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1 2014-08-20 1/BO/2015 PARK KULTURY I SZTUKI - Rówień Krupowa
Wniosek dotyczy wykonania analizy prawnej i finansowej oraz opracowania dokumentacji, w tym projektu architektonicznego (ETAP I), 
dla inwestycji zagospodarowania Równi Krupowej. Docelowy projekt miałby obejmować budowę Centrum Kultury i Sztuki m.in (sala 
koncertowa, teatralna ekspozycyjna, kawiarnia) oraz instalacje przestrzenne.

infrastruktura 
miejska 1 000 000,00 Pozytywna

2 2014-08-29 2/BO/2015 „ZIELONE KOŁO” Rowery miejskie Wniosek dotyczy wykonania budowy infrastruktury rowerowej - szereg stacji obejmujących siatkę Zakopanego, stworzenie centralnego 
systemu obsługi stacji rowerów, biuro z serwernią, udostępnienie aplikacji na telefon oraz przygotowanie strony internetowej.

sport  
i rekreacja 1 000 000,00 Pozytywna

3 2014-09-02 3/BO/2015
„WSPARCIE PROGRAMU ARTYSTYCZNO 
-EDUKACYJNEGO W DWORCU 
TATRZAŃSKIM”

Projekt obejmuje dofinansowanie programu kulturalnego, który obejmie: koncerty, przedstawienia artystyczne, wykłady przy współpracy z 
Muzeum Tatrzańskim; edukacyjne spotkania i warsztaty młodzieżowe; wystawy; debaty publiczne i promocje wydawnictw. Celem projektu 
jest szerokie oddziaływanie ogólnopolskie oraz przedstawienie pozytywnego wizerunku w mediach miasta Zakopane.

kultura 700 000,00 Pozytywna

4 2014-09-08 4/BO/2015 RENOWACJA NAWIERZCHNI  
UL. KS.WŁ. CURZYDŁY Ul. ks. Wł. Curzydły - inwestycja polega na renowacji zniszczonej nawierzchni na odcinku ok. 130 mb.(I i II etap). infrastruktura 

miejska 97 500,00 Pozytywna

5 2014-09-12 5/BO/2015

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI 
TECHNICZNEJ W CELU UZYSKANIA  
ZEZWOLENIA NA PRZEBUDOWĘ DROGI 
GMINNEJ NA WYSKÓWKI

Projekt ma na celu wykonanie nowej na miejscu zniszczonej drogi gminnej, prowadzącej na Wyskówki. Wniosek dotyczy sporządzenia 
dokumentacji z zezwoleniem na budowę.

infrastruktura 
miejska 100 000,00 Pozytywna

6 2014-09-15 6/BO/2015

„WYGRAJMY RAZEM”-ORGANIZACJA 
PIŁKARSKICH ZAJĘĆ DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY ORAZ UDZIAŁ W OGÓLNOPOL-
SKIM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM

Celem projektu jest upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w Zakopanem m.in. przez prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz udział i 
organizację spotkań ligowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego. Realizacja zadania pozwoliłaby wesprzeć sport 
dla dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności. W ramach projektu przewidziany jest zakup sprzętu sportowego, wynajem infrastruktury 
sportowej oraz rekreacyjnej.

sport  
i rekreacja 250 000,00 Pozytywna

7 2014-09-15 7/BO/2015
AKTYWNI SENIORZY, ZAJĘCIA RUCHOWE  
I BUDOWA SIŁOWNI NA ŚWIEŻYM  
POWIETRZU „FIT PARK” KUŹNICE

Ul. Przewodników Tatrzańskich - droga do Kuźnic - zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne - siłownia na świeżym powietrzu wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. Montaż urządzeń typu Workuto, m.in. rowerki, stepery, orbitrek, twister itp.

sport  
i rekreacja 250 000,00 Pozytywna

8 2014-09-15 8/BO/2015
MIEJSKI KOMPLEKS SPORTÓW ZIMOWYCH 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W CENTRUM 
ZAKOPANEGO „KOZINIEC”

Projekt ma na celu budowę minikompleksu sportów zimowych dla dzieci i młodzieży na Kozińcu, zawierającego: tor crossowy dla nart i 
snowboardu, skocznię freestyle, zjazd saneczkowy, trasę slalomową do nauki jazdy na nartach i snowboardzie, pętlę biegową,

sport  
i rekreacja 650 000,00 Pozytywna

9 2014-09-15 9/BO/2015 SPORT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
W GMINIE ZAKOPANE

Organizacja i prowadzenie całorocznego treningu sportowego dla niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie na terenie gminy miejskiej 
Zakopane. Inicjatywa ma na celu aktywację sportową, troskę o zdrowie i rozwój osób niepełnosprawnych, integrację i wyrównanie 
szans społecznych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom poprzez sport. Treningi będą obejmować osoby niepełnosprawne  
od 6. roku życia.

sport  
i rekreacja 40 000,00 Pozytywna

10 2014-09-15 10/BO/2015
PRZESTRZEŃ SPORTÓW EKSTREMALNYCH-
BUDOWA SKATEPARKU I CENTRUM 
WSPINACZKOWEGO

W ramach projektu przewidywana jest realizacja betonowego skateparku o różnych poziomach trudności/zaawansowania. Stworzenie 
obiektu do uprawiania sportów wyczynowych, w tym: mobilna zadaszona ścianka wspinaczkowa, zaplecze techniczno-socjalne. Ponadto 
droga dojazdowa, parking, bezpieczna przestrzeń do odpoczynku i rekreacji, ławki oraz kosze. Inwestycja umożliwi przeprowadzenie wielu 
imprez sportowych, w tym lokalnych i o znaczeniu ogólnokrajowym.

sport  
i rekreacja 1 000 000,00 Pozytywna

11 2014-09-15 11/BO/2015 ROZWÓJ DZIECI PRZEZ MASOWY SPORT  
I KULTURĘ

Celem projektu jest masowy rozwój dzieci przez aktywizacje sportową i kulturalną. Projekt obejmuje zakup urządzeń multimedialnych, 
zakup sprzętu zimowego oraz letniego, wynajem obiektów sportowych i innych składników niezbędnych do realizacji zadania. Projekt jest 
adresowany do wszystkich dzieci w wieku od 6 do 13 lat z Zakopanego, z dzielnicy Skibówki, Krzeptówki i okolic.

sport  
i rekreacja 1 000 000,00 Pozytywna

12 2014-09-15 12/BO/2015

ŚWIT CENTRUM ZABAW W CENTRUM  
PLAC ZABAW DLA DZIECI, SIŁOWNIA  
POD CHMURKĄ, MINIBOISKO  
DO STREETBASKETU

Bezpośrednim celem projektu jest zagospodarowanie działki po byłym budynku „Świt” na plac zabaw dla dzieci, siłownię pod chmurką i 
miniboisko do koszykówki.

sport  
i rekreacja 770 000,00 Pozytywna

13 2014-09-15 13/BO/2015 RENOWACJA PARKU IM. LECHA 
KACZYŃSKIEGO

Celem projektu jest renowacja parku im. Lecha Kaczyńskiego. Konieczne jest wykonanie remontu alejek, oświetlenie, ławeczki, stoły do 
gry w szachy, miniplac zabaw.

infrastruktura 
miejska 600 000,00 Pozytywna

14 2014-09-15 14/BO/2015 REWITALIZACJA BUDYNKU PKP Wniosek dotyczy remontu budynku, tj. ocieplenia, wymiany rynien oraz remontu uziemienia. infrastruktura 
miejska 990 000,00 Pozytywna

15 2014-09-15 15/BO/2015 KUŹNICE - CIĄG PIESZO REKREACYJNY
Inwestycja polega na renowacji powierzchni asfaltowej ul. Przewodników Tatrzańskich - jest to jeden z najbardziej popularnych ciągów 
turystycznych. Obok starego śladu chodnika winien być wykonany ciąg rekreacyjny, z którego korzystałyby osoby uprawiające nordic walk-
ing oraz sporty rekreacyjne.

infrastruktura 
miejska 800 000,00 Pozytywna

16 2014-09-15 16/BO/2015 MIEJSKI SYSTEM INFORMACJI  
PRZESTRZENNEJ W ZAKOPANEM

Inwestycja będzie obejmować stworzenie jednolitej formy informacji przestrzennej przez dostosowanie nowych elementów do istniejących, 
a następnie umieszczenie tablic z nazwami ulic, numerami budynków, granicami zwyczajowych dzielnic oraz słupków, na których mogą 
znajdować się tabliczki informacyjne itp. Inwestycja obejmuje zakup jednakowych tabliczek adresowych oraz ich udostępnienie mieszkańcom 
Zakopanego. Ujednolicenie tablic ułatwi odnalezienie określonego adresu i uporządkuje panujący obecnie chaos.

społeczne 400 000,00 Pozytywna

17 2014-09-15 17/BO/2015 SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW 
MIASTA ZAKOPANE

Celem projektu jest stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców Zakopanego przez SMS i e-mail. System powiadamiania ma na celu 
kontakt z mieszkańcami. W ramach projektu system ma służyć min. 2 lata. Informacje mają dot. remontów dróg, ostrzeżeń przed klęskami 
żywiołowymi, wydarzeń kulturalnych i sportowych, ogólnych informacji oraz postanowień Rady Miasta.

społeczne 97 000,00 Pozytywna

18 2014-09-15 18/BO/2015 REMONT DRÓG W ZAKOPANEM Remont dotyczy ścieżek asfaltowych od ul. Nowotarskiej do ul. Kościuszki renowacji zniszczonej ścieżki asfaltowej na Dolnej Równi 
Krupowej oraz całej ulicy Szkolnej, na której nie ma poboczy i chodników.

infrastruktura 
miejska 200 000,00 Pozytywna

19 2014-09-15 19/BO/2015 KARTA MIEJSKA DLA ZAKOPIAŃCZYKÓW
Inicjatywą projektu jest stworzenie karty zniżkowej dla mieszkańców Zakopanego w celu korzystania z ofert miasta. W zamian za bonus 
partner programu (przedsiębiorca) zyskałby bezpłatną promocję. W tym celu stworzona zostałaby aplikacja na urządzenia mobilne, która 
sprawiłaby, że posługiwanie kartą byłoby korzystne oraz przyjemne.

społeczne 131 000,00 Pozytywna

20 2014-09-15 20/BO/2015
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEK-
TOWEJ DOT. MODERNIZACJI KATOLICKIEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKOPANEM

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej modernizacji Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zakopanem. W ramach 
projektu miałyby zostać podjęte działania: projekt modernizacji sanitariatów wraz z instalacją WOD.-KAN. i C.O., modernizacja klas, przyzi-
emia - sali gimnastycznej, szatni, jadalni, kotłowni, sieci elektrycznej i teleinformatycznej, projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły 
oraz sporządzenie kosztorysu całości inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

edukacja 80 000,00 Pozytywna

21 2014-09-15 21/BO/2015 SIEĆ ZDROJÓW WODY PITNEJ  
W ZAKOPANEM

Montaż punktów czerpalnych wody pitnej w często uczęszczanych przez mieszkańców i turystów miejscach - różne lokalizacje na terenie 
miasta, szkół i innych obiektów publicznych ok.50 punktów, upowszechnianie nawyku spożywania wody wodociągowej oraz organizacja 
wydarzeń sportowych i konkursów związanych z wiedzą o wodzie, poszerzaniem wiedzy o regionie skłaniających do aktywności fizycznej. 
Inne działania sprzyjające ochronie środowiska.

ekologia  
i środowisko 390 000,00 W trakcie

22 2014-09-15 22/BO/2015 REMONT OBYWATELSKI DRÓG DO KUŹNIC
Projekt dot. remontu chodnika na ul. Przewodników Tatrzańskich od Ronda Jana Pawła II do dolnej stacji Kolejki na Kasprowy Wierch. 
Wzdłuż chodnika winny być ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, stoły oraz w miejscu wypoczynku mieszkańcy i turyści powinni mieć 
dostęp do dwujęzycznych tablic informacyjnych.

infrastruktura 
miejska 416 160,00 Pozytywna

23 2014-09-15 22/BO/2015
STWORZENIE BEZPŁATNEJ OFERTY  
TURYSTYCZNEJ DLA RODZIN I DZIECI  
Z GMINY ZAKOPANE

Celem projektu jest organizowanie zajęć związanych z aktywnością fizyczną, turystyczną dla najmłodszych oraz rodziców sport  
i rekreacja 12 000,00

Negatywna 
niezgodność z 

zapisami Regulaminu 
§ 3 ust.2

	 	 	 	 	 płatna
                                           www.zakopane.eu

Urząd	Miasta	zakopaneUrząd	Miasta	zakopane
l Informator Miejski l Najnowsze informacje urzędowe i miejskie  l Jak załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Zakopane?  l Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych l Formularze i druki do pobrania 
l Przetargi i konkursy – na stronie internetowej Urzędu Miasta znajdują się szczegółowe informacje na temat przetargów i konkursów, ogłaszanych przez Urząd Miasta Zakopane
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Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie sesji, powitanie gości, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miasta Zakopane
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane
4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta
5. Interpelacje i wnioski radnych
6. Sprawozdanie z działalności PKG
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany nr LV/735/2014 Rady Miasta Zakopane z 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 
8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym słu-

żebności gruntowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane
9. Podjęcie uchwał w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane
10. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Zakopane.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej
12. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Śródmieście - Zachód” w Zakopanem
13. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Zamoyskiego” w Zakopanem
14. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Strążyska - Małe Żywczańskie” w Zakopanem
15. Podjęcie uchwały w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użyt-

kowników wieczystych
16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału we współwłasności nieruchomości 

oraz na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
17. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy bulwarowi w Zakopanem
18. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
19. Podjęcie uchwały w sprawie: dzierżawy miejskiej nieruchomości 
20. Podjęcie uchwały w sprawie: najmu miejskiej nieruchomości
21. Podjęcie uchwały w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

 lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

22. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
23. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX na reali-

zację przedsięwzięcia pod nazwą: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Za-
kopane” - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działa-
nia IX.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)  
(Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013)

24. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
25. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Zakopane  

na lata 2014-2025
26. Wolne wnioski mieszkańców
27. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych
28. Oświadczenia i komunikaty
29. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady  
JeRzy zachaRko

W pierwszym, pilotażowym 
Budżecie Obywatelskim dla Zako-
panego złożono 43 projekty, na które 
oddano 2.214 ważnych głosów, łączna 
wartość zgłoszonych projektów wyniosła 
10.905.749,00 zł. Do II edycji zgłoszono 
23 projekty - wartość 10.973.660,00… 
„o 20 projektów mniej, ale o 67.911,00 
wartościowo więcej” - To pokazuje, jak 
wielkim zainteresowaniem w dalszym 
ciągu cieszy się Budżet Obywatelski. Wid-
zimy, że w tej edycji projekty są bardziej 
przemyślane, merytoryczne i faktycznie 
dotyczą potrzeb mieszkańców oraz 

pokazują nowe kierunki rozwoju miasta 
- ocenia Janusz Majcher, burmistrz Zako-
panego. 

Podobnie jak w przypadku pier-
wszej edycji mieszkańcy Zakopanego 
mają do rozdysponowania 1 mln zł. 
Projekty w najbliższych 10 dniach będą 
poddawane ocenie merytorycznej przez 
wydziały Urzędu Miasta. Ostateczna lista 
projektów, które poddane zostaną pod 
głosowanie, ukaże się do 29 września 
2014 roku.

Dla pomysłodawców przygotowano 
pakiety materiałów promocyjnych – Chce-

my, aby to wnioskodawcy pozyskiwali 
jak największą liczbę głosów poparcia 
dla swoich projektów. Mając do dyspo-
zycji przygotowane przez Urząd Mia-
sta Zakopane materiały, a także swoje 
dodatkowe pomysły, jak się najlepiej 
wypromować, chcemy w tym głosowaniu 
uzyskać wyższą frekwencję niż w I edy-
cji. - mówi Agnieszka Sługocka, kierownik 
Biura Współpracy Europejskiej w Urzędzie 
Miasta Zakopane. 

Głosowanie odbywać się będzie od 
10 do 20 października 2014 w internecie 
i na papierowych kartach do głosowania.

Uprzejmie	informuję,	że	w	czwartek	25	września	2014	r.	o	godz.	8.00	w	Urzędzie	Miasta	zakopane,	ul.	kościuszki	13	-	sala	obrad	odbędzie	się	LVii	sesja	rady	Miasta	zakopane.

KOLEJNA EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, KOLEJNY SUKCES


