dużo szerzej P.
Przewodniczący.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo Panie Burmistrzu, zadziwia mnie Panie
Burmistrzu ten spokój, bardzo mnie zadziwia, bo jest transparentnie
przedstawiony problem a Burmistrz do tego podchodzi tak jakby z dużo
mniejszą wagą. Jeżeli są już pewne poszlaki, być może dowody na
nieprawidłowości w spółce a pan mi mówi, że jest jeszcze spokojnie czas. Panie
Burmistrzu powinno się moim zdaniem od razu jeśli są takie przesłanki,
bezpośrednio te osoby odsunąć od tego wszystkiego. I nie mówiąc, że na
spokojnie. Tym bardziej, że Rada Nadzorcza nie zweryfikowała załóżmy z
ostatnich trzech lat pracy spółki i działania tego pana. Dla mnie to jest nie do
wyobrażenia, zdumiewające i zadziwiające jak można mając problem na tacy
jak można podchodzić do tego na spokojnie. Dla mnie to jest absolutnie skrajnie
nieodpowiedzialne.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący ja się dziwię, nie wiem
dlaczego, jak spokoju mam nie zachowywać? Odpowiadam za ta gospodarkę
komunalną, odpowiadam za działanie spółki, ja nie mogę działać w jakieś
panice, ani działać niezgodnie z prawem czy podejmować takie decyzje, że po
pierwsze ja ani Pan Burmistrz bezpośrednio nie podejmuje jeśli chodzi o
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odsuwanie, no może fajnie jeśli się działa politycznie skierować takie wyroki.
Oczywiście ja przekażę pytanie. Tylko, że Pan poruszył temat związany ze mną,
po pierwsze zachowania spokoju czy, właśnie zachowanie spokoju to jest pewna
kompetencja, bo jednak jakieś doświadczenie spółka ma i jeżeli chodzi o
nadzorowanie spółki, nie mnie tu oceniać bo to Rada Nadzorcza jeszcze raz
może powiedzieć Pani Przewodnicząca dlaczego akurat tego nie zrobiono i nie
odsuwano nikogo. Proszę nie wydawać takich wyroków, po to jest Rada
Nadzorcza, przedstawiono wszystkim Państwu tutaj te wyniki jakie przedstawiła
Rada Nadzorcza podała nieprawidłowości, ale nie od tego jest w tym momencie
ani Burmistrz bezpośrednio czy ja jako nadzorujący te spółki, ani Pan jako P.
Przewodniczący Rady, żeby od razu właśnie takie działania tutaj podejmować,
bo obowiązuje nas prawo. Bardzo bym prosił po prostu nie wydawać wyroków,
bo się tym sposobem wykorzystują wtedy media, wykorzystując właśnie takie
sytuacje gdzie po pierwsze bardzo bym prosił właśnie nie poprzez media nas
informować o nieprawidłowościach ale bezpośrednio. Jak do Pana się zgłosiła
pani Edyta Sobańska bardzo dobrze by było, żeby Pan się zgłosił bezpośrednio
też do Burmistrza.
P. Przewodniczący – zaraz, zaraz, Pani Sobańska zgłosiła się w wolnych
wnioskach mieszkańców.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk - aha, no to rozumiem. W każdym bądź
razie bo się wtedy krzywdzi ludzi, krzywdzi się ludzi wydając wyroki poprzez
media bo niestety tak to później działa. Ja bym chciał tego absolutnie uniknąć,
bo jestem osoba odpowiedzialną zachowującą spokój nawet wtedy gdy sprawy
są trudne i myślę, że to jest moja zaleta a nie wada. Także tyle z mojej strony,
jeśli jeszcze coś w uzupełnieniu tutaj ze strony Rady to proszę bardzo, jeśli nie
no to.
P. Przewodniczący – pytanie było, czy Państwo skontrolowaliście również i
lata poprzednie gdyż jest to zasadne mając przed sobą bardzo wielki problem,
który zadziwia mnie, że podchodzicie Państwo z takim stoickim spokojem.
Bardzo proszę o odpowiedź. Czy tylko te sprawę, czy sięgnęliście Państwo lata
wstecz?
P. Sławomir Strycharz – to nie jest stoicki spokój, tylko myśmy dwa tygodnie
trwała kontrola, (…) gdybyśmy mieli kontrolować więcej lat to byśmy dużo
więcej jeszcze czasu poświęcić, musieliśmy się wyrobić w tym terminie 15
grudzień 2017. Kontrola obejmowała konkretnie nieprawidłowości zgłoszone na
ostatniej Sesji Rady Miasta, myśmy ją rozszerzyli na cały 2017 rok, jak
powiedziałem w stosunku do pozostałych zleceń tych czterech, to były drobne
zlecenia, głownie wynajem sprzętu już nie ludzi tylko konkretnie sprzętu, nie
było nieprawidłowości rozliczenia, według Komisji były prawidłowe. To
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zlecenie dla Pana kierownika rzeczywiście było dużym zleceniem, jeszcze w
dodatku działo się w Chochołowie, rodziło rzeczywiście różne problemy natury
etycznej i nad tym się głownie pochyliliśmy, nie znaczy to że nie pochyliliśmy
się nad tym co było wcześniej w spółce bo jak rozmawialiśmy z pracownikami
ja się pytałem czy takie zlecenia były wcześniej. Mogę tylko powiedzieć to co
słyszałem jeden z pracowników zeznał mi, że taka sytuacja, takie zlecenie o
większej skali czy jakaś budowa była w 2004 roku, później on powiedział że
sobie nie przypomina takich zleceń, tak więc inny pracownik także powiedział
że nie przypomina sobie takich większych zleceń, gdzie są zarówno pracownicy
jak i sprzęt, to jest to co ja mogę powiedzieć na podstawie tych dwóch tygodni
kontroli w spółce. Na pewno to nie był stoicki spokój tylko duża praca.
P. Przewodniczący – Panie Burmistrzu, Szanowny P. Przewodniczący Komisji,
czym się komisja kierowała wyciągając takie wnioski i uwagi? Bo z tego Pana
wystąpienia ja odebrałem, że jest to grupa wzajemnego zaufania. Ja przypomnę,
że po to jest w spółce Rada Nadzorcza, aby kierowała się statutem spółki a nie
ufnością co powie Prezes czy tam kierownik. To mnie absolutnie nie
przekonuje. Te Pana słowa dają mi do myślenia i odczytuje to w jeden sposób,
że Rada Nadzorcza jest nieudolna jeżeli mając na talerzu tak wielki problem ona
skupia się tylko na tym problemie nie biorąc pod uwagę, że jeżeli ten problem
wystąpił to być może jest jeszcze więcej problemów, Rada Nadzorcza skupia się
na pewnym zaufaniu pracowników. Dla mnie to jest nie do pomyślenia. Rada
Nadzorcza wobec Pana Prezesa przede wszystkim powinna wystosować daleko
idące ruchy. I powtórzę raz jeszcze, jeżeli w waszych strukturach jest wzajemne
zaufanie no to po co jest ta Rada Nadzorcza? Pan tu powiedział, że dwa
tygodnie ciężkiej pracy, wierze w to że dwa tygodnie ciężkiej pracy, ale nie za
darmo i uważam, że jeżeli was Burmistrz powołał to powinniście rzetelnie
wypełniać swoją posługę. Po raz kolejny powiem uważam daleko niestosowne
aby ludzi bezpośrednio zaangażowanych w ten temat nie odstąpić na czas
rozpatrywania tego tematu. Bardzo proszę pan Burmistrz.
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – musze coś powiedzieć dlatego, że wydaje
mi się, że padają tu jakieś oskarżenia. Ja Szanowni Państwo tak jak Burmistrz
powiedział jestem odpowiedzialny tutaj za nadzór nad gospodarką komunalną,
staramy się wybierać do rady Nadzorczej ludzi kompetentnych, przedstawiałem
wcześniej właśnie Państwu wszystkim, w szczególności P. Przewodniczącemu,
który takie oskarżenia kieruje posądzając ludzi o to że są niekompetentni, że
działają w zmowie, to są proszę Państwa oskarżenia, kierowane są proszę
Państwa, ale to są oskarżenia kierowane i w stosunku do mojej osoby i do osób
w Radzie. Ja uważam, nie to że w zmowie myśmy dobierali tak ludzi, z resztą to
co mówiłem Pan Sławomir Strycharz jest biegłym rewidentem księgowym,
jeżeli ma Pan takie zastrzeżenia do jego pracy do jego kompetencji no to
naprawdę Pan powinien zgłosić do Prokuratury takie rzeczy. Jeżeli ma Pan taka
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wiedze bardzo proszę kierować takie rzeczy do prokuratury, naprawdę, a nie
tutaj posądzać ludzi.
P. Przewodniczący – Panie Burmistrzu merytorycznie
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – no ja mówię merytorycznie P.
Przewodniczący, ja nie wiem czy Pan dzisiaj zdaje sobie sprawę z tego, co Pan
tutaj mówi i kogo oskarża? To są bardzo poważni ludzie i trudno jest mi
zachować spokój w takiej sytuacji.
P. Przewodniczący – ja spróbuje uspokoić, bo przed nami jest dyskusja długa,
po co Burmistrz powołuje Radę Nadzorczą? Dlaczego rada Miasta jest
powołana do kontroli Pana Burmistrza, dlaczego? Ja się odniosłem do słów Pana
Przewodniczącego Komisji, który nie będę już powtarzał, szkoda czasu. Panie
Burmistrzu Rada Nadzorcza jest po to aby w imieniu Burmistrza właściciela
przeprowadza rzetelnie kontrolę a nie kierować się domniemaniem z góry
niewinności czy prawidłowości. Panie Burmistrzu o to mi chodzi. Rada
Nadzorcza jest od tego i ubolewam, że Pan tak odpowiada, bo Pan powinien
przede wszystkim o tym wiedzieć, że po to jest Rada Nadzorcza. Panie Łukaszu
proszę.
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Szanowni
Państwo ja mam takie pytanie, dużo się mówi o audytach, kontrolach w
przyszłości itd., no wiele się w spółce Sewik wydarzyło, zostało to
udowodnione, lubię nazywać rzeczy po imieniu więc powiem wprost, że
okradano podatnika przez parę miesięcy przynajmniej, pracą ludzi,
wykorzystaniem sprzętu itd., to nie zostało zapłacone odpowiednio. I moje
pytanie brzmi, jakie konsekwencje zostały wyciągnięte z tej danej sprawy? Nie
co się planuje na przyszłość, tylko jakie konsekwencje zostały wyciągnięte
wobec tych osób, wobec prezesa, wobec wszystkich związanych z tą sprawą,
jakie konsekwencje Państwo wyciągnęliście?
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – P. Przewodniczący, ja właśnie prosiłem
wcześniej żeby wystąpił Pan Prezes spółki Sewik i o tym tez powiedział, jakie
działania podjął, bo szkoda że się oskarża
P. Przewodniczący – nikt nikogo nie oskarża
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – no tak pan robi, nawet nie wysłuchacie, ja
jestem porażony, bo mi się w życiu nie zdarzyło na tak poważnym gremium,
żeby ktoś rzucał takie oskarżenia po prostu.
P. Przewodniczący – proszę nie kierować do mnie nieprawdziwych słów.
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P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – poproszę Pana Prezesa, żeby przedstawił
jakie działania w tym zakresie
P. Przewodniczący – ja jednak poproszę Radę Nadzorczą, aby przedstawiła
jakie wystosowała wobec Pana Prezesa, jakie konsekwencje, ewentualnie jakie
uwago względem Pana Prezesa, no hierarchicznie idę, proszę bardzo.
P. Krystyna Roszko – Szanowni Państwo protokół został złożony 15 grudnia,
w piątek w ubiegłym tygodniu. Prezes dostał chwilę czasu żeby wszystkie
zalecenia Rady Nadzorczej wziąć pod uwagę. Tak jak już wcześniej
wspomniałam to są zalecenia, ponieważ Rada Nadzorcza nie ma prawa
wydawania Prezesowi wiążących poleceń. Prezes może je wykonać albo nie.
Taka jest prawda.
P. Przewodniczący – a kto może odwołać Prezesa?
P. Krystyna Roszko – Prezesa odwołuje Rada Nadzorcza, dobrze, ale dajmy
może szansę Prezesowi żeby mógł ewentualnie podjąć te działania, które mu
zalecono. Rada Nadzorcza zwróciła się do Prezesa o skorygowanie tej faktury,
przyjrzeniu się sprawie jeszcze raz. Ponieważ powiedzmy, że to obciążenie było
przygotowane przez pracowników Prezesa, wiem że prezes na pewno je
podpisał, nie wiem tylko czy dobrze się temu przyjrzał. Teraz ma szanse
przyjrzenia się temu dogłębnie i zareagowania na to wszystko. Rada Nadzorcza
stwierdziła jakie są nieprawidłowości, Prezesa na pewno, mam nadzieje, na nie
zareaguje i przyjrzy się temu. Dajmy mu chwilkę czasu, jest dopiero dwa czy
trzy dni.
P. Przewodniczący – mam pytanie, czy wzięliście pod uwagę Szanowni
Państwo z Rady Nadzorczej, że być może Prezes również jest w to wmieszany?
Nie oskarżam teraz. Tylko zadaje pytanie.
P. Krystyna Roszko – znaczy na pewno ktoś tam miał gdzieś tam w podtekście,
że być może że jest w to wmieszany, ale nam się wydawało że skoro Prezes
wydał zarządzenie na początku roku widząc problem prawda, pracownicy chcą
wypożyczyć pracowników, więc uregulował to zarządzeniem, czyli jasno dał do
zrozumienia, że dobrze możemy tak zrobić, ale na moich warunkach, które jasno
określiłem w zarządzeniu. Tutaj akurat była taka sytuacja, że rzeczywiście
rozliczał się kierownik ze spraw, które były u niego wykonywane. No bardzo
niezręczna sytuacja, rzeczywiście i ktoś powinien to kontrolować, ktoś powinien
to ewidencjonować. Tak się nie stało i to też wytknęliśmy Prezesowi jako
nieprawidłowość.
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P. Przewodniczący – kiedy powstał ten regulamin?
P. Krystyna Roszko – regulamin powstał, to jest zarządzenie Prezesa Nr 1 z
2017, bodajże 16 styczeń.
P. Przewodniczący – czyli wcześniej nie było regulaminu?
P. Krystyna Roszko – nie, nie było regulaminu. Z tego co mi wiadomo nie było
takich problemów.
P. Przewodniczący – a czy Rada Nadzorcza nie podjęła myśli, że być może ten
regulamin jest stworzony dla czegoś?
P. Krystyna Roszko – to znaczy z tego co nam przedstawił Prezes ten
regulamin właśnie był odpowiedzią na te zapotrzebowanie. Prezes chciał
uregulować temat. Ponieważ były takie zapotrzebowania ze strony
pracowników, chciał żeby to po prostu było uregulowane.
P. Przewodniczący – odnoszę wrażenie, że Pan Prezes jest w Radzie
Nadzorczej.
P. Krystyna Roszko - P. Przewodniczący ja nie chronię tutaj Prezesa, Prezes
naprawdę no trzeba przyznać, że jest to brak kontroli w tym zakresie.
P. Przewodniczący – no właśnie
P. Krystyna Roszko – dlatego są te zalecenia. Próbowaliśmy w tych
zaleceniach tak ten system ująć żeby nie było takiej możliwości, żeby w
przyszłości takie sytuacje miały miejsca i ten system GPS, i te wszystkie
zalecenia które mają być wprowadzone doprowadzą do tego, ze nie będzie takiej
szansy, że po prostu nie wiem, może być cokolwiek związane z poza kontrolą.
W tej chwili nie ma żadnej kontroli. I taka jest prawda.
P. Przewodniczący – Rada Nadzorcza powinna kontrolować przede wszystkim
Prezesa. Nie może Pani mówić, że nie ma kontroli nad spółką.
P. Krystyna Roszko – nie, nie w tym sensie mówię. Nie ma kontroli nad tym,
P. Przewodniczący – w spółce nie ma kontroli?
P. Krystyna Roszko – to znaczy, no taka jest prawda, no nie ma kontroli nad
tym procesem ewentualnie, który związany z wykonywaniem prac na rzecz
pracowników.
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P. Przewodniczący – mam pytanie jeszcze, że spółka zastanawia się aby
wprowadzić GPS do samochodów. Wiemy doskonale, że w Tesko takie GPS już
są, już funkcjonują od długiego czasu, prawda i to jest spółka matka. Czy nie
powinno być tych GPS już dużo, dużo wcześniej? Może specjalnie nie
inwestowano w GPS?
P. Krystyna Roszko – tylko proszę zauważyć jedną rzecz, że w spółce Tesko
jeżeli chodzi o samochody typu śmieciarka ten GPS zamontowany został
dlatego, że takie są wymogi ustawowe. To nam narzucił ustawodawca czyli
jeżeli chodzi o ustawę o utrzymaniu w czystości naprawdę jest taki obowiązek,
że musi być system GPS
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo pani. Bardzo proszę P. Jacek Kalata.
P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący tak słucham i troszeczkę nie dowierzam.
Dzisiaj na tej sesji, na tej dosyć długiej Sesji jesteśmy de facto świadkami
nowego układu zakopiańskiego w Radzie Miasta. I Pan jest częścią tego układu.
Nie okłamujmy się. Ale wszystko zostało na zapleczu cichutko poukładane.
Powiem Panu, że wszyscy koalicjanci Burmistrza
P. Przewodniczący – jest teraz spółka Sewik i my jako radni powinniśmy
kierować pytania do
P. Jacek Kalata – chwileczkę, zaraz dojdę do sedna sprawy, tylko powoli. Bez
nerwów. Bez emocji. Widzimy jak w tym nowym zakopiańskim układzie w
Radzie Miasta starzy Przewodniczący niektórzy stali się nowymi
Przewodniczącymi, w jakim kierunku ten trend po prostu idzie, ale rozumiem,
macie Panowie większość jak to się mówi i teraz to wy w gabinetach na
zapleczu pewne rzeczy układacie.
P. Przewodniczący – Panie Jacku Rada Miasta powinna kierować pytania do
spółki
P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący, ja po prostu chce się odnieść teraz do
tego co Pan tu non stop mówi. Dopytuje się Pan o inne nieprawidłowości, ale
czy Pan posiada jakiekolwiek inne wiadomości? Czy zgłoszono do Pana
bezpośrednio jakiekolwiek inne nieprawidłowości? Ponieważ jest działanie
operacyjne jednej, drugiej, trzeciej spółki i możemy to wszystko pięknie
zdestabilizować tak samo jak Pan to zrobił z Radą Miasta. Możemy iść w tym
kierunku, odwołać Prezesów, Wiceprezesów, Radę Nadzorczą, tylko takiej
rzeczy nie potrafię zrozumieć. Spółka zatrudniająca około 100 osób ma
kierowników, wydziały, niestety prezes jest osobą która pewne rzeczy musi
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ustawić w danej firmie, ale nie jest w stanie po prostu w 100 osobowej firmie
przełożyć z każdym dokumentem, od tego są działania połączone. Są audyty,
jest Rada Nadzorcza, mamy tutaj biegłego rewidenta. To są ludzie którzy po
prostu to robią, ale widocznie pewne mechanizmy są Panu w ogóle od podstaw
nie znane. I tutaj ja sądzę, że całe to sedno, męczenie tej sprawy jest po prostu,
sprawa jest w toku, sprawa jest sprawdzana, sądzę że za jakiś kwartał
najszybciej po prostu będziemy mieli jakieś konkretne po prostu efekty tej
pracy. Ponieważ tego się nie da zrobić na szybko, ponieważ się nie da. Nie da
się zdestabilizować wszystkiego tak jak by sobie Pan tego życzył w mieście.
Tutaj jest wniosek formalny o zakończenie dyskusji na dzień dzisiejszy.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – Pan chyba jest niepoważny. Szanowni Państwo Panie
Bartku proszę zabrać głos. Panie Jacku a Pan jest adwokatem w czyjej sprawie?
Odnoszę wrażenie, że na pewno nie reprezentuje Pan Rady Miasta, organu
kontrolnego. Panie Jacku proszę się określić kim Pan w tej Radzie jest? Zamiast
przygotować pytania
P. Jacek Kalata – P. Przewodniczący czekam na wszystkie wyniki audytu z
kontroli z tego powodu, że jestem po prostu zmęczony. Ma Pan talent do
przeciągania Sesji, sądzę że za chwileczkę będziemy się rozchodzili, żeby
pociągnąć Sesję jeszcze drugi dzień, co będzie znów niezgodne ze Statutem
Rady Miasta, ponieważ to już Pan raz zrobił.
P. Przewodniczący – zgodnie ze Statutem, panie Jacku proszę
P. Jacek Kalata – musza być jakieś nadzwyczajne wnioski w tym kierunku
także to. Przypomnę Panu, że przedtem jak Pani Bożena złożyła wniosek
formalny mimo deklaracji dopuścił Pan Jaśka Gluca, mnie już nie dopuścił bo se
Pan przypomniał, to albo po prostu wejdźmy na ten tor że jeżeli jest wniosek
formalny i cała Rada sobie życzy o zakończeniu dyskusji i Rada w większości
sobie życzy o kontynuowanie tematu to weźmy po prostu natychmiastową i
głosujmy. Niech Rada zdecyduje a nie Pan osobiście. Kogo Pan wybierze z tej
ławy to będzie wygodniej dla Pana po prostu i skończmy po prostu tą zabawę.
Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – ja tylko się odniosę do Pana słów, Wysoka rado
oczywiście zaraz poddam pod głosowanie wniosek tylko Wysoka Rado ma
jeszcze szereg pytań które skierowali do mnie mieszkańcy i chciałbym te
pytania publicznie zadać. Uważam, ze temat jest bardzo ważny. Bo za
chwileczkę mi Pan zarzuci, że przerywam Sesję i na inny dzień. Kto z Państwa
radnych jest za, proszę bardzo.
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P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Szanowni
Państwo do tej pory tak naprawdę zapoznajemy się z pewna rzeczą. Oczywiście,
że możemy w tej chwili przegłosować to, co zaproponował Jacek Kalata, tylko
pytanie w takim razie należało ten punkt zdjąć z porządku obrad, bo tak
naprawdę na dzień dzisiejszy, na chwile obecną debata się zaczyna. Ja wiem, że
jest późno, są pewne prace, zbliżają się święta, ale jeżeli punkt jest i ten punkt
musi być w jakiś sposób wyczerpany. Idąc tym tokiem rozumowania każdą
debatę możemy uciąć po jednym glosie głosując o przerwanie dyskusji i
przejście do głosowania. Szanowni Państwo jeżeli rzeczywiście poważnie
chcemy do tematu podejść to na ten temat dyskutujmy, a jeżeli niepoważnie to
zakończmy dyskusję oczywiście i czekajmy nie wiadomo na co. Dziękuję
bardzo.
P. Przewodniczący – a zatem kto z państwa radnych jest za zakończeniem
dyskusji proszę podnieść rękę?
Wniosek głosowano – stwierdzam, że wniosek nie przeszedł.
P. Przewodniczący – a zatem P. Bartłomiej Bryjak
P. Bartłomiej Bryjak – Szanowni Państwo ja również widzę problem ponieważ
z wypowiedzi z tego co zrozumiałem Państwa z Rady Nadzorczej problem jest
taki, ze wiele rozbieżności występuję z dokumentami, dokumenty później ze
stanem zweryfikowanym. Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości,
natomiast Państwo zarówno Pani Prezes jak i P. Przewodniczący zespołu
kontrolnego przedstawiali cały czas, że z tego co Prezes powiedział, Prezes
widział problem, brak kontroli że występuję przez Prezesa. Widać ewidentnie i z
tym się zgadzam, że Pani powiedziała, że Prezes nie kontroluje sytuacji.
Ponadto to, że wydał sam zarządzenie, w którym zezwolił w roku 2017
korzystać pracownikom spółki z mienia spółki jest dziwne, szczególnie że zaraz
kierownik oczyszczalni zaczął wynajmować sobie sprzęt. To rodzi wątpliwości.
Później Pan kierownik oczyszczalni sam sobie wystawia rozliczenia do faktury,
sam sobie pisze ile oświadczył że było pracowników na budowie w jakich
godzinach i Pani Przewodnicząca mówi, że jest tu brak kontroli, że Prezes
widział problem, przyjmują państwo wszystkie wyjaśnienia Pana Prezesa i Pana
Kierownika i pracowników, którzy byli tam na budowie i mają żywotny interes
w tym, żeby ta sytuacja nie wyszła na światło dzienne, ile tam tak naprawdę
pracowali ile tam godzin spędzili i jak sprzęt wykorzystywali. Karty drogowe z
tego co zrozumiałem są albo błędnie albo niewłaściwie wypełnione, bo Państwo
twierdzą że nie są w stanie zweryfikować ile kilometrów przebyły pojazdy, ile
sprzętu było tam wykorzystane. Pan Prezes miał trzy lata, żeby podjąć jakieś
działania w tym kroku, a to że zarządzenie w 2017 satysfakcjonujące i
pozwalające pracownikom korzystać z mienia spółki rodzi bardzo poważne
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wątpliwości czy pan Prezes nie wiedział o tym, co Pan kierownik oczyszczalni
będzie robić. Później to, że Pan Kierownik sam sobie wystawił rozliczenia,
powtórzę jeszcze raz, również budzi wątpliwości, czy Pan Prezes o tym nie
wiedział i czy Rada Nadzorcza nie widzi tutaj, że Pan Prezes naprawdę istnieją
poważne przesłanki i poszlaki ku temu że Pan Prezes mógł ten stan akceptować
i to widzieć. Dlatego tez chciałbym Pani Przewodnicząca się spytać czy nie
uważa Pani za zasadne, aby Pana Prezesa zawiesić co najmniej na czas trwania
postepowania albo nawet Pana Prezesa odsunąć od wykonywania obowiązków
nie wiem, czy padł jakiś wniosek od Rady Nadzorczej odnośnie Pana Prezesa
lub innych osób jak Pan kierownik. To jest pytanie do P. Przewodniczącej. To
jest moje pierwsze pytanie.
P. Krystyna Roszko – Szanowni Państwo odsunięcie Prezesa od działań w
spółce to jest paraliż dla spółki. Nie ma możliwości podpisania żadnego
dokumentu. Tak w tej chwili wygląda sytuacja.
P. Bartłomiej Bryjak – tak P. Przewodnicząca,
P. Burmistrz Wiktor Łukaszczyk – ja jeszcze w odpowiedzi na to pytanie
mogę uzupełnić
P. Bartłomiej Bryjak – nie bo to pytanie było do Rady Nadzorczej dlaczego
Rada Nadzorcza nie wystąpiła z wnioskiem o odsunięcie Pana Prezesa,
zawieszenie go lub czy nie uważa za zasadne takie podejmowanie decyzji Rada
Nadzorcza a nie Pan Burmistrz. Czy Rada Nadzorcza według ustaleń ma się
kierować tym w swoich działaniach, że jeśli nie może odsunąć Pana Prezesa od
działań w spółce ponieważ grozi to paraliżem spółki. Ta argumentacja zupełnie
do mnie nie przemawia i powiem szczerze, na podstawie jakich przepisów Rada
Nadzorcza działa jeśli uważa, że my nie możemy Pana Prezesa odsunąć bo kto
będzie podejmował o spółce decyzje i zrodzi to paraliż spółki. Argument wydaje
mi się totalnie chybiony i nie wiem na jakiej podstawie używa Pani takich
argumentów, że Pani nie wnioskuje ani nie uważa za stosowne odsunąć Pana
Prezesa czy zawiesić w jakikolwiek sposób ponieważ grozi to paraliżem spółki.
Nie ma w całym kraju osoby, która jest w stanie przez jakiś czas prowadzić
spółkę Sewik, żeby można było rzetelnie zbadać sprawę, której być może Pan
Prezes sankcjonował układ, który stracił wiele nie wiem czy tysięcy czy setek
tysięcy złotych korzystając z mienia spółki komunalnej.
P. Jacek Kalata z sali – chciałbym usłyszeć ile konkretnie spółka straciła?
P. Bartłomiej Bryjak – właśnie tego nie wiemy, o to chodzi właśnie. Taki
wniosek również będę miał, ale do tego dojdę Panie radny. Cieszę się, że Pan
również jest za wyjaśnieniem tej sprawy ile spółka straciła, bo widzę że chodzi
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nam o jedno. Ile właśnie spółka straciła, a P. Przewodnicząca mówi że Prezesa
nie może odsunąć ponieważ grozi to paraliżem spółki. P. Przewodnicząca czy
uważa Pani to jeszcze raz, czy to jest właściwe zachowanie wobec swojego
członka zarządu spółki komunalnej że my go nie możemy odsunąć od zajęć
ponieważ grozi to paraliżem spółki.
P. Krystyna Roszko – Szanowni Państwo taka decyzja to jest decyzja całego
kolegium, całej Rady Nadzorczej. Zwołam posiedzenie Rady Nadzorczej w
trybie pilnym i podejmiemy stosowną decyzję. Natomiast szczerze powiem, że
nie wydaje mi się, żeby była taka konieczność w ogóle odsuwania Prezesa od
tych obowiązków, które pełni ponieważ te ustalenia, które żeśmy już dokonali
do tej pory świadczą o tym, że sprawa ta konkretna została przez nas naprawdę
dogłębnie zbadana. Zbadaliśmy wszystkie kluczowe dokumenty jakie były
możliwe do zbadania w tej sprawie. Jeżeli nie ma dokumentów w jakieś sprawie
to też trudno stwierdzić że są w tej sprawie nieprawidłowości. Nie rozumiem
tego pytania. Skąd te dalsze problemy? No bo w tej sprawie badaliśmy
wszystko, nie stwierdziliśmy żeby ewentualnie ktoś próbował mataczyć. Także
nie bardzo rozumiem powód, dla którego miałby prezes zostać odsunięty. Fakt
jest faktem, że być może pewne rzeczy nie dopilnował natomiast no na pewno
nie kręcił, nie mataczył w tej sprawie.
P. Bartłomiej Bryjak – P. Przewodnicząca sama sobie Pani odpowiedziała na
to pytanie , że był brak kontroli ze strony Prezesa.
P. Krystyna Roszko – ale my to cały czas podkreślamy.
P. Bartłomiej Bryjak – dokładnie, to jest powód dlaczego Pana Prezesa można
a nawet powinno się odsunąć na czas wyjaśnienia sprawy, właśnie dlatego z
powodu braku kontroli. Sama sobie Pani odpowiada i moim zdaniem słusznie.
Twierdzi Pani, że jest brak kontroli a w drugim zdaniu dodaje, że nie widzi
powodów do usunięcia Prezesa na czas wyjaśnienia sprawy. Jest tu jakaś
sprzeczność, ale niech każdy sobie oceni. P. Przewodnicząca kolejne moje
pytanie jest takie, czy zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania
mieniem państwowym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają
stosowne wymogi do zasiadania w tej radzie, to znaczy, może zacząć pani od
siebie, czy wszyscy maja na pewno wykształcenie wyższe, czy wszyscy mają
pięcioletni staż pracy, w to również nie wątpię, a czy spełnia każdy z nich jeden
z dodatkowych warunków wymaganych w ustawie.
P. Krystyna Roszko – znaczy na dzień dzisiejszy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej w Sewiku spełniają warunki.
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P. Bartłomiej Bryjak – dziękuję. Bardzo prosił bym tutaj Pana Burmistrza
Łukaszczyka, żeby mi opisał w odpowiedzi pisemnej na jakiej podstawie
spełniają warunki, nie chodzi mi o szczegóły, chodzi mi czy z powodu
posiadania tytułu doktora, nauk prawnych, biegłego rewidenta, złożenia
odpowiedniego egzaminu przed właściwą komisją powołaną przez Prezesa Rady
Ministrów. Pisemnie bardzo proszę Panie Burmistrzu kto z członków które
wymagania z tych dodatkowych, bo wymagane jest tylko jedne. Kolejne moje
pytanie jest już do Pana Prezesa, więc bardzo dziękuję P. Przewodnicząca.
Chciałem się Pana Prezesa spytać jakie konsekwencje wyciągnie Pan Prezes
wobec kierownika oczyszczalni ścieków, który sam sobie rozliczał wykonanie
prac na swojej prywatnej budowie. Jeśli Pan może powiedzieć.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – kierownik który jest
odpowiedzialny za ten stan rzeczy został ukarany wpisem do akt.
P. Bartłomiej Bryjak – dziękuję bardzo. Panie Prezesie czy to są wszystkie
konsekwencje jakie Pan wyciągnął wobec zaistniałem sytuacji?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – tak, to są wszystkie
konsekwencje, które zostały wyciągnięte ponieważ dysponowałem tymi
materiałami, które zostały mi przekazane i na podstawie tych materiałów zostały
wyciągnięte konsekwencje.
P. Bartłomiej Bryjak – dziękuję bardzo. I z tego ponieważ nie mogłem się
zapoznać z protokołem z Rady Nadzorczej, może mi się jeszcze uda, ale z tego
co już przedstawił Pan rewident było tam wiele rozbieżności. Nie dało się
ustalić stanu przejechanych kilometrów przez pojazdy, nie dało się ustalić ilu
pracowników pracowało, w które dni pracowało, a nawet znaleziono takie
ogromne nadużycia, to trzeba nazwać nadużycie co najmniej jeszcze mocniej,
kiedy osoba na zwolnieniu była na budowie w Chochołowie i za to jeszcze była
w rozliczeniu na fakturze. Była ona fakturowana będąc jednocześnie na
zwolnieniu.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – tak było w jednym przypadku,
zostało to wyjaśnione, natomiast to nie zmieniło wartości faktury. To zostało
wyjaśnione, to był błąd Pana Kierownika przy rozliczeniu.
P. Bartłomiej Bryjak – dziękuję. Czyli kierownik popełnia elementarne błędy
w rozliczeniu, bo to jest błąd nie czeski tylko to jest błąd ogromny kiedy podaje
się na rozliczeniu, przecież rozlicza mienie spółki komunalnej, podatników, nie
swojej prywatnej. Tu jest wymagana należyta staranność to mało powiedziane.
Tu musi być taka transparentność z jaką żadna firma prywatna nie musi się a
tutaj Pan Kierownik się myli w takich zasadach, nie jest w stanie kto pracował
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na jego budowie i przez ile, później Pan Prezes przyjmuje oświadczenie ile osób
pracowało i przez jaki czas na podstawie tego co powiedział Pan Prezes i
pracownicy będący na budowie, bo nie jest Pan w stanie inaczej ustalić stanu
faktycznego, co ja rozumiem, ale to jest tak jak P. Przewodnicząca powiedziała
brak kontroli to mało powiedziane, bo to jest po prostu takie nadużycie wobec
podatnika i pieniędzy publicznych, że ja wychodzę z wnioskiem do Pana
Burmistrza i bardzo bym chciał prosić o porządny audyt zewnętrzny ponieważ
widać, że tutaj ten audyt wewnętrzny nie działa. Moim zdaniem powinien
przyjść poważny partner, nie jeden biegły rewident, nie kwestionuje, bo wierze
że wykonał ogromną pracę, bo wykazał wiele nieprawidłowości, które
przedstawił na konferencji prasowej. Mam prośbę o udostępnienie mi później
protokołu kontrolnego do Biura Rady, jeżeli jest to możliwe, jak nie to nie i
proponuję żeby zewnętrzny audyt tak jak w urzędzie został przeprowadzony,
został przeprowadzony w spółce Sewik, bo widać, że tam nad dwiema rzeczami
się nie panuje, nie ma nad tym kontroli Pan Prezes, P. Przewodnicząca Rady
Nadzorczej przyznaje, że nie ma kontroli, jednocześnie nie widzi powodów do
odsunięcia Pana Prezesa. Pan Prezes wszystkie konsekwencje jakie wyciągnął
wobec takiego skandalicznego zachowania kierownika to jest nagana z wpisem
do akt. Nawet nie uważa, żeby go zawiesić na czas wyjaśnienia sprawy, nie
mówiąc później a Pan Burmistrz Łukaszczyk mówi, że sprawy spokojnie,
spokojnie, będziemy sobie wszystko wyjaśniać, nie ma powodów do paniki. Nie
wiem czy to wyjaśnienie będzie na jakich zasadach się odbywało, czy próby
wytłumaczenia się i usankcjonowania tej sytuacji która jest. Dlatego też tu będę
prosił pana Burmistrza na piśmie, bo to na pewno się nie podejmie takiej decyzji
od ręki. Czy pan Burmistrz ma zamiar podjąć decyzje o audytowaniu tej spółki
przez osobę całkowicie z zewnątrz wyłonioną w przetargu miejmy tylko
nadzieję, że powyżej 30 tyś żeby to pewnie zapytania ofertowe a przetarg
otwarty bo wydaje mi się, że tak byłoby najsensowniej. Jak Pan Burmistrz zrobi
tak będzie to właściwie zrobione.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – wyniki kontroli i zespołu
kontrolnego w spółce Sewik zostały skoncentrowane na nas, jak najbardziej ze
względu na dobro firmy postaram się to wykonać bardzo szybko w miarę
możliwości. Natomiast co chciałbym powiedzieć. Z przykrością musze
stwierdzić, że tak naprawdę mam wrażenie, że chyba nie do końca pomimo, że
to jest jak najbardziej ważny temat poruszony przez panią Edytę Sobańską jeśli
mogę powiedzieć, natomiast chyba nie do końca Państwo radni wiecie z jakimi
problemami mierzy się dzisiaj Sewik, jakie rzeczy trzeba wykonać w
najbliższym czasie, jakie potężne zadania związane z funkcjonowaniem spółki
się w tym momencie dzieją. Także moja prośba jest oczywiście, oczywiście
starając się będąc Prezesem w jakiś sposób czy to poprzez sprawozdania roczne
tutaj Państwa w jakiś sposób edukować, ale mam wrażenie że wyszło mi to tez
nie do końca dobrze. Dlatego moje prośba jest taka. Ja zaproszę radnych, żeby
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przyszli do spółki zobaczyli z jakimi zamierzeniami i z jakimi problemami się
spółka mierzy aby nadążyć za rozwojem miasta i przeprowadzić konieczne
modernizacje sieci, które są w dniu dzisiejszym bardzo dużym problemem. Ja
zapraszam państwa radnych, zapoznacie się z tymi rzeczami z którymi ja się
mierzę. Wtedy będziecie mieli jakby całość obrazu, o którym dzisiaj
rozmawiamy. Żaden z Panów nie przyszedł do mnie do spółki spytać się, na
jakim jestem etapie, jakie mam problemy, jak spółka wygląda. Żaden z Panów.
Także też bym prosił o powściągliwość i zastanowienie się jak to wygląda z
drugiej strony. To, ze przyszli do mnie pracownicy i poprosili o to, czy można
sprzęt wypożyczyć. Zdecydowałem, że stworzę ten regulamin. Ten regulamin
był bardzo słaby, to ja to przyznaję. To była po prostu niedobra rzecz, z tego
względu że on zakładał rozliczenia biorące pod uwagę koszty pośrednie, różne
rzeczy, tak naprawdę tego regulaminu nie skorzystali. Pan Grzegorz Bobek
Kierownik Oczyszczalni został wedle mnie rozliczony na podstawie tak jak się
rozlicza usługę zewnętrzną. Ten regulamin powstał i poszedł tak naprawdę do
kosza. Tu jakby nie było pytania jakie wprowadziłem czy już w tym momencie
rzeczy dotyczące uporządkowania tej sytuacji. Oczywiście, mówię z całą
szczerością , pewne rzeczy udało mi się lepiej, ale też rzeczy mi się gorzej udały
i to jest normalny sposób zarządzania spółka tak dużą. Natomiast nie
przyszedłem tutaj żeby się chwalić. Natomiast jeśli Państwo kiedyś spytają
mnie, a mam nadzieję, co mi się w spółce udało to myślę, że to też będzie dobry
powód do rozmowy. Jeżeli mówimy o tych czy powinienem zostać w spółce czy
powinienem zostać odsunięty przez radę Nadzorczą. Zapraszam Państwa do
spółki Sewik, ogromne problemy, to nie jest łatwy temat.
P. Przewodniczący – Panie Prezesie oczywiście sprawozdania z prac spółki
Sewik są Radzie przedstawiane w sumie na bieżąco prawda. Raz w roku, to
wynika z planu pracy Rady. Tylko ja bardzo proszę aby skupić się na tych
zagadnieniach.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – P. Przewodniczący dobrze tylko
trzeba jasno powiedzieć, że te sprawy które dzisiaj się dzieją są pokłosiem
spraw związanych z reorganizacją firmy, które podjąłem półtora roku temu.
Wtedy jak zauważyłem że trzeba zreorganizować dział kanalizacji sanitarnej i
zdecydowałem o zwolnieniu trzech pracowników gdzie jednym z pracowników
był brat Pani Sobańskiej wydałem na siebie jakby, wskazałem tutaj drogę czy
wskazałem powód, dla którego te rzeczy się dzisiaj dzieją. To jest przypadek, że
ta Pani jest siostrą zwolnionego Pana?
P. Edyta Sobańska z sali – a dlaczego mnie Pan oskarża, przepraszam bardzo?
Ja tylko nieprawidłowości wskazałam.
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P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – ale oczywiście, ja na nie
odpowiadam, tylko jeszcze jedna sprawa ja do czego zmierzam, to jest pokłosie
tych spraw reorganizacyjnych, które koniecznie trzeba wprowadzić w spółce po
to, żeby zacząć modernizować sieć. Co się działo w dziale przed reorganizacją?
To się działo w dziale, że tak naprawdę były robione tylko roboty związane z
awariami. Dzisiaj możecie Państwo zauważyć jeżdżą samochody, całe zespoły,
które modernizują sieci za 1 200 000,00 zł, one pracują w tym momencie na
ulicach w Zakopanem. Zostały wymienione duże części jeśli chodzi o ulice na
przykład Aleje, Jagiellońska, gdzie to też jest sporty wydatek firmy. 16 km sieci
gdzie mamy już materiały które sieci trzeba już modernizować. To są poważne
rzeczy, na które Sewik nie miał czasu żeby je zrobić przez wiele lat. Nie były
podejmowane żadne czynności związane z modernizacją sieci. Także Panowie
bądźcie obiektywni w tym co robicie.
P. Przewodniczący – jeszcze skorzystam z Pana obecności. Ja mam pytanie
kolejne, bo jest ich wiele, bo to budzi czy bardzo ciekawi i interesuje. Czy
Sewik zawarła ugodę przed Sądem Pracy w Nowym Targu? Jakie kwoty zostały
zapłacone na rzecz byłych pracowników? Akurat jedna mieszkanka o to pyta. Z
tego co ja wiem, to tam chyba 9 tyś czy 9,5 tyś na osobę. Czy uważa że Sewik
miał rację w tym sporze? Skoro uważa Pan, że tak, to dlaczego zdecydował się
Pan zapłacić pieniądze?
P. Andrzej Jasiński z sali – P. Przewodniczący czy można jedno pytanie zanim
Pan Prezes odpowie?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – jeśli chodzi o ugodę zawartą
przed sądem w Nowym Targu umowa została zawarta w odpowiedzi na
wielokrotnie ponawianie odezwy sądu nowotarskiego skierowane do obu stron.
Propozycja ugodowa ze strony powodów dotyczyła zapłaty na ich korzyść
troszeczkę większej kwoty, bo tam była na początku 12 tyś. Ja zaproponowałem
dwukrotne wynagrodzenie średnie dla tych Panów, koniec końcem skończyło
się na kwocie 9,5 tyś. zł. na każdego. Jak wyglądały nasze rozmowy na
korytarzu? Któryś z panów powiedział mi (…), Prezesie zwolnił nas Pan z
pracy, jesteśmy wieloletnimi pracownikami.
z sali – 27 lat pracy.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – dobrze, więc biorąc te rzeczy pod
uwagę, że byli to wieloletni pracownicy, biorąc pod uwagę ich dramatyczną
sytuację, bo ja nie byłem zadowolony, z tego że trzeba było ich zwolnić. Nie
byłem naprawdę.
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P. Andrzej Jasiński – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, ja mam pytanie tylko w sprawach formalnych. Obradujemy
teraz w punkcie porządku obrad odnośnie wyjaśnień nieprawidłowości. Mam
pytanie takie, czy nie za długo to w tym momencie trwa, czy to nie jest
przeciąganie za bardzo? I czy nie lepiej byłoby jeżeli P. Przewodniczący chciał
powołać na przykład podkomisję, żeby merytorycznie zajmowała się tym, a nie
na Sesji że tak powiem przedłużany był czas odnośnie tylko i wyłącznie tej
sprawy.
P. Przewodniczący – Pan uważa, że dobre padają pytania czy nie
P. Andrzej Jasiński – po prostu czy jest sens w tym momencie akurat i na Sesji
ciągnąć ten temat odnośnie po prostu tego sprawozdania.
P. Przewodniczący – uważam, że sprawa jest tak poważna, że dla niej ten
punkt, przyjęliśmy porządek obrad Panie Andrzeju. Pan Jacek, bardzo proszę.
P. Jacek Kalata – Panie Prezesie mam takie pytanie. Jakie obroty ma w ogóle
spółka? Około 20 mln. Teraz mam pytanie do pana audytora ponieważ czy były
jakiekolwiek szacunki po prostu robione, o jak wysokich stracie na rzecz spółki,
uszczerbku na majątku spółki teraz po prostu dyskutujemy. Ponieważ tak mi się
zdaje, że tutaj mamy jakiś mega rozdmuchany problem. Tak jak sprawy
pracownicze które znalazły po prostu swój finał w sądzie. Tak samo tutaj nie
słyszę, jeżeli mamy Pana Przewodniczącego, tez nie usłyszałem tutaj żeby oni
po prostu jakiekolwiek doniesienia do Prokuratury w tej sprawie, że doszło w
spółce do jakiś nieprawidłowości, bo ja naprawdę chciałbym żeby to zbadała
prokuratura, żeby zapadł po prostu jakiś konkretny wyrok sądowy i w tym
momencie po prostu takie mam odczucie troszeczkę, że rozmawiamy o kilku
tysiącach, tak samo odpowiadając koledze Bartkowi, żeby złożył tutaj na tej
mównicy wniosek formalny o przeprowadzenie audytu w spółce. Jakoś tego nie
usłyszałem, nie wykorzystał swojej po prostu. Chciałbym wiedzieć tutaj o jakich
kwotach prawdopodobnie mówimy o jakich stratach. Ja sądzę naprawdę, że
jeżeli są jakieś ostre podejrzenia Panowie idźcie w końcu do sądu, do
prokuratury złóżcie doniesienie na temat niegospodarności działania spółki
miejskiej, ale idźcie z konkretami, bo sądzę że po prostu przy braku konkretów
ta sprawa zostanie po prostu umorzona. Po prostu wybaczcie, sądzę że po iluś
tam godzinach bez przerwy na obiad mam prawo być zmęczony i jestem
zmęczony. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, P. Bartłomiej Bryjak.
P. Bartłomiej Bryjak – Panu powiedziałem jak wygląda sytuacja ze złożeniem
sprawy do prokuratury. Od tego nie jest radny i radny nie ma tej wiadomości i
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jakie straty spółka poniosła z tego tytułu, że Rada Nadzorcza nie jest w stanie
ustalić ile pracowników przez jaki czas pracowało na tej budowie i nie jest w
stanie ustalić ile samochodów przez jaki okres czasu ile kilometrów przejechało.
To Rada Nadzorcza powinna wystąpić jeśli uważa, że brak jest tam należytej
kontroli i ewentualnie do Prokuratury jeśli widzi tam konkretne zaniechania.
Pan wymaga od radnego, żeby radny poszedł z konkretami do Prokuratury. Pan
chyba nie wie jak wygląda praca radnego. Radny główne swoje narzędzie ma
tutaj Panie Jacku, to jest ambona, tutaj można zadawać pytania publicznie, na
które często nie można uzyskać odpowiedzi inaczej. To się wykorzystuje
dopiero na końcu kiedy już mamy na przykład zakończone postepowanie
kontrolne i odnośnie których ja przedstawiłem wczoraj szereg różnych
zastrzeżeń, wiadomości, wiele rzeczy żeśmy się dowiedzieli, których się nie
dowiedzieliśmy na konferencji prasowej i po to jest dzisiaj ten punkt, żeby
opinia publiczna i Rada też mogła się zapoznać dogłębniej z tym tematem. Cała
rada i opinia publiczna ma się nie zajmować sprawą Sewiku bo Pan Jacek
Kalata jest głodny i on nie miał przerwy na obiad, jest argumentem którego nie
skomentuję.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, bardzo proszę P. Łukasz Filipowicz
Wiceprzewodniczący Rady Miasta.
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Szanowni
Państwo ja myślę właśnie że po to jest Sesja rady Miasta żeby takie rzeczy
omawiać, po to tu jesteśmy żeby takie problemy sprawdzać i nie uciekać od
pewnych rzeczy i mieszkańców informować. To do nas przychodzą mieszkańcy,
do mnie przyszło wiele mieszkańców od czasu afery z Sewikiem, i pytają mnie,
więc cóż ja mam im powiedzie, że mają czekać trzy miesiące na wyniki jakiegoś
tam audytu? Tak jak powiedział kolega Bryjak, po to jest ta mównica tutaj, żeby
pewnych rzeczy się dowiedzieć i po to są Sesje Rady Miasta. Szanowni Państwo
jestem trochę przerażony tym co tutaj słyszę, bo dla mnie tak jak powiedziałem
jest to bezczelne wykorzystywanie mienia publicznego i bezczelna prywata, to
co się wydarzyło w spółce Sewik. Uważam panie Prezesie, że nie można
przykrywać takiego skandalu zadaniami bieżącymi spółki i tym jakie mamy
plany na spółkę i tym co chcemy w spółce zrobić. Owszem cieszę się, że jest
bardzo wiele pomysłów na spółkę, bardzo wiele inwestycji, natomiast tego co
się zdarzyło uważam, że nie wolno przykrywać. Przeraża mnie również to, że
sytuacje taką, którą nagłośniły ogólnopolskie media to pewnie by nigdy nie
wyszło gdyby nie to że Pani wyszła i zadała pytania. Przeraża mnie, ze ta
prywata przez Przewodnicząca rady Nadzorczej jest nazywana niezręczna
sytuacją. Niezręczna sytuacja to może być jak coś się dziwnego wydarzy, a nie
takie okradanie podatnika nazywane niezręczną sytuacją myślę, że jest nie na
miejscu. Uważam, że konsekwencje typu nagana i korekta faktury bo tak to się
nazywa z 4 tyś. o 30 % więcej, niewiele, nie wiem czy to są dobre konsekwencje
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patrząc na skale tego co tam się wydarzyło, tym bardziej nagana. Naprawdę,
uważam, że prywatny klient jeżeli by się wydarzyło coś takiego, ze ktoś jakiś
pracownik okrada bezczelnie pracodawcę, firmę, wykorzystuje sprzęt i tak dalej
i sprawa wychodzi na światło dzienne, no wątpię żeby się to skończyło naganą i
korekta faktury, bo dla mnie to jest sygnał dla pracowników a róbcie co chcecie
, w razie co to zrobimy korektę i damy wam naganę. No tak to wygląda w mojej
opinii na chwile obecną. Uważam również , że materiał dowodowy jest dosyć
duży, ja nie widziałem całego, widziałem to co było w mediach, to co pani
przekazała tutaj dla rady Miasta. No są tam zdjęcia, moje subiektywne zdanie,
no nie wydaje mi się, że kwota niewiele wyższa niż 4 tyś. zł za prace tylu osób i
przynajmniej trzech samochodów i sprzętu wszelakiego rodzaju. Wydaje mi się,
że jest to kwota zdecydowanie za niska.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – ja jeszcze słowo, zarówno
rozliczenie jak i korekta faktury nastąpiło na podstawie oświadczenia
kierownika czyli tak naprawdę faktycznie kwota, która była zawarta na
pierwszej fakturze była potwierdzona tylko i wyłącznie przez kierownika na
którego rzecz ta usługa była wykonywana. Natomiast przy korekcie faktury
oprócz jego oświadczenia także oświadczyli to pracownicy, którzy tam byli. Nie
mając innych dowodów, bo nie zostały przekazane jakiekolwiek inne dowody
musze zapewnić tutaj też z tego miejsca pracowników spółki Sewik, ze dopóki
nie będę miał twardych dowodów będę polegał na ich oświadczeniu, bo są to
bardzo dobrzy pracownicy i naprawdę dzisiaj spółka Sewik jest w bardzo
dobrym momencie swojego bytu i tu trzeba powiedzieć, że w ocenie spółki
chciałbym żebyście Panowie wzięli zarówno tą sytuację, jak i sytuacje
finansową spółki jak i zadłużenia inwestycyjne jak i dotacje, jak i inne rzeczy
które naprawdę przy ocenie spółki są dzisiaj ważne, także Panowie jeszcze raz
zapraszam do spółki.
P. Przewodniczący – dobrze Panie Prezesie, P. Zbigniew Szczerba
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – ja mam bardzo
krótkie pytania Panie Prezesie, kiedy ta usługa Pana kierownika się skończyła?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – w dniu 10 sierpnia została
pozytywnie rozpatrzona prośba o wykonanie prac na prywatnej posesji
kierownika oczyszczalni, pismo zostało przyjęte na dziennik podawczy,
podobnie jak cztery inne pisma próśb pracowników. W dniu 8 listopada usługa
została zapłacona, na podstawie której wystawiono fakturę. Nie mam akurat tej
dokumentacji tutaj, natomiast jest to załącznikiem do protokołu kontrolnego
wydanego przez Radę Nadzorczą.
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P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – może by nam P.
Przewodnicząca przedstawiła kiedy się zakończyły prace na budowie w
Chochołowie?
P. Krystyna Roszko – Szanowni Państwo ostatnie prace z tego co mam w
oświadczeniu kierownika 27 października.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – teraz już bardziej
do księgowej na tej Sali, czy nie jest tak, że po zakończeniu usługi jest 7 dni na
wystawienie faktury? Jeśli to był 27 październik to mnie się wydaje, ze jest 7
dni na wystawienie faktury, a faktura jest z datą 8 listopad.
P. Sławomir Strycharz - te przepisy odnośnie wystawienia faktury się
zmieniły dwa lata temu i teraz jest do 15 następnego miesiąca jest data
wystawienia faktury czyli do 15 listopada. Usługa została zakończona w
październiku.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – obowiązek
podatkowy pozostaje w październiku czyli rozumiem, że faktura z datą listopada
za wykonanie usługi w miesiącu październiku, tak?
P. Sławomir Strycharz - tak, za wykonanie usługi w podatku dochodowym i
podatku VAT jest w miesiącu październiku , dywagacje czy faktura powinna
być wystawiona jedna czy dwie za wynajem koparki czy inne, wystawiona
faktura, tu jest kwestia (…) zdefiniowanie jako wykonanie przyłącza można
traktować jako usługę (…), po wykonaniu prac (…). Ja odniosę się jeszcze do
kwestii o jakich opłatach mówimy, to jest właśnie ta kwestia dość istotna, bo tak
naprawdę jeśli faktura, którą pierwotnie zafakturowano to jest ponad 4 tyś. 300
brutto. Tutaj Rada nie mogła stwierdzić, ile było kilometrów do Chochołowa, to
jest kluczowa sprawa ponieważ powiedziałem że stawka według cennika to 35
zł, średnia stawka którą (…) 7 zł, w związku z tym łatwo obliczyć różnicę,
liczba godzin poszczególnych pracowników, to wychodzi kwota około tysiąc zł
brutto za samą godzinę plus te kilometry czyli, kilometry to jest przejazd
samochodem tam i z powrotem, znaczy wielokrotne przejazdy tam i z
powrotem, czyli łączna wartość usługi według mnie mówimy o kwocie około 7
tyś. brutto. A zafakturowane zostało 4 300 i później została faktura korekta
wystawiona (…). Tak wygląda na ten moment to co mamy (…).
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – ja jeszcze do Pana
jak Pan mówi o dodatkowych kosztach wyjazdów samochodów i tak dalej. Czy
pracownikom nie powinny być jakieś dodatki za nadgodziny, diety za wyjazd?
Jak to wygląda? No bo jeżeli pracownik wykonuje pracę poza obszarem
działania spółki, czy to się bierze pod uwagę?
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P. Sławomir Strycharz – nie stwierdziliśmy żeby wykonywano roboty w
nadgodzinach pracy (…) oni wykonywali w czasie pracy lub w czasie zwolnień.
P. Przewodniczący – mam pytanie, czy w kasie były opłacane faktury za
podobne usługi? Czy to państwo sprawdziliście?
P. Sławomir Strycharz – łącznie było 5, w tym jedna dla Pana kierownika
P. Przewodniczący – za tego typu usługi, tak?
P. Sławomir Strycharz – tak, jedna osoba występowała w związku z tym
mamy cztery usługi, przy czym te kwoty są dosyć małe, bo tutaj mamy 180 zł,
291 zł i trzecia 450 zł. One są zapłacone.
P. Przewodniczący – mam pytanie, bo opis faktury brzmi „wypożyczenie
sprzętu i praca pracowników usługi”. Mam pytanie, czy Rada sprawdziła koszty
związane z przyłączem? Bo tu jest napisane tylko wypożyczenie sprzętu i praca
pracowników a w ogóle nie ma mowy o wykonaniu przyłącza, bo rozumiem że
Panowie się tam bronią tym, że nie prowadzili żadnych innych prac tylko
przyłącze.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – jeśli Panu to coś pomoże to tu
jest zakres rzeczowy prac.
P. Przewodniczący– mam pytanie, a ile trwa praca czasowo takiego przyłącza?
Łącznie.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – tak jak tutaj 79 godzin.
P. Przewodniczący – a Panie Prezesie jak się Pan odniesie do tego, że z
pewnych dowodów które Pani przedstawiła, ile trwa czas takiego przyłącza, czy
czas realizacji?
P. Krzysztof Straczek Prezes spółki Sewik – to są bardzo długie, różnej
długości przyłącza, warunki geologiczne są bardzo różne, jak i możliwości
sprzętu, musimy rozmawiać o konkretnych przypadkach.
P. Przewodniczący – czy nie budzi niepokoju fakt, że 3 miesiące był przyłącz
robiony?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – Pan mówi, że 3 miesiące
łącznego czasu? W okresie przez 3 miesiące.
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P. Przewodniczący – tutaj Pan przedstawił zakres prac pracowników, prace
elektryczne, zabezpieczenia przyłącza, jest napisane – pozostałe prace niezbędne
do prawidłowego zasypania przyłączy w tym deskowanie płotu? Czy również o
podobnym charakterze Sewik wykonuje prace w innych przypadkach? Czy w
KRS czytając tam nie ma wpisanego, że Sewik może wykonywać prace
ciesielskie, budowlane, budowanie płotu i tak dalej.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – P. Przewodniczący w KRS nie
mamy wpisanych ani prac drogowych, ani kostkarskich, ani drukarskich, ani
ogródkowych, ani związanych z wykonywaniem montażu przyłącza, które to
prace przy okazji wykonywania przyłączy też wykonujemy.
P. Przewodniczący – a czy byli przeszkoleni pracownicy z BHP do tego typu
wykonywanych prac?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – mamy przeszkolenia aktualne w
tego typu pracach.
P. Przewodniczący – tego typu tak? Ciesielskich, budowlanych?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – no, akurat to nie są prace
ciesielskie
P. Przewodniczący – ok, to są pytania, które również mieszkańcy chcą panu
prze ze mnie zadać. Teraz mam tutaj bardzo istotne pytania i to jest w formie
oświadczenia, które na łamach Tygodnika Podhalańskiego zostały
przedstawione. Dużo jest tu pytań, ja nie wiem czy Pan Prezes się z nimi
zapozna, jeśli będzie pan w stanie odpowiedzieć to proszę a jeżeli nie to na
piśmie. Niniejszym prezentuje oświadczenie w sprawie mojego wystąpienia
Sesji Rady Miasta które miało miejsce 15 listopada, na wstępie chce podkreślić,
że mój udział w Sesji nie był aktem skierowanym w spółkę Sewik a jedynie
próba zwrócenia uwagi czy w spółce Sewik dzieje się wszystko zgodnie z
prawem oraz czy jest sprawowany prawidłowy nadzór nad tą spółkę. Faktem
jest że prace na inwestycji kierownika oczyszczalni ścieków wykonywane są
przez pracowników Sewik przy użyciu firmowego sprzętu, samochodu
narzędzia koparka w godzinach i terminach pracy spółki. Ponad 500 fotografii
obejmującej niemal dwa miesiące pracy na posesji kierownika oczyszczalni
ścieków. Cały materiał został przekazany w dniu 13 listopada do odpowiednich
służb prowadzących postepowanie wyjaśniające. Zgodnie z KRS spółka Sewik
ma działania wykonywane przyłączy wodno kanalizacyjnych i to są jedyne
prace budowlane jakie może wykonywać. Zebrany przeze mnie materiał
dowodowy obejmuje szerszy zakres prac wykonywanych przez pracowników
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Sewiku na posesji kierownika. Chciałbym się odnieść do dokumentów, które
Prezes Sewiku udostępnił mediom mające rzekomo zaprzeczać moim
podejrzeniom. Pan prezes udostępnił jedną fakturę na wypożyczenie sprzętu i
prace pracowników w okresie od sierpnia do października na kwotę 4318, 91 zł
brutto z terminem płatności do 22 listopada. Dokument obrazujący rozliczenie
tych prac wystawiony i podpisany przez kierownika oczyszczalni ścieków oraz
podanie o wynajęcie sprzętu i pracowników Sewiku do wykonania przyłączy
wodociągowo – kanalizacyjnych na prywatnej budowie kierownika,
nieopatrzone żadną dekretacją ani akceptacją Prezesa Sewik. I tutaj ponownie
rodzi się szereg pytań. Dlaczego dokumenty przekazane z Prezesa Sewik ujrzały
światło dziennego dopiero 20 listopada? Czyli kilka dni po Sesji Rady Miasta,
na której poprosiła o wyjaśnienie kwestii pracy pracowników poza działaniem
spółki. Czy osoby nadzorujące Sewik widząc materiał dowodowy w czasie Sesji
Rady Miasta nie powinny nakazać Prezesowi Sewik pozostać na Sali, aby ten
odniósł się do przedstawionych przez ze mnie materiałów. Dlaczego Prezes
spółki dostarczył te dokumenty do redakcji Polsatu mieszczącej się w
Warszawie osobiście w dniu 20 listopada 2017 roku? Czy to nie dziwne, że w
dniu Sesji Rady Miasta Prezes Sewik nie ma czasu rozmawiać z
dziennikarzami?
Wydaje
natomiast
oświadczenie,
że
obszerność
przedstawionych zarzutów wymaga przeprowadzenia szczegółowego
postepowania wyjaśniającego. Prezes Sewik nie powinien już w dniu Sesji Rady
Miasta mieć wiedzę że główni fachowcy Sewik w okresie od sierpnia do
października świadczą usługi na rzecz kierownika. Dlaczego dopiero po kilku
dniach Prezes Sewik jedzie osobiście do Warszawy i dostarcza dokumenty
mediom, które mają świadczyć o tym, że moje wątpliwości co do prawidłowości
funkcjonowania Sewik są nieuzasadnione. Czy Prezes jedzie do Warszawy do
siedziby Polsatu swoim samochodem czy służbowym za pieniądze spółki? Czy
nie wystarczyło by wysłać tych dokumentów mailem? Rodzi się pytanie, czy
dokumenty przedłożone przez Prezesa istniały wcześniej czy zostały stworzone
na potrzebę chwili skoro nie zostały okazane zaraz po Sesji Rady Miasta? Czy
prawidłowymi jest wynajmowanie kierownikowi przez Prezesa Sewik na okres
3 miesięcy 10 pracowników i sprzętu, samochodu i koparki za jedyne 4318,91 zł
brutto? Czy to możliwe, aby takie usługi były na Podhalu tak tanie?
Zastanawiający jest też fakt, dlaczego została wystawiona jedna faktura za okres
od sierpnia do października a nie kilka dokumentów, które obejmowały
rozliczenia w okresach miesięcznych skoro pracownicy Sewik otrzymywali
wynagrodzenia za wykonywana prace co miesiąc? Dlaczego rozliczenie za
wykonane prace pracowników Sewik w Chochołowie zostały przedstawione i
zatwierdzone przez samego kierownika oczyszczalni ścieków, na którego rzecz
były świadczone usługi. Czy w spółce Sewik nie ma innej osoby, która mogła
by potwierdzić rzeczywisty czas pracy pracowników oczyszczalni ścieków na
terenie inwestycji kierownika oczyszczalni? Czy interesy mieszkańców Gminy
Zakopane oraz Gminy Kościelisko klientów Sewik zostały odpowiednio
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zabezpieczone w przypadku poważnej awarii infrastruktury Sewik, skoro
powszechnie wiadomo, że okres sierpnia czy września jest czasem wzmożonego
ruchu turystycznego a także okresem urlopowym. W spółce tymczasem
pracownicy przebywali poza obszarem działania spółki. Ponadto w ciekawy
sposób jest liczony koszt użytkowania samochodu służbowego. Jest tam zawarta
tylko bardzo mała informacja, że samochód został wypożyczony na 6h i przebył
trasę o długości 200 km. Z tego co wiem w każdej państwowej instytucji koszty
użytkowania samochodu są wyliczane bardzo precyzyjnie. Każdy pojazd
posiada tzw. Kartę drogową, w której dokładnie wpisuje się stan licznika, czas i
miejsce rozpoczęcia kursu i jego zakończenia. Tu nic takiego nie ma. Ponadto
na fotografiach widoczne jest kilka samochodów, używane one były do
transportu pracowników a także materiałów budowlanych na przykład desek.
Nie boje się konsekwencji swoich s łów ponieważ uważam, że warto jest w
końcu przerwać zmowę milczenia. Pierwsze konsekwencje swoich działań
poniosłam w związku z moim wystąpieniem na Sesji Rady Miasta zwolnieniem
w Starostwie Tatrzańskim ponieważ nie chciano, aby pracownik powiatu
tatrzańskiego był kojarzony z działalnością polityczną. Nie mniej jednak nie
żałuje swoich słów. Po emisji materiału w telewizji Polsat odebrałam wiele
telefonów od osób popierających moje działania. Liczę na to, że kiedyś moje
dzieci nie będą musiały szukać układów aby cokolwiek załatwić w Zakopanem.
Zostawię Panu to oświadczenie.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – ja na te oświadczenie oczywiście
odpowiem pisemnie. Natomiast pani Edyto Sobańska dziękuje w imieniu spółki,
bo to naprawdę jest każda kontrola w spółce jak się okazało działa tylko na jej
korzyść. Trudno mówić o wizerunkowych stratach. Natomiast szczerze mówiąc
miałem kontroli dosyć dużo, nie wiem ile było zasługą że tak powiem
życzliwych dusz, ale naprawdę w tym roku już chyba piata czy szósta kontrola
w spółce. Z każdej zostały wyciągnięte wnioski i myślę, że każda kontrola dużo
wnosi. Te kontrole też na pewno, udowodnią że zamiarem naszym było
uporządkowanie pewnych spraw. Jeszcze raz dziękuję.
P. Przewodniczący – dobrze, to bardzo proszę odpowiedź na to przesłać
również do Biura Rady. P. Bartłomiej Bryjak bardzo proszę.
P. Bartłomiej Bryjak – mam pytanie do Pana biegłego rewidenta, czy uważa
pan że zgodnie z zasadami księgowości na fakturze pod jedną pozycją może być
wypożyczenie sprzętu oraz ludzi. Czy uważa Pan to za prawidłową pozycje na
fakturze?
P. Sławomir Strycharz – to się nie da tak wprost powiedzieć, bo różnie (…)
czy to jest dobrze napisane, czy (…)
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P. Bartłomiej Bryjak – dziękuję bardzo, pytanie mam do Pana Prezesa, ile
faktur wypisanych ręcznie w firmie mającej 20 mln obroty wypisujecie w ciągu
roku? Ręcznie, długopisem, czy nie jest to robione w komputerze od razu?
P. Krzysztof Strączek – oczywiście nie odpowiem na to pytanie dokładnie w
tym momencie, bo musze sprawdzić w księgowości.
P. Bartłomiej Bryjak – ale spotyka się Pan z fakturami wypisanymi ręcznie?
P. Krzysztof Strączek – tak.
P. Bartłomiej Bryjak – kolejne pytanie do Pana Prezesa odnośnie zasad
korzystania przez pracowników z mienia spółki na rok 2017. Czy to jest
zarządzenie Pana Prezesa ze stycznia 2017roku? Ten regulamin, o nim cały czas
mówimy, jest bardzo krótki, przytoczę go w całości: „w związku z używaniem
sprzętu oraz pracowników spółki do celów prywatnych przypominam:
1. jest to możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych,
2. każdorazowo wymaga to pisemnej zgody Prezesa Zarządu
3. każdorazowo po otrzymaniu pisemnej zgody w okresie 30 dni od wykonania
prac należy przedstawić do rozliczenia zestawienia sprzętu oraz pracowników
kierownikowi działu
4. kierownicy działu użyczający sprzętu lub ludzi w terminie 7 dni przekażą
zatwierdzone rozliczenie do działu administracji
5. dział administracji dokona (…) list pracowników i przekaże w ciągu 7 dni
dokumenty do księgowości w celu dokonania obciążeń finansowych
pracowników, na rzecz których spółka użyczała sprzęt lub ludzi
6. za przestrzeganie regulaminu odpowiedzialni są kierownicy działu. Mienie
spółki jest własnością wspólną i lekceważenie zasad będzie karane
dyscyplinarnie.
Więc Panie Prezesie zgodnie z tym regulaminem każdorazowo po otrzymaniu
pisemnej zgody w okresie 30 dni od dokonania prac należy przedstawić do
rozliczenia zestawienie sprzętu oraz termin kiedy to się działo. Wyegzekwował
Pan ten obowiązek od kierownika oczyszczalni czy może kierownik
oczyszczalni nie spełnił tego obowiązku, tego wymagania regulaminu.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – ja już tutaj wspomniałem
Państwu, że ten regulamin był stworzony tak jak z reszta tutaj padło na potrzebę
chwili, w momencie przyszli pracownicy z taką prośba o wypożyczenie sprzętu.
Zarówno jak i też powiedziałem Państwu przed chwilą, że ten regulamin tak
naprawdę był regulaminem martwym, bo wszelkie koneksje jeśli chodzi o
koszty pośrednie tak naprawdę o korekty wynagrodzeń były zbyt
skomplikowane do wyliczenia. Dlatego też wszyscy pracownicy zostali
rozliczeni na podstawie usługi jak firmy zewnętrzne.
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P. Bartłomiej Bryjak – wcześnie jak Pan mówił, że kierownik oczyszczalni
wykonuje swoje prywatne prace przy użyciu ludzi i sprzętu spółki Sewik,
powiedział Pan że było to na podstawie regulaminu. Tak? Na podstawie jakiej
Pan Prezes udzielił zgody na wypożyczenie ludzi i sprzętu? Na jakiej podstawie
udzielił Pan zgody kierownikowi oczyszczalni ścieków do korzystania z ludzi i
sprzętu spółki Sewik.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – wyjaśnienia jest napisane, że
wypożyczenie takiego sprzętu było możliwe na podstawie regulaminu dla
pracowników lub też na ogólnych zasadach jak dla podmiotu zewnętrznego.
Został wypożyczony sprzęt na podstawie zasad ogólnych jak dla podmiotów
zewnętrznych.
P. Bartłomiej Bryjak – ludzie również, tak?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – tak
P. Bartłomiej Bryjak – dobrze, kolejne pytanie to jest związane z pismem,
które złożył Pan kierownik oczyszczalni do Pana Prezesa na dziennik podawczy
prosząc o udostepnienie ludzi i sprzętu firmy Sewik. W piśmie tym Pan
kierownik od razu deklaruje, prosi o wypożyczenie sprzętu i ludzi do wykonania
przyłącza wodno – kanalizacyjnego oraz wykonania ogrodzenia. Na jakiej
podstawie Pan pozwolił wykonać również ogrodzenie? Pan się podpisał pod tym
pismem, że wyraża Pan zgodę. Tylko można było wykonać przyłącze wodno –
kanalizacyjne. W jakim trybie Pan Prezes się zgodził, żeby jeszcze ogrodzenie
mogli pracownicy wykonać?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – tak, faktycznie wykonali część
ogrodzenia, ale to nie były prace murarskie tylko związane z deskowaniem tego
ogrodzenia, bo na zdjęciach tez widać na jednym ujęciu prace murarskie były
wykonywane, ale to była zupełnie inna firma. Natomiast te prace, bo tak, to
ogrodzenie było wykonane tylko na długości przyłącza, które biegło
bezpośrednio pod tym płotem. Przyłącze było z tego co pamiętam w wersji bez
deskowania zasypane do 70 cm co jest zdecydowanie za mało, bo strefa to 140
cm, po to żeby prawidłowo można zakopać przyłącze i oddzielić warstwą ziemi,
żeby odizolować, to tylko zostało wykonane na długości przyłącza.
P. Bartłomiej Bryjak – skąd Pan Prezes wie, na jakiej długości ten płoit został
wykonany, skąd Pan to wie?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – do dzisiaj jest na tej długości
wykonany
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P. Bartłomiej Bryjak – sprawdził to Pan Prezes osobiście? Że jest tylko
wykonany
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – tak, sprawdziłem osobiście,
jeździłem mierzyć kilometry, które podał kierownik, osobiści to sprawdzałem i
weryfikowałem, również sprawdziłem długość ogrodzenia, które zostało
wykonane.
P. Bartłomiej Bryjak – dziękuję, co nie zmienia faktu, że spółka nie miała
prawa wykonać ani metra ogrodzenia. Ja chciałbym spytać Państwa z Rady
Nadzorczej, Pan Prezes zaprezentował swoje natomiast jak Rada Nadzorcza to
widzi, czy spółka Sewik ma prawo wykonywać ogrodzenia obojętnie na jakiej
długości? Czy ma prawo wykonać choć jeden centymetr ogrodzenia? Bardzo
proszę o zdanie Państwa jako członków Rady Nadzorczej. Pan Prezes
przedstawił swoje stanowisko, ja pytam członków Rady Nadzorczej, którzy
Pana Prezesa kontrolują.
P. Sławomir Strycharz – z tego co wiem, to ogrodzenie musiało być wykonane
ponieważ tam było bardzo wąsko i to była rzecz taka przy wykonywaniu
przyłącza. Ja tylko tyle mogę powiedzieć.
P. Bartłomiej Bryjak – czy jest sprawą Rady Nadzorczej to, jakie spółka
wykonuje niezgodnie z KRS? Czy Rada Nadzorcza zrzuca wszystko, że Zarząd
może robić co uważa za słuszne i nie zgodne z KRS. Natomiast Rada Nadzorcza
od tego umywa ręce i jeśli pan Prezes twierdzi, ze może wykonywać prace,
których nie ma wpisanych w KRS to Radzie Nadzorczej nic do tego? Czy takie
jest Pana rewidenta zdanie, członka Rady Nadzorczej? Czy ja dobrze
rozumiem?
P. Sławomir Strycharz – nie, ja powiedziałem, to był dodatkowy przy
wykonywaniu przyłącza, to była rzecz dodatkowa.
P. Bartłomiej Bryjak – tylko czy Pan jest specjalistą budowlanym, że wszyscy
wiedzą ile płotu jest potrzebne zrobić, żeby mogło powstać przyłącze
kanalizacyjne?
P. Sławomir Strycharz z sali – trzeba było wykonać przyłącze i przy okazji
trzeba było poprawić ogrodzenie czy wykonać, ale
P. Bartłomiej Bryjak – właśnie przy okazji wykonano ogrodzenie, właśnie z
tym się zgadzam, że przy okazji nie miał prawa tam nic zrobić żadnego
ogrodzenia, to powinna zrobić inna firma (…). Nie mam nic więcej do dodania
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w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Natomiast sama sprawa, i chciałem tu bardziej
zaapelować jeszcze raz do Pana Burmistrza, Panu Jackowi jeszcze raz
powiedzieć, radny nie może wniosku formalnego złożyć o audyt zewnętrzny
spółki, bo nie ma podstawy statutowej. Działamy w granicach obowiązującego
prawa. Ja mogę apelować do pana Burmistrza, że jakaś spółka zrobi to
należycie. Jest pełno rozbieżności i to są takie rozbieżności, jakich ja jeszcze na
Sesji Rady Miasta nie widziałem i nie słyszałem i na pewno w Urzędzie takie
rzeczy się aż tak w takiej formie to nie dzieją jak mamy tutaj. To są konkretne
sytuacje gdzie cały czas widać, że te działania są tak niejasne i tak zaplątane, że
moim zdaniem. Ja bardzo proszę Pana Burmistrza o zewnętrzny audyt spółki
Sewik. Dziękuję bardzo.
P. Przewodniczący – ja jeszcze mam pytanie, które chciałbym skierować do
Pana Prezesa. To są również pytania mieszkańców. Czy Sewik ma zawarte
jakiekolwiek umowy z TPN?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – to znaczy ja wiem do czego Pan
zmierza, bo ta sprawa też była poruszana w sądzie pracy, tutaj Państwo którzy
zostali zwolnieni poruszali jakoby kierownik oczyszczalni wykorzystywał sprzęt
spółki do pracy na rzecz swoją czy swojej firmy działalnością na terenie TPN –
u. sąd się ustosunkował do tego, sprawa jest wyjaśniona.
P. Przewodniczący – dobrze, kolejne pytanie. Czy Sewik startuje do
przetargów w TPN?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – to Sewik nie startuje
P. Przewodniczący - a dlaczego?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – a dlaczego ma?
P. Przewodniczący – Panie Prezesie firma ma przynosić zysk. Uważam, ze
firma Sewik powinna startować w takich przedsięwzięciach jak na przykład
potężna instytucja TPN – u?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – P. Przewodniczący powtarzam
po raz kolejny, nie ma Pan zielonego pojęciach o problemach Sewiku, o tym z
czym się mierzymy, nie ma Pan pojęcia. Proszę przyjść do spółki, zapoznać się
z tym co robimy, zapoznać się z naszymi zadaniami.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, pytanie czy Pan ma wiedzę, no pewnie
nie, ale przedstawię to pytanie. Czy ma Pan wiedzę ile awarii było usuwane w
czasie Pana kadencji na terenie TPN – u?
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P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – no wie Pan co, teraz takiej
wiedzy dokładnej nie mam, odpisze na to pytanie.
P. Przewodniczący – czy ma Pan wiedzę, aby Grzegorz Bobek prowadził
działalność gospodarczą?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – tak, z tego co wiem, tak, bo ta
sprawa została poruszana w sądzie.
P. Przewodniczący – czy działalność gospodarcza Pana Grzegorza Bobka jest
działalnością konkurencyjną w stosunku do spółki Sewik?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – nie.
P. Bartłomiej Bryjak z sali – a jaką prowadzi działalność?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – nie pamiętam dokładnie jaki ma
zakres działalności.
P. Bartłomiej Bryjak z sali – to skąd Pan wie, że nie konkuruje ze spółką
Sewik?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – bo chodzi zapewne w
startowaniu w przetargu, spółka nie startuje do takich przetargów.
P. Przewodniczący – bo z tego jaką ja posiadam wiedzę. No to ma firmę o
charakterze doradczym, ale w wymiarze wodno – kanalizacyjnym, ale mogę si
mylić. Czy ma Pan wiedzę aby Grzegorz Bobek wykorzystywał w ramach
własnej działalności gospodarczej sprzęt i ludzi z Sewik na świadczenia usług
dla TPN?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – to była też sprawa poruszana, ja
takiej wiedzy nie mam, nikt takiej wiedzy nie udowodnił.
P. Przewodniczący - Na zdjęciach przedłożonych Radzie widać na
nieruchomości Grzegorza Bobka oraz Pawła Stocha pracownika Sewik.
Dlaczego nie jest on ujęty w sporządzonym wykazie Grzegorza Bobka?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – jeżeli będę miał takie zdjęcia no
to się będę pytał.
z sali – dostał pan takie.
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P. Przewodniczący – ma Pan zdjęcia takie?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – to znaczy teraz wiem o co
chodzi, on był kierowcą i on jest wliczony w cenę samochodu
P. Edyta Sobańska z Sali – wszystkie nazwiska kierowców były wymienione,
te nazwisko nie.
P. Przewodniczący – czy Pan Grzegorz Bobek i Pan Marcin Rafacz, czy mają
do dyspozycji samochód służbowy? Czy samochodem tym Grzegorz Bobek
jeździ do domu na koszt spółki.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – ma taka umowę, że może
korzystać na dojazdy do domu.
P. Przewodniczący – uważa Pan, że to jest prawidłowe?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – tak, uważam, ze jest to
prawidłowe. Natomiast zgodnie z zaleceniami kontroli Rady Nadzorczej ta
umowa zostaje rozwiązana z dniem 1 (…). Natomiast są przesłanki ku temu aby
taka dyspozycyjność samochodu miał, bo naprawdę jego funkcja jest bardzo
ważną funkcją dla Zakopanego, dla obsługi całego systemu oczyszczania i tu
musi mieć pełna dyspozycję.
P. Przewodniczący – czy podróż do firmy Polsat była sfinansowana przez
spółkę Sewik?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – tak. Jechałem samochodem
służbowym.
P. Przewodniczący – ale w jakim celu? Nie mógł Pan tu na miejscu
odpowiedzieć na pytania? Tutaj pan twierdził, że nie ma Pan pojęcia o tym co
się dzieje i musi pan to zweryfikować. Umówił się Pan z Telewizją Polsat,
chyba na 15, zostawił pan oświadczenie, no to po co Pan jechał parę dni później
do Warszawy uzupełnić swoją odpowiedź?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – po czym skontaktowałem się
smsowo z panem redaktorem i powiedziałem mu, że będę dyspozycyjny w
sprawie wywiadu w któryś tam dzień. Jego nie było tu na miejscu, więc
zaproponował abym pojechał do Warszawy. Co może potwierdzić Pan redaktor.
P. Przewodniczący – mógł Pan Prezes na miejscu odpowiedzieć na pytania.
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P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – tak, ale skoro nie
odpowiedziałem, bo nie miałem pełnej wiedzy, zaproponowałem inny termin, na
który z kolei telewizja Polsat nie mogła przystać ze względu na swoją pracę,
więc zaproponowali termin kiedy mam się zgłosić w Warszawie.
P. Przewodniczący – a według KRS kto reprezentuje spółkę?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – Zarząd
P. Przewodniczący – w jednej osobie?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – wraz z prokurentem.
P. Przewodniczący – właśnie. Taki dokument, że Pan prezes wystawił
oświadczenie Zarządu Spółki i widnieje tylko pieczęć Prezesa Zarządu, a
oświadczenie jest Zarządu spółki. Dlaczego nie ma drugiej pieczęci?
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – bo to jest oświadczenie Zarządu
spółki, a Zarząd jest jednoosobowy.
P. Przewodniczący – ok, w takim razie dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa
radnych ma jeszcze jakieś pytania?
P. Łukasz Filipowicz Wiceprzewodniczący Rady Miasta – ja tylko w
uzupełnieniu chciałbym bo w międzyczasie udało mi się sprawdzić działalność
Pana kierownika, Pan prezes nie wiedział, więc ja może przytoczę: wykonywana
działalność gospodarcza na podstawie kodu PKD 71.12.Z projektowanie
inżynierskie oraz związane z projektowaniem z zakresie inżynierii lądowej i
wodnej, hydrotechniki, inżynierii ruchu, projektowanie w zakresie
elektrotechniki, elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii
budowy maszyn itd. Kolejny punkt projektowanie w zakresie techniki
zarządzania gospodarką wodną urządzeń sanitarnych, chłodniczych,
wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych, sejsmicznych itd. No
myślę, ze jest to całkiem zbieżne z działalnością spółki Sewik.
P. Przewodniczący – mam jeszcze takie pytanie Panie Prezesie.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – jeśli Państwo chcecie to taką
opinię prawną postaram się obiektywną przygotować, dobrze?
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P. Przewodniczący – dobrze. Panie Prezesie ma pytanie, proszę pisemnie
odpowiedzieć, czy ma pan wiedzę, że Pan Grzegorz Bobek wykonując usługi
dla TPN – u korzystał z mienia spółki Sewik w osobach, jak i w sprzęcie.
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – jak mogę, to zapytam panią
Edytę Sobańską, bo ta sprawa chyba została zgłoszona do prokuratury?
P. Edyta Sobańska z sali – nie proszę Pana, absolutnie nie. Ta sprawa w ogóle
nie jest wyjaśniona. Były sygnały prze Sądem Pracy.
P. Przewodniczący – ale czy Pan wie coś na ten temat, czy korzystał z majątku
P. Krzysztof Strączek Prezes spółki Sewik – nie, z tego co mi wiadomo, to nie
korzystał.
P. Przewodniczący – dobrze, to są jeszcze jakieś pytania? Ja już wyczerpałem.
A zatem zamykam pkt. 17.
Ad. 18
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 18 – Podjęcie uchwały w
sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Bardzo proszę Panią
Zofię Kiełpińską Naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Zofię Kiełpińską Naczelnika Wydziału Edukacji, Turystyki i Sportu przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 52
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Pana Stanisława Majerczyka
Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty o przedstawienie opinii Komisji.
P. Stanisław Majerczyk – Szanowni Państwo Komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały i prosimy o jej przyjęcie.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 52
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
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UCHWAŁA Nr XLIII/643/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Miasta Zakopane oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Uchwała stanowi zał. Nr 53
Ad. 19
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 19 – Podjęcie uchwały w
sprawie: ustalenia rekompensaty dla
Spółki „TESKO” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
za realizację zadania
polegającego na świadczeniu usług napraw, konserwacji, wymiany
zniszczonych znaków drogowych oraz na wykonywaniu oznakowania
pionowego w wypadku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
drogowego na terenie miasta Zakopane. Bardzo proszę Panią Janinę Puchałę
Naczelnika Wydziału Drogownictwa i Transportu o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 54

-

P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Pana Zbigniewa Szczerbę
Wiceprzewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Zbigniew Szczerba – Szanowni Państwo Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 54
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 11 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/644/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
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w sprawie: ustalenia rekompensaty dla Spółki „TESKO” Tatrzańska
Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o.
za realizację zadania
polegającego na świadczeniu usług napraw, konserwacji, wymiany
zniszczonych znaków drogowych oraz na wykonywaniu oznakowania
pionowego w wypadku wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
drogowego na terenie miasta Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 55
Ad. 20
P. Przewodniczący – Szanowni Państwo pkt. 20 – Podjęcie uchwały w
sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zakopane do
projektu „ Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie
Małopolskim- Zadanie nr 5- VeloDunajec – odcinek 1 cz.1”. Bardzo proszę
Panią Janinę Puchałę Naczelnika Wydziału Drogownictwa i Transportu o
przedstawienie projektu uchwały.
P. Janina Puchała Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 56

-

P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, proszę Pana Zbigniewa Szczerbę
Wiceprzewodniczącego Komisji Ekonomiki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Zbigniew Szczerba – Szanowni Państwo Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P. Przewodniczący – bardzo proszę P. Andrzej Hyc Wiceprzewodniczący
Komisji Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii Komisji.
P. Andrzej Hyc – Komisja Sportu i Turystyki również pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
P. Przewodniczący – dziękuję bardzo, czy są jakieś pytania? Nie widzę.
Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 56
Rada Miasta w głosowaniu jawnym większością głosów (12 za) przy 1 głosie
wstrzymującym się w obecności 13 radnych podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/645/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
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w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zakopane do
projektu „ Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie
Małopolskim- Zadane nr 5- VeloDunajec – odcinek 1 cz.1”..
Uchwała stanowi zał. Nr 57
Ad. 21
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Szanowni
Państwo pkt. 21 – Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości
rekompensaty dla Spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa
Kapitałowa Sp. z o.o. za realizację obowiązkowego zadania własnego gminy
utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Miasto Zakopane.
Bardzo proszę Panią Agnieszkę Bartochę Naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska o przedstawienie projektu uchwały.
P. Agnieszka Bartocha Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 58

-

P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo,
Komisja Ekonomiki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Czy są jakieś
pytania? Nie widzę. Odczytał projekt uchwały – zał. Nr 58
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 12 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/646/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: określenia wysokości rekompensaty dla Spółki „TESKO”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. za realizację
obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku
na terytorium Gminy Miasto Zakopane.
Uchwała stanowi zał. Nr 59
Ad. 22
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Szanowni
Państwo pkt. 22 – Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia regulaminu
określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta
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Zakopane oraz ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych
Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej
emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisjipaliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na
paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne. Bardzo proszę Panią Agnieszkę
Bartochę Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska o przedstawienie projektu
uchwały.
P. Agnieszka Bartocha Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
przedstawiła projekt uchwały z uzasadnieniem – zał. Nr 60

-

P. Joanna posadzka Gil Radca Prawny - przedstawiła autopoprawki – zał.
Nr 61
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo,
Czy są jakieś pytania? P. Stanisław Majerczyk, bardzo proszę.
P. Stanisław Majerczyk – w jakim terminie jest przewidziany czas na
dokonanie refundacji?
P. Agnieszka Bartocha Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – my
staraliśmy się najmniej dat określać, dlatego że potem nas te daty bardzo
blokują, my chcemy to robić na bieżąco, no bo inaczej utkniemy z wnioskami.
Natomiast tutaj mówię, mamy tam określone bodajże dwa miesiące, ale to nie na
rozliczenie tylko to data dla mieszkańca żeby przyniósł papiery. Natomiast my
tego nie możemy określić, ponieważ jak nam spłynie teraz 700 wniosków no to,
to będzie trzeba rozkładać w czasie. My będziemy mieszkańców po prostu
informować w jakim stadium jesteśmy i na kiedy mogą spodziewać się
refundacji.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo,
czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie wydze. Komisja Ekonomiki pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Przechodzimy do głosowania autopoprawek, w
pkt. 7 po słowach de minimis dopisujemy: „Dotacja na rzecz podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis w
rozumieniu w/w rozporządzenia . Rozporządzenie Komisji nr 1407/2013
obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2020 r. z możliwością stosowania
jego przepisów w 6-cio miesięcznym okresie przejściowym od daty jego
wygaśnięcia tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do dnia 30 czerwca 2021r.”
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Autopoprawkę głosowano - stwierdzam, ze autopoprawka została przyjęta
większością głosów 10za przy 1 wstrzymującym się w obecności 11 radnych.
P. Przewodniczący – druga autopoprawka w paragrafie 7, pkt. 3, ppkt. 2, po
art. 37 dopisujemy ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt. 2.
Autopoprawkę głosowano - stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta
jednogłośnie w obecności 11 radnych.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Odczytał projekt
uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami – zał. Nr 60
Rada Miasta w głosowaniu jawnym jednogłośnie w obecności 11 radnych
podjęła następującą uchwałę:
UCHWAŁA Nr XLIII/647/2017
RADY MIASTA ZAKOPANE
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji
celowej z budżetu Gminy Miasta Zakopane oraz ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań
inwestycyjnych Regionalnej polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja
emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu
niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej
emisji- paliwa stałe – polegających na zmianie systemu ogrzewania
opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne.
Uchwała stanowi zał. Nr 62
Ad. 23
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – pkt. 23 – Wolne
wnioski mieszkańców. W tym punkcie zgłosił się Pan Jerzy Surówka,
nieobecny, Pani Jadwiga Gąsienica Byrcyn, bardzo proszę.
P. Jadwiga Gąsienica Byrcyn – dzień dobry Państwu, chciałam się odnieść
głównie tu do Pana radnego Hyca. Ostatnio na Sesji mówił, że my jakieś
sprawiamy mu zagrożenia dla jego dzieci, że nie powinniśmy się upominać, ja
jestem w sprawie oczywiście Gubałówki, przepraszam bardzo że tak
chaotycznie zaczęłam, ale nerwy robią swoje. Mówi, że jest zagrożenie dla
dzieci, że nie powinniśmy się już nic na ten temat Gubałówki nie odzywać, że tu
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nie chodzi o niego tylko chodzi głównie o bezpieczeństwo. Ja odebrałam to
osobiście, że zarzuca mi, ze ja jakieś groźby do niego daje, ale jeszcze chciałam
się spytać Pana Hyca, czemu wcześniej o tym nie pomyślał i nie pomyślał o
moich dzieciach, gdzie ja mam nazwisko Gąsienica Byrcyn i przez to, że mam
to nazwisko to moje dzieci automatycznie są naznaczone, bo jak były małe to z
nimi wszędzie chodziłam, starałam się ich bronić, w każdej szkole, mówiłam, że
ok, to nie my grodzimy tą Gubałówkę, my się staramy żeby była otwarta. To nie
moja sprawa. Niestety na rodzinę nie mam wpływu. Teraz dzieci są takie duże,
że poszły w świat, bo ta sprawa Gubałówka to nie jest tylko Zakopane, to nie
jest Polska, nawet w Stanach Zjednoczonych trzeba tłumaczyć czemu się nie
możecie dogadać i oczywiście wszystko idzie na całą rodzinę Gąsieniców
Byrcynów. Twoje dzieci na pewno będą miały na nazwisko Hyc nikt się ich nie
będzie pytał. W Krakowie moja Ania zaczynała szkole trzy lata temu, w liceum
od razu Pani nauczycielka na start się jej pyta dlaczego twoja mama grodzi
Gubałówkę. Oczywiście Ania musiała się zaraz tłumaczyć, zamiast się cieszyć
nową szkołą to oczywiście był temat i musiała się bronić, że to nie my, że to
niestety Kacpra mamusia wszystko uczyniła. To ciekawa czemu Hyc teraz się
broni dziećmi a nie wtedy jak moje dzieci były małe, czemu żeście się nie
zaczęli myśleć o tym, że tez kogoś radzicie, że moje dzieci też czują się cały
czas ktoś ich atakuje, ktoś na ten temat rozmawia. To jest jedno. Po drugie,
ostatnio na Sesji pan Hyc ręce rozkładał i my chcemy z wami rozmawiać, gdzie
wy jesteście? Proszę Pana ja Panu powiem gdzie myśmy byli. Umawialiśmy się
z Pana teściową, żeby przyszła do TTA na spotkanie. Nie zjawiła się.
Posłaliśmy list do niej, żeby odebrała umowę wstępną z PKL, oczywiście nie
odebrała. Później do pana wysłaliśmy list do teściowej, nie wiem co się stało, że
Pan nie dał, nie wiem czy się Pan boi jej czy co. Też oczywiście nie dotarliśmy.
Nie mam pojęcia czy sobie Pan życzy żebym ja na kolanach do niej szła, żeby
wreszcie przeczytała co jakie ustalenia? Nie wiem o co chodzi. To jest
normalnie skandal, że Pan ręce rozkłada i mówi, że my nic nie robimy. Moje
stowarzyszenie będzie walczyło proszę Pana i będzie się starało, żeby ta trasa
szła i żeby była, bo robimy to w imieniu prawie wszystkich właścicieli, którzy
mają tam działki i proszę mnie o to żebym walczyła. Jeżeli Pan nie wie na temat
jakiś to proszę się nie wyrażać, nie mówić swojej opinii, dobrze? Bo jeśli się
Pan nie zna, nie wie, co my robimy to proszę nie mówić, że my nic nie robimy,
a po drugie mówił Pan żeby do pan domu przyjść, bo wy jesteście chętni
rozmawiać. Chcieliśmy się spotkać na neutralnym terenie, po to żebyście
później nam nie powiedzieli że my was nachodzimy w domu, a po drugie.
Ostatnio temat, nie śmiej się Kacper, bo ty tez masz Gąsienica Byrcyn na
nazwisko i to jest wstyd normalnie, bo twój dziadek ciężko pracował na to
nazwisko, żeby go wszyscy szanowali. Mój teść ciężko pracuje i pracował na to
nazwisko, teraz są takie czasy, że niestety czasami się wstyd przyznać, że masz
Gąsienica Byrcyn bo od razu wszyscy myślą, że ty zamknąłeś trasę, że ty źle
robisz. Cała opinia zakopiańska, małopolska, polska, nawet za granicą, bo masz
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kuzyna za granicą i też się musi tłumaczyć z tego, że zamknięta trasa. My
oczywiście nie mamy pojęcia dlaczego jest ta trasa zamknięta, to jest chyba nie
wiem, widzi mi się, nie mam pojęcia, albo po prostu jest nie ma w ogóle dobrej
woli od strony waszej, w ogóle nie ma dobrej woli, żebyście chociaż troszeczkę
chcieli się z nami dogadać, nie chcecie po prostu na ten temat w ogóle
rozmawiać. Także nie mówcie, ze wy chcecie trasy, że chcecie rozwoju miasta.
Jakieś bzdury normalnie. Jakiego rozwoju miasta? Nasze Zakopane było kiedyś
stolicą sportów zimowych, bo teraz jesteśmy ho ho ho za Białką. Także bardzo
proszę, żebyście się w końcu zgarnęli, bo ja mam nadzieję, ze się wam uda
nareszcie, że ktoś może podejdzie, że już znowu będziemy proponować
oczywiście spotkanie jakieś może w Urzędzie Miasta, nie mam pojęcia, żeby
nareszcie zacząć dyskutować. Bo jak na razie to marne szanse. Dziękuję bardzo.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo,
bardzo proszę P. Andrzej Gibała.
P. Andrzej Gibała – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, Panie Andrzeju Hyc, od pewnego czasu Pan reaguje na
wystąpienia w sposób skandaliczny. Na Sesji Rady Miasta Zakopanego w
październiku bieżącego roku wygrażał mi Pan z ławki, że będzie Pan na mnie
szukał haków. A kilkanaście dni temu na Sesji Rady Miasta Zakopanego Pan
Hyc zarzucił mi kilkakrotnie że swoją działalnością prowokuje groźby karalne,
które ktoś kieruje pod adresem jego rodziny. Dzisiaj było to kontynuowane, w
punkcie obrad gdy omawiano jakieś problemy PKL – u usłyszałem od Pana , iż
Stowarzyszenie rzekomo się jakieś zawiązało, rzekomo. Trzeba było sprawdzić,
wie Pan w KRS że już od kilku miesięcy słyszy się o tym stowarzyszeniu, jeśli
ma Pan jakieś wątpliwości na ten temat, jeszcze pan tam jakieś inne słowa pod
adresem członków stowarzyszenia, mieszkańców Gubałówki, jednak trudno mi
przytoczyć je w tej chwili. Jakby tak zarzucać różne patologie no to trzeba by
było FIFE zdelegalizować ponieważ są kibole idąc Pana tokiem rozumowania,
więc. W każdym bądź razie doszedłem do takich wniosków, że Pan radny
usiłuje nas zastraszyć i zdyskredytować w opiniach publicznych, bo
udowodniłem, że w sprawie Gubałówki można się dogadać. Ludzie powierzyli
mi zaszczytną funkcje prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Gubałówki i ja
podjąłem się tego trudnego zadania reprezentowania poszkodowanych
właścicieli. Nasze straty wynikające z zamknięcia trasy przez wiele lat można
liczyć w milionach złotych, to są miliony złotych strat. Jest to tez strata dla
miasta z tego tytułu. Właściciele gruntów, którzy chcą rozwoju narciarstwa na
Gubałówce mają prawo do wyrażania swoich poglądów. Gwarantuje nam to
konstytucja. Możemy walczyć o swój interes i żadne zastraszenie ze strony Pana
radnego nie zamkną nam ust. Szanowni Państwo konsekwentnie uważam, że w
sytuacji takiego konfliktu spotkanie z rodziną Państwa Byrcynów powinno
odbyć się na neutralnym terenie w towarzystwie negocjatora lub osoby nie
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będącej emocjonalnie związanej ze sprawą. Państwo Byrcynowie nie przyjęli
kilkakrotnie naszego zaproszenia. Szanowny Panie radny ja byłbym zadowolony
gdyby Pana teściowie wyszli do nas z jakąkolwiek konstruktywną propozycją.
Nie przypominam żeby coś takiego miało kiedykolwiek miejsce. Pan
zareagował na kilka kartek papieru jakby miał Pan (…). Jest Pan oburzony, że
wciągam w konflikt w Pana najbliższą rodzinę. Pragnę Panu przypomnieć, że
Pana małżonka na Sesji Rady Miasta 30 marca 2017 r. wygłosiła długą
przemowę, rozpatrywała wszystkie etapy trzydziestoletniego konfliktu. Jej
wypowiedź nie wnosiła nic konstruktywnego, Szanowni Państwo żonglowanie
w nieskończoność wyrokami sądowymi nie jest droga do ugody. Pan jeszcze
taką historie poruszył co do mojej kariery politycznej. Właściwie to powinien
się Pan martwić o swoje miejsce siedzenia i myślę, że troszeczkę ma Pan
poglądy podobne do swojego szwagra i powinien Pan chyba bliżej usiąść, to
odnośnie tego. Szanowni Państwo jako Stowarzyszenie Rozwoju Gubałówki
żywimy chęć spotkania z wszystkimi osobami, które są właścicielami działek
objętych historyczna trasą narciarska z Gubałówki. Mamy nadzieję, że z
udziałem władz Gminy i Wysokiej Rady a bez obecności osób postronnych
stworzymy atmosferę roszczonych i mądrych rozmów w duchu spółki. Mam
nadzieję, że na takim spotkaniu gdzie można będzie sobie różne rzeczy wyjaśnić
radni się dowiedzą faktycznie jaki jest statut naszego stowarzyszenia. Jesteśmy
tu nieraz atakowany przez innych radnych jakimiś pretensjami, a tak można
wszystko wyjaśnić. Jestem otwarty na zadawanie pytań. Jak widać statut w tej
chwili nie pozwala na to, aby cos takiego wprowadzić. Myślę, że powinna być
szersza rozmowa, niech przyjdą też i inni właściciele i wtedy to wszystko sobie
wyjaśnimy. Musiałem się odnieść jeszcze przed świętami do wystąpienia Pana
Hyca, które było wysoko nieodpowiednie.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo,
Pani Edyta Sobańska bardzo proszę.
P. Edyta Sobańska – Panie Burmistrzu czuje się tutaj wywołana do tablicy
ponieważ temat spółki Sewik był dzisiaj dosyć obszernie omawiany. Już
króciutko tylko tytułem podsumowania. Sygnały o nieprawidłowościach w tej
spółce były dużo wcześniej. Wystarczyło się pofatygować się i przyjść po prostu
na rozprawę, która toczyła się przed sądem pracy w Nowym targu. Na tej
rozprawie był obecny Pan Prezes, były obecne media więc Państwo powinniście
wiedzieć, że nieprawidłowości maja miejsce. Wtedy żadne kroki nie zostały by
podjęte. I druga taka jakby sugestia, dlaczego Rada Nadzorcza, Pan Burmistrz
czy Pan Prezes nie zwrócił się do mnie z zapytaniem o materiał dowodowy.
Przecież widzieliście Państwo, że materiał obejmuje kilkaset zdjęć, nie tylko 9
które zostało przedstawione radnym. Dziękuję bardzo.
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P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – bardzo dziękuję, i
Pan Dariusz Galica.
P. Dariusz Galica – P. Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
pierwszy raz o zakup budynku Palace z tego miejsca apelowałem do rady Miasta
Zakopane Gminy Tatrzańskiej I kadencji odradzającego się samorządu w latach
90. W tamtym czasie zaprzepaszczona szansa wykupu tego budynku brzemienna
w skutkach pozostała na długie dziesięciolecie. Zmieniali się burmistrzowie,
zmieniały się zarządy, zmieniały się rady, zawsze przy każdej możliwej okazji
powracałem z prośbą o pochylenie się nad tym ważną kwestią. Wiele osób
prosiło i wiele osób nawoływało, niestety z mizernym skutkiem. W 2013 roku
kiedy po raz kolejny nadarzyła się okazja do zakupu tu na tej Sali pozwoliłem
sobie na ekranie zaprezentować Państwu film młodego chłopaka, który pisał
prace magisterską pt. Palace katownia Podhala wstyd Zakopanego. Wstrząsający
dokument o naszej wspólnej bezsilności i obojętności wobec tego miejsca.
Chociaż wydawać by się mogło, że w tamtym czasie coś drgnęło, bo rozpoczęto
gromadzenie środków na wykup to niestety działania te prowadzone w zbyt
długiej przestrzeni czasu mogły się skończyć tym, że ktoś przed nami dokonał
by zakupu. Mogłem sobie tylko wyobrazić przed jak trudną decyzją o
poważnym potraktowaniu tej kwestii stanął Burmistrz Leszek Dorula. Jak trudną
pokazała to debata na Sesji, na której zapadła decyzja o zakupie budynku
Palace. Głosy były podzielone i o ile zasadności wykupu nikt nie kwestionował
to już atmosfera zbudowana podczas Sesji wokół tego tematu pełna była
niepotrzebnych spekulacji i zarzutów, nie nastrajkowała optymistycznie o naszej
współpracy. Przysłuchując się obradom Szanownej radzie byłem zdruzgotany i
zły, zdruzgotany częścią argumentów i zły że oto przyszło mi żyć w kraju w
którym są ustawy regulujące wykup nieruchomości pod drogi, linie
energetyczne, ale nikt nigdy nie postarał się o prawne uregulowanie statusu
takich miejsc jak nasze Palace. Tak jak wielu z was drażniła mnie
zaproponowana cena. Tym bardziej, że miejsce to wcześniej zostało przeorane
koparkami, zbezczeszczone a na koniec miał być jeszcze finansowy bonus. A
mimo to Burmistrz Leszek Dorula przekonywał was i musiał przekonywać
mnie, że w tak ważnej sprawie pieniądze nie grają roli. To były trudne rozmowy
i dla wielu z was trudna decyzja. Dzisiaj z tego miejsca pragnę podziękować
nieżyjącym twórcom muzeum dr Wincentemu Galicy, Władysławowi
Szepelakowi, Marianowi Polaczykowi. Dziękuję także poprzedniemu prezesowi
Adamowi Machowskiemu, obecnemu kustoszowi Janowi Jaroszowi, Pani
Prezes dr Lucynie Galicy Jureckiej wraz z całym zarządem Stowarzyszenia
Muzeum Walk i Męczeństwa Palace, którzy przez wszystkie te lata troszczyli
się o to miejsce i pamięć o nim. Podziękowania pragnę skierować do was radni,
którzy w momencie podejmowania decyzji mimo wszystko zagłosowaliście za
wykupem. Pani Burmistrz Agnieszce Gąsienicy Nowak za ogromne
zaangażowanie się w sprawę. Oczywiście podziękowania też kieruje do tych,
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którzy sprawili, że dostaliśmy 9 mln zł z rządowych rezerw. Żywię ogromną
nadzieje, że nadchodzi czas, iż to miejsce stanie się miejscem pojednania a nie
kolejnym ołtarzem tylko naszych bohaterów. Tam cierpieli i ginęli ludzie o
różnych poglądach politycznych. Tam cierpieli i ginęli ludzie o różnym
wyznaniu religijnym, byli różni, ale łączył ich brak zgody na niemiecką
okupacje i miłość do Polski. Czy dzisiaj po tylu latach stać nas będzie na
wspólne upamiętnienie ich ofiary. Powiem szczerze tego nie mam tu napisane,
ale kiedy patrzyłem na tą Sesje dziś choć mam obawy, to mam nadzieję, że
przyjdzie taki moment że wszyscy poddamy się takiej wspólnej refleksji. I
chociaż wydarzenia w ostatnich tygodniach kładą cieniem na działalność
Burmistrza pozwólcie, że za zaangażowanie w sprawę Palace skieruję bardzo
osobiste podziękowania do Pana Leszka. Leszku robisz wiele dobrych rzeczy w
tym mieście, liczę na to że zrobisz ich jeszcze wiele, czas to taki trochę
przewrotny ktoś kto sprawia że nawet te dobre rzeczy zrobione przez nas też są
zapominane, ale mam nadzieję, że wykup budynku Palace i to, że dzięki wam
tak naprawdę mogę dziś powiedzieć, że Palace jest naszym miejscem. Ja miałem
naprawdę kilkanaście lat kiedy o to prosiłem i panie Kacprze wierzę, że tak jak
dziś po tylu latach mogę powiedzieć dziękuje do was wszystkich. Mam
nadzieje, że w innych sprawach też będziemy mogli sobie wzajemnie za jakiś
czas powiedzieć. Przepraszam za emocje, ale to bardzo osobista sprawa dla
mnie. Dziękuję bardzo. Oklaski.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo,
ostatnia osoba P. Adam Kitkowski.
P. Adam Kitkowski – Wysoka Rado, P. Przewodniczący, Państwo
Burmistrzowie, skoro tu tak koncyliacyjnie zabrzmiało wypada mi z tego
miejsca w pierwszych słowach podziękować siostrom i braciom Albertynom za
współudział organizację pomoc w organizowaniu konferencji a po części
wystawy w parafii na Olczy. Do obejrzenia jest jeszcze wystawa o Bracie
Albercie. Ta konferencja miała swoje wyśmienite owoce, zło które potrafił Brat
Albert przemienić w dobro mogło by być przesłaniem dzisiejszej Sesji i to
Państwu dedykuję być dobrym jak chleb. Państwo tu doskonale recytujecie jak
mantrę przed rozpoczęciem każdej Sesji słowa Piotra Skargi. Ja chciałem z tego
miejsca Państwa uczulić na to, że Piotr Skarga był Jezuitą i w czasie przerw w
obradach sejmu czteroletniego pouczał ludzi gdzie jest dobro, gdzie jest zło,
gdzie jest pro publico bono a gdzie ludzie się zachowują podle, niegodnie i nie
zasługują na to by być parlamentarzystą i dużym i małym. Szanowni Państwo
godnie to nie wystarczy chichotać, wrzeszczeć, ubliżać, trzeba umieć stanąć w
prawdzie. Nie po to dwaj święci chodzili po tej ziemi, święci ludzie. Brat Albert
Adam Chmielowski i Karol Wojtyła Jan Paweł II, żebyśmy się tak nawzajem
obrzucali. Ja się odwołuję do agnostyka Kłoczowskiego, który mówił, że ludzie
są dobrzy tylko się źle zachowują. To był agnostyk, człowiek nie wierzący i
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teraz zwrócę się do pani Wiceburmistrz. Gdzie Pani jest na tym urzędzie? Jak z
Zakopiańskim Centrum Edukacji Pani mnie pomawia. Ja tam spędziłem 1/3
życia a może więcej. Jako nauczyciel, pedagog, wychowawca, dyrektor i Pani
mnie śmie szkalować? Wypraszam sobie! Proszę Panią to jest niegodne!
Państwo już tu dali popis swoich umiejętności, teraz moja kolej.
P. Kacper Gąsienica Byrcyn z sali – miało być koncyliacyjnie
P. Adam Kitkowski – było i jeszcze będzie proszę Pana. Pan się umie tylko
wymądrzać i kolegę mojego poniżać profesora belwederskiego. To Pan potrafi.
Ale nie do Pana się odnoszę. Proszę panią, Pani Wiceburmistrz jeśli ja mówię że
ktoś się zachowuje niegodnie to nie rzucam słów na wiatr, bo za mną stoi
pedagogiczne wykształcenie i moja droga, kariera wychowawcy, pedagoga i
nauczyciela. Pani Małgorzata Bachleda Szeliga zasłużyła, bo cała załoga prosiła
mnie o to, żebym się wstawił. Ja nie zrobiłem tego dla swojego widzi mi się, dla
swojej przyjemności. To mnie dużo dzisiaj i poprzednio miesiąc temu
kosztowało zdrowia proszę Pani. Ja jestem bliżej śmierci niż życia. Mam tego
świadomość, ale nie pozwolę moje nazwisko nie jest wycieraczką. Proszę w
ciągu 24 godzin Panie Burmistrzu zdjąć szkalujący moje nazwisko i moją
rodzinę dokument. I Pan doskonale o tym wie. Dobrzy ludzie robią dobrze.
Święta się zbliżają. Ludzie opamiętajcie się. Trzeba się podpierać agnostykami,
żeby mówić do ludzi wiary? Przepraszam za mój mentorski ton, ale to jest
niedopuszczalne proszę Państwa, to co Państwo uprawiacie. Ja sobie nie życzę,
mam historie i działalności studenckiej niepodległościowej i solidarności
podziemnej, w Zakopanem ta ziemia mnie przyjęła! Ja tu mieszkam już 36 lat,
nie po to żeby ta ziemia mnie wyrzuciła. Nie życzę sobie, jeśli państwo tego nie
zrobicie to znaczy, że zasługujecie na to żeby was pozwać do sądu. I to uczynię.
Prosił mnie również Kazimierz Zelek, który jest wiele lat starszy ode mnie,
żebym powiedział w jego imieniu, niech Pan zacytuje „twierdzę że przez 50 lat
działalności gospodarczej nie spotkałem takiej osoby która tak potrafiła
utrudniać życie moim pracownikom i mnie osobiście kiedy remontowałem
Zakopiańskie Centrum Edukacji”. Dzisiaj do mnie zadzwonił pan Kazimierz
Zelek człowiek przed 80 rokiem życia. To ja tego nie wymyśliłem. To są jego
słowa. To jest do sprawdzenia. Prosi, żebyście Państwo Burmistrzowie
interweniowali i Państwo radni. Tam ludzie stracili prace, bo nie mają
kwalifikacji. A Pani była Dyrektor zachowała pracę, bo? Koniec cytatu.
Retoryczne pytanie. A teraz będzie koncyliacyjnie. Proszę Państwa nigdy nie ma
tak zagmatwanej sprawy, której nie dało by się wyprostować, poukładać,
rozwiązać, prawda Panie Darku? I Pan i ja o tym tak samo wiemy, Państwo też
o tym wiecie, że to można wyprostować, każda ścieżkę. Tylko trzeba
powiedzieć, że my chcemy. Koncyliacyjnie chcemy, wspólnie. A nie zakładać a
priori zwracam się znowu niestety do Pani Burmistrz, że ja używam, że ktoś jest
psychopatą czy socjopatą. Nie proszę pani, to jest do sprawdzenia. Zachowania,
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człowiek jest dobry tylko czasem się źle zachowuje. Zachowanie socjopatyczne
ja tylko tyle powiedziałem i aż tyle. Życzę Państwu dobrej refleksji, spokojnych
świąt, myślenia pozytywnego, nie tylko Amerykanie myślą pozytywnie, Polacy
też potrafią. Dziękuję serdecznie.
Ad. 24
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Szanowni
Państwo pkt. 24 – Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski
radnych. Bardzo proszę Panie Burmistrzu
P. Burmistrz Leszek Dorula – nie wiem od czego zacząć, od 15 lat nie było
takiej Sesji, ale jak będę apelował to pewnie znowu się komuś narażę, ale w
końcowej fazie czułem się jak na egzekucji. Tak troszkę to wyglądało,
przynajmniej w tych ostatnich, że za chwile pod ścianę wyrok i trach, trach. I po
ptokach, rozliczyć, rozwalić. Mam nadzieję, że to co Pan Kitkowski powiedział
to może dotknie każdego, bo to jest takie jak się z tej mównicy mówi, jakby
każdy kto tu stoi to się mu wydaje, że on jest najświętszy. natomiast, może te
święta tutaj, no daj Boże, choć widać że jaka fajna cisza. Wiecie co, ale kamer
nie ma, Polsatu nie ma, nie trzeba lecieć i wypowiedzi dołożyć, dowalić żeby
następne miesiące jechać, jechać i na promocje dajemy milion, a tu tak za darmo
poleciało, dowaliło się tym wszystkim którym się chciało i ile procent wzrosło
szans, nie Darek? Ty jesteś szczery, powiem ci prawdę, jak nie będę startował to
cię(…), bo przynajmniej mówisz szczerze, że wiesz co nie wychodź dziś bo jak
cię walnę to cię chcę walnąć po prostu bo będę stał tam. A jedni to tak wiesz,
jak na weselu. Zza murku i buf. Tak po koleżeńsku. Wrócę do meritum. Panu
Wojakowi odśnieżanie, rzeczywiście Pan Zbyszek Szczerba wielokrotnie o tym
apelował, ale to tak wygląda trochę, jakby Burmistrz mógł wszystko najlepiej
jak by wziął łopatę i obleciał całe Zakopane z rana, odśnieżył każdemu, no na
samym końcu jeszcze by były pretensje, żem nie zdążył, a temu zrobił pierwsze.
Jest jakie jest. Myśmy Szanowni Państwo do Tesko przekazali, które ulice
możemy jak najszybciej to wykonać i tak lista powstała i taki zakres
zwiększenia tych ulic powstał. Mam nadzieję, że Pani Prezes, wywozu śniegu na
bieżąco. Natomiast no trudno naprawdę jest w tym momencie, żeby to
odśnieżanie tak zrobić, że właściciel gruntu nie ma obowiązku żeby sobie koło
tej drogi uprzątnąć, bo nie wydoli, ani budżetowo, ani czasowo. Nie wiem, ja już
to kiedyś mówiłem, jak macie pomysł, że to nie ja cały czas mam, niektórzy
cały czas mają pretensje, a bo Burmistrz i Burmistrz i Burmistrz. Oczywiście, ja
mam instrumenty, żeby wykonać, ale pomóżcie mi, podajcie pomysł, że może
być inaczej, nie tylko szukajcie błędów, pokażcie co możecie pokazać pięknego
i zrealizujemy to. Przecież ja nie będę się upierał, że jak powiecie, że ten
chodnik się rozwiąże się w ten sposób, pójdziemy rano 22, szybciej odgarniemy.
Więc naprawdę nie wiem co mam z tymi chodnikami zrobić, w każdym bądź
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razie apeluje do mieszkańców żeby tyle ile mogą żeby odgarniali.
Powiększyłem brygadę na zimę do 10 osób, te osoby które są starsze, te które
nie mogą odgarnąć same no to bardzo proszę żeby się zgłaszać do Komendanta
Straży jak i do urzędu, sprawdzają tą sytuację i tam tą brygadę wysyłają żeby
im po prostu ulżyć. Ja się sam kiedyś zdziwiłem, patrzę koło takiego domu
odśnieżają i zastanawiam się czemu tam. Okazało się, że tam mieszka starsza
osoba. Panu radnemu Jerzemu Jędrysiakowi. My cały czas Panie Jurku
apelujemy o Potok Młyniska, Pani Naczelnik której tu nie ma w Wydziale
Ochrony Środowiska poprosiłem ją aby co najmniej co miesiąc wysyłała do nich
pismo, dzwoniła itd. Rzecz prosta dogadać się w tym momencie też nie jest, ale
naprawdę staramy się, żeby remont tam wrócił, w jakim zakresie no to nie
mamy wpływu, to oni maja projekt i oni decydują jak to zrobić. Jeśli pan mówił
o tej Policji, to my w zasadzie, ja nie wiem czemu Pan Komendant się do Pana
zwrócił, bo w zasadzie to jest wszystko już uzgodnione, nawet Szanowna Rada
dawno te pieniądze przeznaczyła, chodziło o to w tym momencie, że Policja nie
mogła wykonać i przesuwamy to na następny rok, tą wiatę jak i inne
dofinansowania. Miasto Zakopane uczestniczy tak jak i inne gminy w te pomoc
Policji, powiedział bym nawet, że trochę więcej dlatego że dodatkowe patrole są
wyznaczane na Krupówki, że dodatkowe jakby można powiedzieć pilnowanie
porządku na przystankach, również kontrole przewoźników, itd., na które miasto
się zgodziło. Ale skoro tak jest to ja tylko Pana informuję, że to jest na bieżąco.
Tu Pan Szczerba właśnie o te chodniki i o materiały promocyjne, żeby były
różnojęzyczne, ja to oczywiście zgłoszę, bardzo proszę jeszcze Panią Majcher o
zabranie głosu. Jeśli pani Dyrektor pozwoli no to ja tylko dokończę tutaj do
mieszkańców. Ja dziękuje mieszkańcom Gubałówki, ale ja się nie potrafię
odnieść, jest mi to tak w tym momencie ciężko w sensie takim, że naprawdę nie
chciałbym wchodzić w spory miedzy jeszcze sąsiedzkie. Apeluję natomiast,
żebyśmy wspólnie spróbowali tą Gubałówkę uruchomić. Jestem otwarty i jeśli
proponujecie gdzieś się spotykać ja proszę czy do mojego Biura czy do Sali 103,
możemy na ten temat rozmawiać, tym czym ja jako Burmistrz będę mógł
wesprzeć ja Państwa w tych tematach. Natomiast no trudno w tym momencie
żebym tutaj wchodził w spory międzysąsiedzkie. Więc tutaj nie będę tego ani
oceniał ani proszę mi wybaczyć w te spory wchodził. Pani Sobańskiej Edycie
powiedziałem na korytarzu przed całym tym teatrem, że szkoda że nie przyszła
bo tak naprawdę nie była u mnie w tym temacie. Te kroki byłyby takie same.
Ale mam takie tylko wrażenie i przepraszam, że to w ten sposób ocenie, no bo
to tak z boku wyglądało, przynajmniej ja jak to oglądam, nie wiem jak Państwo
to oglądają, ale to jest troszkę wyreżyserowane. Widać, że po prostu było to
robione pod konkretny program, po konkretne oczekiwanie osób itd. W związku
z tym z resztą jak widzimy ten materiał to jednoznacznie będziemy wiedzieć czy
to jest promocja Zakopanego czy to jest promocja konkretnych osób czy to jest
rozwiązanie tematu, bo uważam, ze wspólnie byśmy razem mogli to nawet
inaczej załatwić. Czy razem jako cała Rada, razem jako komisje i uzgodnić i
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wysłuchać zarówno Panią i wyznaczyć jakie działania itd. Uważam, że byśmy
dużo więcej zrobili. Natomiast zrobiliśmy, no niektórzy pewnie mówią że dużo
mnie złego zrobili. Zrobiliśmy dużo złego Zakopanemu. No i to jest przykre, że
nie powinno się nigdy tak zdarzyć jak się zdarzyło, natomiast uważam że
jesteśmy w stanie współpracować w tych najtrudniejszych tematach. Jestem
otwarty bardzo zapraszam każdego radnego, komisje tak samo. Apeluje tu już o
spotkania całej rady, ja nie wiem naprawdę co się stało, że my się jako cała
Rada nie spotykamy. Ja się dopiero z Państwem spotkałem przez całą kadencje
bodajże dwa razy. Raz sam zwołałem, i raz P. Przewodniczący. Ja w sprawie
Palace, a wszystkich innych tematach które żeśmy mieli uzgadniali, no
Szanowni Państwo minęły trzy roki, dwa razy żeśmy się spotkali z tego co
pamiętam. Ja nie wiem, czy nam jest tak trudno się spotkać, porozmawiać,
akurat tak to wychodzi. Panu darkowi Galicy dziękuję, powiem Panu Panie
Darku, ze zawsze wiedziałem że Pan podchodzi do tych spraw bardzo wrażliwie
i z takim przeżyciem. Ja pamiętam, bo miałem przyjemność zasiadać można
powiedzieć dwa razy z panem w Radzie. Natomiast niech pan uwierzy, ze to
było jedno z najcięższych spraw, które załatwiałem. To naprawdę te cztery
miesiące nawet miałem wyrzutu, że nie potrafiłem uczestniczyć w tych Sesjach,
w których czasami jak to się mówi dostawałem mocno po głowie. Wydawało mi
się, że nawet nie mam szans się obronić. Ale nie, stwierdziłem że to jest dla
mnie ważniejsze, nawet jakby to był ostatni mój tu miesiąc. I to się udało. Ja
dziękuję, ze Pan to wymienił, nie będę tych wszystkich osób wymieniał, ale
serdecznie wszystkim za to dziękuje i powiem tak, że niezależnie jak będziemy
to oceniali i nie ma tu w tym momencie i nie mówię to pod publikę, gdybyśmy
nie przegłosowali wtedy tych 12 mln to byśmy tego nie zamknęli. Bo ja
musiałem mieć podstawę do tego, żeby rozmawiać i żeby zamknąć sprawę. Ja
tej sprawy nie ogłosiłem i nie przekazałem nikomu dopóki nie zamknąłem tego
aktem notarialnym. Tak trzeba niektóre sprawy załatwiać. Przepraszam, ja tu nie
chcę nikogo uczyć, ale to się nie robi z tej mównicy i nie na całe halo a później
mamy tyle belek pod nogami, że ciężko z kim rozmawiać, bo połowę ludzi się
obraża i nie wiadomo co się tam dzieje. Z całym szacunkiem gdybyśmy w ten
sposób w tym temacie robili to była by ta sprawa nie załatwiona, bo ani by się w
województwie ani by się u Pani Premier ani w Ministerstwie Finansów, ani u
Posłów, po prostu jak by widzieli co tu się dzieje to byśmy po prostu tego nie
załatwili. Mogłem to ogłosić tylko po akcie notarialnym, jak byłem pewny. Bo
musiałem mieć pewność, że to zamkniemy. Tak po prostu trzeba niektóre rzeczy
załatwiać. I w tym momencie jedną z najtrudniejszych jaką nam rzecz i próbuję
jakby można powiedzieć tutaj udrożnić to jest rzecz dotycząca działalności
sportowej, no po prostu tak dużo żeśmy gorzkich słów stąd wylali i na
Ministerstwo i na COS, że w pewnym momencie sami wiecie, ze nam blokowali
rondo na Bystrym. Tak to pomaga. Ja nie mówię, żeby nic nie mówić, ale nie
przekraczajmy pewnych granic. To jest tyle jeśli chodzi o to. Jeżeli chodzi o
organizacje ruchu, Pani naczelnik już tu nie ma, powiedziała że od 6 lat jest taka
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sama organizacja przy Pucharze Świata. Natomiast ja bym prosił P.
Przewodniczącego że jeśli są jakieś propozycje które by widział pan, że
możemy dążyć do tego to oczywiście możemy Panią Puchałową zaangażować
do zmiany organizacji ruchu, zgłosić na Policję, jeśli ona wyrazi zgodę to
przecież ja do tego absolutnie nie mam nic. Przepraszam, że na końcu chcę w
tym momencie bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim
Przewodniczącym, którzy do tej pory ze mną współpracowali. Uważam, że
żeśmy dobrze współpracowali, pogratulować tym, co zostali, mam nadzieję, że
też będziemy potrafili współpracować i mam nadzieję, że po prostu będziemy
rozwiązywać te tematy, które są w mieście najważniejsze. Życzę wszystkim
zdrowych, wesołych Świąt i sobie i Państwu trochę refleksji. Dziękuję bardzo.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – i tym
optymistycznym akcentem Panie Burmistrzu dziękuję, głos zabierze pani
Dyrektor Beata Majcher.
P. Beata Majcher Dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury – postaram
się szybko, Szanowni Państwo bardzo dziękuje za to pytanie, nie ukrywam że
ono ma dla mnie znaczenie, ponieważ nie może być Panie radny takiej sytuacji,
żeby materiały obcojęzyczne nie były dostępne. Więc ja od razu zleciłam nie
powiem że kontrolę, natomiast od siebie powiem że nie mogło być takiej
sytuacji i nawet gdyby taka sytuacja z przyczyn nie wiem kataklizmu nastąpiła
to chciałem powiedzieć, że mamy zawartą umowę z Małopolskim Systemem
Informacji turystycznej, dla których realizujemy promocje regionu i
Zakopanego i materiały w różnych kategoriach tematycznych dostępne są na
stałe bo nie mogą być niedostępne w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim,
hiszpańskim i włoskim. Temat jest mi bardzo bliski dlatego zaczekałam, żeby
też panu radnemu i państwu powiedzieć że na ostatnim spotkaniu rady
programowej ZCK gdzie przedstawiliśmy i uzyskaliśmy akcepty planu na rok
2018 tej części związanej z drukiem materiałów poświęciłam odrębną
prezentację. Poddałam pod dyskusję kwestię położenia szczególnego nacisku na
drukowane materiały promocyjne i rozszerzenie naszych propozycji z tego
powodu, że istnieje nie tylko w świecie wirtualnym, ale bardzo wiele naszych
klientów w ciągu lata, zwraca uwagę na materiały drukowane, z czego ja się
bardzo cieszę. I tak na przykład powiem, mamy bezpłatnie dostępne mapy
Zakopanego w języku angielskim prezentujące muzea, obiekty zabytkowe,
kolejki, wyciągi oraz trasy turystyczne. Ten produkt wszyscy otrzymują
bezpłatnie w takiej wersji czyli karta, zawieszamy sobie ją na szyi w różnych
wersjach językowych. Nie wspomnę o tym, że od ubiegłego roku co miesiąc
wydajemy miesięcznik również w języku angielskim w dużych sezonach, latem
wydaliśmy go w nakładzie 30 tyś. sztuk. Obiecałam, że króciutko, ale na koniec
Szanowni Państwo wczoraj z drukarni zszedł i mam go w ręku napisany przez
nas przewodnik po Zakopanem. Do tego przewodnika zrobiliśmy specjalną sesję
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fotograficzną, myślę, że będzie się Państwu podobał. W tej chwili już
realizowane są tłumaczenia do wersji wielojęzycznych. Mam nadzieję, ze
odpowiedziałam, temat jest mi bardzo bliski, naprawdę dbamy o to, żeby
materiały dla różnych grup odbiorców były dostępne w naszych punktach
informacji.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – jeśli mogę tylko
tak zapytać, z czego mogło to wynikać, była jakaś dziura w dostawie, czy coś
się mogło wydarzyć?
P. Beata Majcher Dyrektor ZCK – Panie radny nie mogło być takiej sytuacji,
to znaczy ja nie chce wchodzić w szczegóły, ale gdyby brakowało nam tych
materiałów, to my tracimy dotację Urzędu marszałkowskiego na promocję. Nie
ma takiej możliwości, żeby te materiały były niedostępne były. Nie wiem, może
nie było miesięcznika, na który ktoś oczekiwał, no one tez nam szybko schodzą.
Łatwiej byłoby mi odpowiedzieć na to pytanie, gdybym znała tę sytuację.
Natomiast nie powinno mieć to miejsca i w mojej opinii, mogła to być sprawa
bardzo konkretnego życzenia, którego w tym momencie nie mogliśmy spełnić,
ale mówię, od wczoraj mamy specjalny o Zakopanem przewodnik ze specjalną
sesją fotograficzną. Także takich sytuacji już na pewno nie będzie.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – ja sobie z tym
mieszkańcem ustalę dokładnie kiedy i jak, i przedzwonię do Pani. Dziękuję
bardzo.
Ad. 25
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – pkt. 24 –
Oświadczenia i komunikaty. Sesja zwołana na wniosek Burmistrz odbędzie się
28 grudnia, o godz. 8.30. projekty uchwał na Sesję są w półkach, 27 grudnia o
godz. 10.00 będzie Komisja Ekonomiki. P. Przewodniczący Rady Miasta oraz
radni otrzymali zaproszenie od Pani Dyrektor SP 1 na uroczystość 100 rocznicy
urodzin Heleny Marusarzówny, która się odbędzie 18 stycznia 2018 roku.
Bardzo proszę P. Andrzej Hyc.
P. Andrzej Hyc – P. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado,
Szanowni Państwo, chciałem się tutaj odnieść do sylwestra. Bo wiele się dzisiaj
rzeczy działo, może to zostanie odebrane przez kogoś że to jest włażenie w dupę
Burmistrzowi, nazywam rzeczy po imieniu, natomiast chciałem Panie
Burmistrzu Panu pogratulować tego sylwestra, dlatego że to przedsięwzięcie jest
naprawdę niesamowite, jest to dużego kalibru promocja dla miasta, ja nie wiem
co się stało w stosunku do poprzedniego sylwestra, ale to w jaki sposób
promowane jest miasto, wielokrotnie pada same nazewnictwo Zakopane, to
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pewnie musiało wyniknąć z pewnych umów czy ustaleń, daje naprawdę
ogromny ekwiwalent medialny. Jeżeli ktoś nie pracował kiedykolwiek przy
jakiejkolwiek produkcji, ja miałem okazję i mam nadzieję, że jeszcze będę miał
w przyszłym roku, bo są zaplanowane rzeczy to myślę, że będzie ciężko się do
tego odnieść natomiast to co rośnie za Urzędem Miasta ta wielka scena, to co się
będzie działo to jaką wartość przynosi cały sylwester to tak naprawdę Szanowni
Państwo my wyraziliśmy zgodę na to, żeby sfinansować tego sylwestra,
natomiast to by się nie udało gdy nie Pan Panie Burmistrzu i to trzeba sobie
powiedzieć po prostu jasno i jak to odbiorą koledzy radni czy to jest głaskanie,
bo już wiem że tak będzie, to niech sobie to odbierają jak chcą. Natomiast ja
mówię po prostu o samych faktach, obojętnie kto byłby przy władzy. Gratulacje,
bo to jest już drugi raz, drugi raz taka wartość medialna a ja jednak w tym
temacie się raczej płynnie poruszam, więc tutaj gratulacje.
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – dziękuję bardzo,
czy ktoś jeszcze w punkcie 25? Nie widzę.
Ad. 26
P. Zbigniew Szczerba Wiceprzewodniczący Rady Miasta – pkt. 26 –
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam posiedzenie XLIII
Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Zakopane.

160

