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Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Proszę Państwa o powrót na salę, będziemy rozpoczynać kolejną Sesję, drugą Sesję
nadzwyczajną w dniu dzisiejszym. Rozpoczniemy ją zgodnie z tradycją od sprawdzenia listy
obecności. Rozpoczynamy sprawdzanie obecności, proszę obsługę o włączenie systemu.
Proszę o wyświetlenie listy obecności. Pani Aleksandra Dziedzic nieobecna, rozumiem, że
jest usprawiedliwiona, Pani Małgorzata Jantos nieobecna usprawiedliwiona, Pan Aleksander
Miszalski nieobecny, Pan Jan Pietras oddelegowany. Wszyscy pozostali Radni obecni.
Szanowni Państwo stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
X nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Krakowa, otwieram posiedzenie, Sesja jest zwołana jako
nadzwyczajna na wniosek Grupy Radnych zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, witam parlamentarzystów, witam
przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa z Państwem Zastępcami, Panią Skarbnik, Pana
Sekretarza. W imieniu Radnych i własnym witam wszystkich przybyłych na obrady. Porządek
obrad X nadzwyczajnej Sesji został Państwu doręczony. Czy są wnioski o zmianę porządku
obrad? Nie ma takich wniosków, zatem stwierdzam, że projekt porządku obrad stał się
porządkiem obrad i rozpoczynamy procedowanie porządku obrad, druk 40.

Warunki udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów
i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
Projekt Klubu Radnych PiS, druk numer 40, II czytanie. Dyskusja o poprawkach, referuje Pan
Przewodniczący Włodzimierz Pietrus, poprawka jest jedna moja, ale ja ją wycofałem, w
związku z tym nie ma poprawek, informacja o poprawkach. W imieniu projektodawców
informacja o poprawkach, bo jesteśmy w temacie poprawek w II czytaniu. Nie ma dyskusji
pełnej. Nie otworzyłem dyskusji. Projektodawca przedstawia informację o poprawkach, jeżeli
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nie ma poprawek, a tak jest w tym momencie, nie ma dyskusji, bo ja przed chwilą poprawkę
wycofałem, więc proszę o informację o poprawkach.
Radny – p. W. Pietrus
W drodze informacji, którą Pan Przewodniczący przedstawił, że nie ma poprawki w tej chwili
ze względu na wycofanie, natomiast ja jeszcze chciałem uzupełnić informację, która nie była
na poprzedniej Sesji, że Komisja Mienia pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały w
swoim głosowaniu, tej informacji na poprzedniej Sesji nie podawaliśmy i jeszcze informacja
być może istotna, ponieważ świeża, Państwo Radni przyjęli na poprzedniej Sesji uchwałę,
która dotyczyła bonifikaty od opłat, natomiast ten projekt uchwały dotyczy bonifikat od opłat
jednorazowych, czyli w drodze wykupu jednorazowego. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Szanowni Państwo to było wprowadzenie projektodawcy, w związku z tym, że nie ma
poprawek, czy ktoś z głosem formalnym w tej kwestii, nie otwieram dyskusji, wniosek
formalny Pan Radny chce złożyć, nie ma takiego trybu, bo nie ma poprawek. Zatem
Szanowni Państwo stwierdzam odbycie II czytania i zgodnie z właściwym paragrafem Statutu
Miasta przechodzimy do głosowania, czyli poddaję projekt uchwały pod głosowanie w wersji
pierwotnej, bez poprawek.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykam głosowanie, proszę o wynik.
Za było 18 Radnych, 21 Radnych było przeciw. Stwierdzam, że Rada projekt uchwały
odrzuciła. Proszę o wydruk. Kolejny punkt porządku obrad Sesji.

Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia
2018 roku w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu Kazimierz –
informacja.
Rozumiem, że ktoś z projektodawców, proszę.
Radny – p. W. Pietrus
Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowny Senatorze!
Ja chciałem poinformować oczywiście, że przyjęliśmy kompromis, który mieliśmy
przegłosowany na poprzedniej Sesji nadzwyczajnej gdzie wprowadziliśmy oczekiwane przez
mieszkańców i przedsiębiorców regulacje dotyczące strefy czystego transportu, nie jest to
oczywiście rozwiązanie na pewno doskonałe, nie jest to droga, którą myśmy proponowali, bo
proponowaliśmy właśnie najpierw uchylenie, a potem przygotowanie w drodze konsultacji,
tak jak to powinno być, strefy czystego transportu i w związku z tym nie będziemy na razie
podnosić tematu uchylenia tej strefy, poczekamy, jakie będą reakcje, bo nie wiemy do końca
czy te propozycje, które były zaproponowane w drodze poprawek zarówno Prezydenta jak i
Grupy Radnych są wystarczające i wyczerpują wszystkie oczekiwania, dlatego ten projekt
uchwały będziemy mieli jakby w zawieszeniu, w zamrażalce i kiedy trzeba będzie do niego
wrócić to wrócimy, na dzień dzisiejszy czekamy na to, co będzie w najbliższym czasie w
szczególności w kontekście zapowiedzi Pana Prezydenta, który stwierdza, że ma możliwości
jeszcze odmienne od innych uregulowań wprowadzania w tym obszarze jak również w
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kontekście planowanego remontu ulicy Krakowskiej, który najprawdopodobniej też będzie
uciążliwością w tamtym obszarze. Tyle, dziękuję, z mojej strony.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. To była informacja, w tym punkcie nie przewidziano dyskusji, zatem

Oświadczenia i komunikaty.
Czy ktoś z Państwa ma oświadczenie lub komunikat? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że
również ten punkt wyczerpaliśmy. Przechodzimy do sprawdzenia listy obecności. Dziękuję,
proszę o wyświetlenie listy. Pani Radna Aleksandra Dziedzic usprawiedliwiona, Pani Radna
Małgorzata Jantos usprawiedliwiona, Pan Radny Aleksander Miszalski też jest
usprawiedliwiony, bo jest w Warszawie, wysłał mi SMS, Pan Radny Stanisław Pietras jest
oddelegowany. Dziękuję.
Zamykam X nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Krakowa.
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