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Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Proszę Państwa w takim układzie jest godzina 16,oo z małym groszem.
Otwieram LXXI Sesję Rady Miasta Krakowa, to jest LXXI Zwyczajna Sesja Rady
Miasta Krakowa.
Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Stwierdzam quorum uprawniające do
podejmowania uchwał. Serdecznie witam Prezydenta i członków zarządu. Witam Państwa
wszystkich. Zgodnie ze wskazanym projektem porządku najpierw sprawy porządku obrad,
sprawy najpierw międzysesyjne. Tu żadnych takich nie ma. Potem sprawy porządku obrad
sesji Rady Miasta uzgodniony został 20 kwietnia 2009 r. Czy Prezydent, komisja lub Grupa 5
Radnych chciałaby zgłosić propozycje zmian. Zaraz będziemy sprawdzać obecność.
Chciałbym zgłosić zmiany w porządku obrad. Proszę Państwa teraz sprawdzimy obecność
żeby potwierdzić jeszcze raz quorum. Proszę Państwa sprawdzamy obecność do sesji LXXI,
bo rzeczywiście pomyliłem się poprzednio więc muszę to wznowić. Proszę Państwa Radnych
o sprawdzenie obecności. Bardzo proszę Państwa Radnych sprawdzamy obecność LXXI
ponieważ tam była pomyłka musimy jeszcze raz. Sprawdzamy obecność do sesji LXXI. Czy
ktoś jeszcze z Państwa Radnych jest w trakcie sprawdzania obecności? Bardzo proszę czy
ktoś jeszcze z Państwa Radnych? Nie widzę. Proszę o wyświetlenie listy na początku LXXI
sesji. Nieobecny Pan Franczyk, no trudno na razie nieobecny, nieobecny Pan Pilch i to tyle.
Proszę Państwa stwierdzam quorum uprawniony do podejmowania uchwał. Witam
stosownych gości. Przypominam o obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji.
Najpierw pierwszy punkt informacje międzysesyjne. Tu nie mamy nic. Przechodzimy do
porządku obrad, został on Państwu w stosownym czasie dostarczony, porządek obrad został
uzgodniony z Komisją Główną. Czy Prezydent, komisja, lub Grupa Radnych chciałaby
zgłosić propozycję zmian w porządku obrad w odpowiednim trybie Statutu? Nie widzę.
W każdym razie stwierdzam w takim układzie, że będziemy obradowali według porządku
pierwotnego. Pierwszy punkt:
INTERPELACJE RADNYCH
Czy ktoś z Państwa Radnych chce złożyć w tej sprawie? Pan Radny Franczyk obecny
chce złożyć interpelację. Pan Radny Rachwał bardzo proszę.
Radny – p. St. Rachwał
Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Mam dwie interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy tej oto gazety „Kraków PL”
mianowicie ja oczywiście, gmina wydaje to ja nie będę tutaj dyskutował o zasadności, o
merytoryce tego wydawnictwa natomiast pragnę zająć się sprawą dystrybucji. Mam wiele
telefonów, ja również sam osobiście zauważyłem, że ta dystrybucja jakby przeczy jakości tej
gazety jak i Gminy Miejskiej Kraków jako wydawcy. Mianowicie młodzi ludzie rozrzucają tą
gazetę po pierwsze, po przystankach, na ławkach przystanków tramwajowych, następnie
wyrzucają na chodniki, następnie jeżeli tramwaj jedzie na przystanku to oni po prostu przy
już zamykanych drzwiach wrzucają na podłogę tego powiedzmy tramwaju. Więc wydaje mi
się, że jest to niewłaściwa dystrybucja, jest to nie szanowanie nie tylko gazety ale wydawcy
Gminy Kraków.
I druga rzecz dotyczy finansowania MOPS. Wiele osób ostatnio na dyżurach zwraca
taką uwagę, że otrzymują mniejsze jakby dodatki nie tylko mieszkaniowe, ale za gaz, za prąd
z MOPS. Uzasadnienie jest takie, że MOPS ma określone mniejsze środki finansowe i nie
może, że tak powiem wypłacać w wysokości poprzednich wypłat. Takie przykłady są, że
poprzednio wypłacano około 150 zł miesięcznie na osobę, teraz jest 100 zł, że o 50 %
zmniejszyły się dopłaty za gaz i za prąd stąd ja proszę Pana Prezydenta, po pierwsze czy to
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jest faktycznie tak, a po drugie jeżeli tak to bardzo proszę o zastanowienie się i zwiększenie
finansowania MOPS aby po prostu móc pomóc ludziom, którzy niekoniecznie z własnej winy
są w trudnej sytuacji finansowej. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce złożyć interpelację? Nie widzę. W związku z tym
stwierdzam, że odpowiedni punkt został przedstawiony. W sprawie odpowiedzi na
interpelacje Pan Sekretarz chciałby coś dodać do poprzedniego?
Sekretarz Miasta Krakowa – p. P. Stańczyk
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja tylko poinformuję, że informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje nie zmieniła
się od sesji, która rozpoczęła się w godzinach przedpołudniowych.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Ja mam tylko pytanie do Pana Sekretarza bo złożyłem interpelację w sprawie programów LII
to znaczy tam problemów, które mają tam LII i jakoś nie mogę dostać jeszcze tego więc
prośba kiedy bym mógł to dostać, dobrze, bo wiem, że to jest obszerna sprawa ale prosiłbym
o jakąś informację w tej sprawie. Dziękuję. Proszę Państwa dziękuję Panu Sekretarzowi.
Kolejny punkt mieliśmy mieć absolutorium ale ten punkt w związku z podjętym wnioskiem
jest bezzasadny. Kolejny punkt:
OŚWIADCZENIA I KOMUNIKATY
Czy ktoś chciał w sprawie oświadczeń i komunikatów? Nie widzę. Sprawdzamy listę
obecności. Bardzo proszę o przygotowanie się do sprawdzenia listy obecności. Proszę o
włączenie i naciśnięcie stosownych guzików. Zgłosiłem, poprzednio Pani Radna była obecna,
wiem, że powiedziałem. Bardzo proszę czy ktoś z Państwa Radnych jest w trakcie
sprawdzania obecności? Nie widzę. Zamykamy. Pan Radny Stawowy nieobecny,
usprawiedliwiony, zgłoszony ze względu na inne rzeczy, nie już go nie ma chyba, nie
bynajmniej nie ciasto. Dziękuję. Proszę o wydruk. Jak pan napisze – tak - Stawowy –
usprawiedliwienie. Napisał. Nieobecny Pan Pilch, nieobecna Pani Radwan-Ballada,
nieobecny Pan Stawowy usprawiedliwiony.
Proszę Państwa zamykam obrady LXXI Zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
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