UCHWAŁA NR III/12/14
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity:
Dz. Urz. Woj. Małop. z 2014 r. poz. 6525) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Infrastruktury Rady Miasta Krakowa.
§ 2. Ustala się następujący przedmiot działania Komisji:
1) zagadnienia polityki i strategii w zakresie:
a) komunikacji w mieście, w tym lokalny transport zbiorowy,
b) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c) utrzymania zieleni,
d) ochrony przeciwpowodziowej,
e) zaopatrzenia miasta w energię,
f) zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania
czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
g) zaopatrzenia miasta w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
h) cmentarzy gminnych,
2) inicjowanie działań na rzecz lepszego funkcjonowania infrastruktury komunalnej, zaopatrzenia
w dziedzinie usług komunalnych i ochrony środowiska,
3) funkcjonowanie spółek komunalnych i urządzeń infrastruktury komunalnej (tj. zaopatrzenie w wodę,
gaz, energię elektryczną i ciepło, oczyszczanie miasta, komunikacja, utrzymanie dróg i zieleni, inne
usługi komunalne),
4) inwestycje w dziedzinie usług komunalnych,
5) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
6) przekształcenia spółek komunalnych działających w zakresie infrastruktury komunalnej,
7) opiniowanie innych projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw, w których wymagana jest
opinia Komisji.
§ 3. Ustala się następujący skład osobowy Komisji:
1) Aleksandra Chrabąszcz,
2) Kazimierz Chrzanowski,
3) Michał Drewnicki,
4) Józef Jałocha,
5) Mariusz Kękuś,
6) Jakub Kosek,
7) Wojciech Krzysztonek,
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8) Teodozja Maliszewska,
9) Aleksander Miszalski,
10) Włodzimierz Pietrus,
11) Sławomir Pietrzyk,
12) Józef Pilch,
13) Małgorzata Popławska,
14) Edward Porębski,
15) Grzegorz Stawowy,
16) Anna Szybist,
17) Tomasz Urynowicz,
18) Wojciech Wojtowicz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Bogusław Kośmider
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