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Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Szanowne Panie! Szanowni Panowie!
Otwieram 2 posiedzenie XCIII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Krakowa, środa 17 marzec
2010, prosiłem o sprawdzenie obecności, posiedzenie jest kontynuacją 1 posiedzenia XCIII
Sesji z dnia 3 marca 2010. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, stwierdzam kworum
uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Bardzo serdecznie witam Wiceprezydentów
Miasta Krakowa, Pana Skarbnika serdecznie witam, serdecznie witam słuŜby mundurowe,
dyrektorów wydziałów. W imieniu własnym i Rady witam serdecznie gości przybyłych na
dzisiejszą Sesję. Na dzisiejszej Sesji chciałbym serdecznie powitać uczniów Gimnazjum 28 z
opiekunem Panią Danutą Łagan oraz uczniów Gimnazjum 30 z opiekunami Panią Halinę
Fedorowicz oraz Sylwią Kruk, serdecznie was witamy. Do zakończenia realizacji porządku
obrad XCIII Sesji Rady Miasta Krakowa na drugim posiedzeniu nie został rozpatrzony
projekt uchwały numer 1125, druk 1125, jest to:
PROJEKT ZMIANY STATUTU MIASTA KRAKOWA.
Projekt Komisji Doraźnej Rady Miasta Krakowa ds. nowelizacji Statutu Rady Miasta, druk
1125, II czytanie, referował Pan Łukasz Słoniowski. Autopoprawki doręczone, projekt
uwzględniający cel odesłania do projektodawcy, II czytanie się odbyło, przystępujemy do
bloku głosowań. Bardzo bym prosił w imieniu projektodawcy bo tu są poprawki, aby Pan
Łukasz proponował.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Proponuję następujący porządek głosowania poprawek. Jako pierwsza najdalej idąca
poprawka Pana Prezydenta Miasta Krakowa bo rozumiem, Ŝe ją, omawianie poprawek juŜ
było, głosujemy najpierw poprawki. Stanowisko Komisji jest takie, Komisja negatywnie
zaopiniowała wszystkie poprawki, których nie przyjęła. Tym samym wszystkie poprawki
Komisja sugeruje Ŝeby odrzucić, a więcej nie mogę w tym momencie powiedzieć.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Ale zaczynamy po kolei.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejność jest następująca, najpierw poprawka najdalej idąca czyli poprawka Pana
Prezydenta, następnie poprawka Pana Łukasza Osmendy toŜsama z poprawką Pana Radnego
Kocurka, kolejnie proponujemy głosowanie poprawek Pana Dariusza Olszówki, potem
poprawki Pana Pawła Sularza.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Rozpoczynamy głosowanie od poprawki Pana Radnego Dariusza Olszówki od 1 do 4, ja tu
mam taki wydruk, bardzo bym prosił o przedstawianie poprawek Ŝeby Państwo wiedzieli nad
czym głosować. Poprawka Pana Prezydenta.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Głosujemy poprawkę Pana Prezydenta, która zdaniem Pana Prezydenta niezmienionym musi
być głosowana łącznie, to jest najdalej i najbardziej kompleksowa poprawka do tego projektu.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką Pana Prezydenta?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał? Dziękuję, bardzo proszę o wydruk.
12 za,
24 przeciw,
2 wstrzymujące się. Poprawka nie została przyjęta. Proszę następną. Bardzo proszę o
wydruk.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejna poprawka to poprawka Radnego Osmendy dotycząca trybu rozpatrywania uchwał,
toŜsama z poprawką Radnego Kocurka, jednak są to dwie osobne poprawki.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Właśnie chciałem się zapytać to jest jako jedna poprawka czy jako 1.4.
Radny – p. Ł. Słoniowski
To jest jedna poprawka.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Głosujemy jako jedna poprawka.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Czy głosujemy poprawkę Pana Kocurka, która jest tej samej treści.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Głosujemy, bardzo proszę. Chciałbym zapytać Pana Radnego Słoniowskiego bo Pan Kocurek
ma dwie poprawki, czy to jest jako jedna czy będziemy głosować osobno.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Osobno.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
A więc poprawkę numer 1 Pana Radnego Kocurka.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Poprawka dotycząca trybu rozpatrywania uchwał czyli ta toŜsama z poprawką Pana Radnego
Osmendy. Następnie oddzielne poprawki Pana Olszówki będą głosowane.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania poprawki numer 1 Pana Radnego Kocurka.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
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21 za,
19 przeciw,
0 wstrzymujących. Poprawka przeszła. Bardzo proszę poprawkę numer 2.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Nie, teraz poprawki Pana Radnego Olszówki merytorycznie jako/.../
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Pan Kocurek miał dwie poprawki.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Tak, jednakŜe druga z jego poprawek nie jest tak daleko idąca jak poprawki Pana Radnego
Olszówki.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Głosujemy w takim razie poprawki Pana Radnego Olszówki.
Radny – p. Ł. Słoniowski
To są odrębne poprawki, tak jest zapisane, rozumiem, Ŝe Pan Radny Olszówka podtrzymuje
to stanowisko i jest ich 4, 4 poprawki Pana Radnego Olszówki. Pierwsza z nich przesuwa
interpelacje i informacje Pana Prezydenta na koniec Sesji czyli zmienia porządek obrad.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Czyli poprawka numer 1, głosujemy poprawkę numer 1 Pana Radnego Olszówki.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
14 za,
20 przeciw,
1 wstrzymująca,
5 osób nie brało udziału. Poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Druga z poprawek Pana Radnego Olszówki wykreśla z projektu zmian w Statucie inicjatywę
uchwałodawczą dzielnic, którą Komisja proponuje wprowadzić.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
11 za,
24 przeciw,
0 wstrzymujących,
3 osoby nie brały udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła. Następną proszę.
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Radny – p. Ł. Słoniowski
Trzecia poprawka Pana Radnego Olszówki wprowadza dość rygorystyczne ograniczenie
czasowe wystąpień to znaczy głos w dyskusji nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 2 minuty, w razie
ponowne zabrania głosu jednej minuty.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
15 za,
przeciw 21,
0 wstrzymujących,
3 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Następna poprawka Pana Radnego Olszówki ma taką treść: Radny ma prawo składania
interpelacji, ale nie więcej niŜ cztery interpelacje miesięcznie.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
13 za,
przeciw 26,
2 osoby nie brały udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła, proszę o wydruk.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejno proponujemy poprawki Pana Radnego Sularza, jako pierwszą poprawkę
wprowadzającą moŜliwość łączenia dzielnic wraz z pewnymi finansowymi zachętami do tego
Ŝeby ten proces następował, czyli Rady Dzielnic mogą występować do organów miasta z
wnioskiem o połączenie dzielnic.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania. Panie Łukaszu, którą poprawkę będziemy głosować bo była
pierwsza poprawka, potem kilka następnych.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Pan Radny Sularz tej poprawki nie ponumerował, dopiero następne mają numery od 1 do 7,
ta poprawka jest bez numeru, jedna poprawka.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
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Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką Pana Radnego Sularza?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
19 za,
21 przeciw,
1 osoba nie brała udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła. Bardzo proszę o
wydruk.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejne to są juŜ ponumerowane poprawki Pana Radnego Sularza, poprawka numer 1
zmienia kolejność porządku Sesji przenoszące informacje Prezydenta jako ostatni punkt
posiedzenia Sesji.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania nad poprawką Pana Sularza.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
22 za,
18 przeciw,
0 wstrzymujących. Stwierdzam, Ŝe poprawka przeszła. Bardzo proszę następną
poprawkę.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejna poprawka, interpelacje Radnych jako punkt następujący po omówieniu projektów
uchwał.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
16 za,
21 przeciw,
0 wstrzymujących,
1 osoba nie brała udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Poprawka numer 3 równieŜ usuwa inicjatywę uchwałodawczą jednostek pomocniczych,
chodzi o, podobną poprawkę głosowaliśmy, Ŝeby dzielnice nie miały inicjatywy
uchwałodawczej.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
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Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
15 za,
22 przeciw,
0 wstrzymujących. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Poprawka numer 4 wykreśla obostrzenia dotycząca trybu nagłego zgłaszania uchwał, jakby
projektodawcy proponują pewne ograniczenia co do wprowadzania uchwał w trybie nagłym,
poprawka Pana Radnego Sularza usuwa.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
20 za,
przeciw 18,
0 wstrzymujących,
1 osoba nie brała udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Poprawka numer 5 wprowadza następujący zapis: Komisje stałe mogą liczyć od 5 do 14
Radnych przy czym liczba Komisji stałych nie moŜe przekroczyć 7.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
16 za,
23 przeciw,
0 wstrzymujących,
0 nie brało udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła. Następna poprawka.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Poprawka numer 6 wprowadza tryb postępowania po wpłynięciu wezwania do usunięcia
naruszenia prawa. Zdaniem Komisji ta poprawka wprowadza rygory czasowe nie do
utrzymania w Radzie Miasta.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
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Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
19 za,
22 przeciw,
0 wstrzymujących,
0 nie brało udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Poprawka numer 7 wykreśla odesłanie do uchwały skargowej.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Poprawka numer 7 została wycofana, Pan nas w błąd wprowadza.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Nie mam informacji o tym.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Jest, została wycofana. Następną proszę.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejna poprawka Radnych Pawła Sularza i Dariusza Olszówki wykreśla ustęp 31 i ustęp 32.
Pierwsze zdanie uzasadnienia, nałoŜenie na Komisję Rewizyjną obowiązku określonych
propozycji nowelizacji /.../
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
17 za,
19 przeciw,
1 wstrzymująca,
1 nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła. Bardzo
proszę następne.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Teraz będą poprawki Pana Osmendy. Pierwsza z nich, aczkolwiek nie jest ponumerowana,
skreśla stronę internetową wpisywaną przez projektodawców do Statutu.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką Pana Łukasza Osmendy?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
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18 za,
21 przeciw,
0 wstrzymujących,
0 nie brało udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła. Bardzo proszę następną.
Proszę o wydruk.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejna poprawka, przed słowami: informacja Prezydenta, dopisuje się słowa: jako
przedostatni punkt posiedzenia Sesji.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
17 za,
20 przeciw,
0 wstrzymujących,
1 osoba nie brała udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła. Bardzo proszę
następną.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejna poprawka wprowadza taki porządek obrad Sesji, Ŝe powinien zawierać co najmniej
przedstawienie porządku obrad oraz jego zmiany, projekty uchwał i jako ostatni punkt –
oświadczenia i komunikaty.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
16 za,
22 przeciw,
0 wstrzymujących,
0 nie brało udziału. Stwierdzam,Ŝe poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Skreśla się paragraf 1 ustęp 11, chodzi o sprawozdawczość, wykreśla się – sprawozdawczość.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
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17 za,
22 przeciw,
0 wstrzymujących,
0 nie brało udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła. Proszę o wydruk.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Skreśla się paragraf 1 ustęp 18 w całości.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
15 za,
19 przeciw,
1 się wstrzymała,
0 nie brało udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Skreśla się paragraf 1 ustęp 20, jest to zapis uniemoŜliwiający wycofanie autopoprawki. Ten
zapis się usuwa.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
14 za,
24 przeciw. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Tutaj nie wiem czy ta poprawka moŜe być poddana pod głosowanie bo w stosownym miejscu
dopisuje się: w trakcie posiedzenia Rady obecność Radnych jest obowiązkowa.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Bardzo piękne dopisanie. Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
17 za,
18 przeciw,
1 osoba się wstrzymała. Wydruk proszę.
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Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejna poprawka, głosowania odbywają się bezpośrednio o zakończeniu rozpatrywania
projektu uchwały.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
18 za,
20 przeciw,
0 wstrzymujących,
0 nie brało udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejna poprawka, pierwsze wystąpienie Radnego w danym punkcie trwa nie dłuŜej niŜ dwie
minuty, drugie i ostatnie 30 sekund.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
17 za,
22 przeciw,
0 wstrzymujących,
1 osoba nie brała udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejna poprawka. Interpelacje składa się wyłącznie w formie pisemnej, to samo dotyczy
odpowiedzi na nie.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
18 za,
20 przeciw,
0 wstrzymujących,
0 nie brało udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła. Proszę następną.
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Radny – p. Ł. Słoniowski
Wybiera się Przewodniczącego i nie więcej niŜ dwóch Wiceprzewodniczących.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
16 za,
21 przeciw,
0 wstrzymujących,
0 nie brało udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejna poprawka. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę wyłącznie na podstawie
upowaŜnienia Rady.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
12 za,
22 przeciw,
wstrzymało się 0,
2 osoby nie brały udziału.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejna poprawka, posiedzenia Rady trwają nie dłuŜej niŜ do godziny 18.oo.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
16 za,
23 przeciw,
0 wstrzymujących,
0 nie brało udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła. Bardzo proszę kolejna
poprawka.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Kolejna poprawka, posiedzenia Komisji trwają nie dłuŜej niŜ 90 minut.
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Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
12 za,
22 przeciw,
wstrzymało się 0,
2 osoby nie brały udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła. Bardzo proszę
następna poprawka.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Ostatnia poprawka Pana Radnego Kocurka, głos w dyskusji w danym punkcie trwa nie dłuŜej
niŜ 2 minuty, drugie i ostatnie 30 sekund. Po tym czasie prowadzący obrady moŜe wyłączyć
mikrofon.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, bardzo proszę o wynik.
14 za,
przeciw 21,
wstrzymało się 0,
1 osoba nie brała udziału. Stwierdzam, Ŝe poprawka nie przeszła.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Tutaj gwoli wyjaśnienia, poprawka Pani Radnej Radwan – Ballady w sprawie prostowania
uchwał została przyjęta w trybie autopoprawki przez Komisję. I teraz trzymając się ustaleń
Komisji sprzed jeszcze dwóch tygodni chciałem prosić i odroczenie terminu głosowania nad
całą uchwałą ze względu na to, Ŝe zostały przyjęte poprawki, Ŝeby Komisja mogła stwierdzić
czy ten projekt podtrzymuje czy go nie wycofa. Było tak na Komisji uchwalone. Chodzi o to,
Ŝe zostały wprowadzone poprawki do tak waŜnej materii jaką jest Statut dlatego proszę o to
abyśmy się mogli spotkać jako Komisja i zastanowić czy podtrzymujemy ten projekt, czy on
nadaje się do głosowania czy teŜ jako Komisja zostanie wycofany, ja nie mogę go w tej chwili
wycofać bo jestem tylko członkiem tej Komisji, chociaŜ jej Przewodniczącym, być moŜe
większość Komisji będzie miała takie zdanie, będzie go chciała podtrzymać jednak to moim
zdaniem warto dać czas Komisji na to Ŝeby się mogła spotkać i nad tym zastanowić.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Panie Przewodniczący stwierdzam, Ŝe niestety nie mogę tego przyjąć ze względu na to, Ŝe nie
było to spotkaniem Komisji całej, to jest tylko i wyłącznie Pana sugestia, a nie całej Komisji,
nie mogę tego przyjąć dlatego przystąpimy do głosowania nad całością projektu uchwały.
Chciałbym jeszcze przypomnieć, Ŝe Pani Radna Ballada wycofała swoją poprawkę pisemnie.
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Radny – p. Ł. Słoniowski
Panie Przewodniczący, ale Komisja, rzeczywiście takie było ustalenie. Proszę o przełoŜenie
tego głosowania na godzinę późniejszą.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Tłumaczę Panu, zgodnie z tym musi być to po posiedzeniu Komisji Statutowej, która nie
zgromadziła się więc nie mogę w tym trybie, przystępujemy do głosowania nad całością
druku z poprawkami, z autopoprawkami. Druk 1125, projekt uchwały według druku
uwzględniający cel odesłania.
Szanowane Panie! Szanowni Panowie! Przystępujemy do głosowania nad całością druku,
projektu według druku 1125 uwzględniający cel odesłania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Nad całością druku 1125 z poprawkami i z autopoprawkami, taki
jest cel napisany, ja przeczytałem cel napisany. Pisze tak: projekt według druku 1125
uwzględniający cel odesłania, taki jest druk, ja przeczytałem tytuł druku. Bardzo proszę.
Radny – p. St. Rachwał
Taki jest tytuł druku, głosujemy teraz przyjęcie lub przeciw przyjęciu.
Radny – p. B. Kośmider
Proszę Państwa chodziło o to, Ŝe ten projekt spełnia cel odesłania do Komisji, w którym było
przyjęcie autopoprawek wynikających z poprawek złoŜonych w trybie statutowym. To jest
tylko zapis, słuchajcie Państwo co mówi Przewodniczący bo on mówi tylko o zapisie w
sformułowaniu uchwały. Natomiast my w tej chwili głosujemy projekt Statutu z poprawkami,
który zostanie odesłany do Premiera w celu jego zweryfikowania zgodności z prawem i
dopiero ostateczna wersja z uwagami Premiera będzie przez nas przegłosowywana jako Statut
i dlatego sformułowanie tego zapisu w projekcie uchwały jest właśnie takie.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Dziękuję bardzo. Państwo juŜ wiecie wszystko, przypominam, Ŝe to było 16 lutego 2010
roku. Przystępujemy do głosowania.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za projektem druku Nr 1125?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wydruk.
18 za,
24 przeciw,
0 wstrzymujących się. Stwierdzam, Ŝe druk nie został przyjęty. Bardzo proszę o
wydruk.
Szanowne Panie! Szanowni Panowie!
OŚWIADCZENIA I KOMUNIKATY.
Bardzo proszę Pan Radny Bogusław Kośmider.
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Radny – p. B. Kośmider
Co prawda miałem zabrać głos w trybie votum separatum od wyniku głosowania, ale nie było
mi dane, w związku z tym chciałem zgłosić, Ŝe mimo tego, Ŝe Komisja Statutowa bardzo
sprawnie przez okres roku w pełnej zgodności pracowała nad Statutem mimo tego, Ŝe
wszystkie punkty Statutu zostały przegłosowane 100 % frekwencją i nikt nie miał Ŝadnych
wątpliwości, mimo, Ŝe Komisja jednoznacznie i jednomyślnie zaopiniowała negatywnie
wszystkie poprawki ten projekt został odrzucony. Został takŜe odrzucony efekt rocznej pracy
Komisji Statutowej, który jak widać nie obowiązuje lojalność wobec ustaleń Komisji i
szczerze mówiąc mimo tego, Ŝe bardzo aktywnie uczestniczyłem w pracach tego Statutu
ubolewam, Ŝe w tej Komisji brałem udział. Niestety mam świadomość, Ŝe to jest koniec
merytorycznej pracy Rady poniewaŜ wszystkie merytoryczne uzgodnienia, które na tej
Komisji padły zostały przed chwilą w głosowaniu zakwestionowane. Nie chcę mówić o
konsekwencjach politycznych poniewaŜ mam waŜenie, Ŝe one za chwilę, za parę minut,
paręnaście minut, parędziesiąt minut na tej Sali zostaną skonsumowane. Ubolewam, poniewaŜ
praca w Komisji Statutowej – jeszcze raz podkreślę – była bardzo merytoryczna i chciałem
podziękować, w zasadzie powinienem podziękować członkom tej Komisji, podziękować, ale
nie podziękuję bo tak naprawdę zagłosowaliśmy jak zagłosowaliśmy, przypomnę
Przewodniczącym był Pan Łukasz Słoniowski, Wiceprzewodniczącym był Jurek
Woźniakiewicz, z PiS byli Pan Maranda i Pan Kosior, z Platformy Bogusław Kośmider i
Stanisław Zięba. Trudno, nasza praca poszła w niwecz, rozumiem, Ŝe efekty tego polityczne
za chwilę będziemy widzieć przy kolejnym głosowaniu. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Sularz.
Radny – p. P. Sularz
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Pana słowa, słowa Radnego Kośmidera wymagają pewne komentarza dlatego, Ŝe Pan Radny
Kośmider nie powinien odwoływać się do dramaturgii, a powinien odwołać się do rozumu, a
z tym jest najwyraźniej duŜy kłopot. Za tym stoją przesłanki merytoryczne, a nie polityczne.
Dam przykład, otóŜ jeden zapis jest kompletnie niezgody z orzecznictwem administracyjnym
i dotyczy tego, iŜ Rada Miasta w osobnej uchwale będzie regulować tryb składania i
rozpatrywania skarg. śadna ustawa zgodnie z orzeczeniem administracyjnym nie daje Radzie
Miasta delegacji do tworzenia tego rodzaju uchwały i Naczelny Sąd Administracyjny to
orzekł i Pan Radny Kośmider wiedział o tym i dzisiaj taki zapis zostałby przegłosowany ze
Statutem, ewidentnie niezgody z prawem, oczywiście ten dokument roi się od wielu błędów,
nie mamy do czynienia tutaj z polityką tylko z brakiem elementarnej wiedzy. JeŜeli Pan
Radny Kośmider potrzebuje opieki intelektualnej to ja chętnie wejdę do Komisji i roztoczę
nad Panem opiekę intelektualną.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Kosior.
Radny – p. B. Kosior
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo Radni i
Goście!
Chciałbym tutaj oświadczyć – to są oświadczenia – Ŝe kolega Radny Bogusław Kośmider
wygrał ze mną zakład, poniewaŜ załoŜyłem się z nim, Ŝe Statut zostanie uchwalony – to tak
na marginesie, a więc proszę o ustalenie terminu, kiedy mam to zrealizować. To jest jedna
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rzecz, zakład. Natomiast pozostałe wypowiedzi mojego kolegi przedmówcy uwaŜam za
insynuacje, to tyle. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Bardzo proszę Pan Gilarski.
Radny – p. M. Gilarski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo Radni!
Chciałbym tylko dwa zdania powiedzieć dotyczące prac Statutu Rad Dzielnic, w poprzedniej
kadencji teŜ prace trwały Ŝmudne, ponad rok z udziałem 7 przewodniczących Rad Dzielnic, z
udziałem urzędników, prawników, został wypracowany Statut Rad Dzielnic, który miał wejść
w Ŝycie od tej kadencji i nie wszedł, nie wszedł nie wiem dlaczego, tutaj w tej sprawie
równieŜ Pani Przewodnicząca Patena interpelowała, ja interpelowałem, efektu nie ma chociaŜ
Statut, myślę, Ŝe teŜ Radni, przewodniczący dzielnic, urzędnicy, prawnicy włoŜyli wiele
pracy w budowę tego Statutu, który nie wszedł w Ŝycie. Więc po prostu czasami tak to bywa,
Ŝe mimo naszej wspólnej pracy, zgodnej pracy, cięŜkiej pracy efektu nie mamy i taki jest los
czasami Radnych, tak, Ŝe tu jakby ku pokrzepieniu dla Pana Przewodniczącego Kośmidera,
nie mieszałbym tu w ogóle polityki, tak czasami niestety się dzieje. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Bardzo proszę Pani Radna Ballada.
Radna – p. M. Radwan – Ballada
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci!
Proszę Państwa tutaj w tych oświadczeniach chciałam wyrazić swoją wielką dezaprobatę
temu co powiedział kolega Radny, nie wolno takich insynuacji, Panie Przewodniczący
uwaŜam, Ŝe to Pan powinien zwrócić uwagę Radnemu, Ŝe – to jest obraza, to co powiedział
do kolegi to jest obraza – i mam nadzieję,. Ŝe w przyszłości jeŜeli coś się takiego powtórzy to
Pan zwróci na to uwagę.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Obiecuję, nie będziemy się tu obraŜać. Bardzo proszę następny i Pan.
Radny – p. Ł. Słoniowski
Ja chciałem podziękować wszystkim Radnym, którzy pracowali w tej Komisji, wymieniał ich
Pan Radny Kośmider, moim zdaniem zrobiliśmy duŜy kawał dobrej roboty, która niestety
została uznana przez niektórych za niepotrzebny, mam nadzieję, Ŝe ten projekt i dorobek nasz
nie przepadnie, ktoś nad nim dalej będzie pracował, wszystkim dziękuj, jest mi przykro, Ŝe
poprzez to, Ŝe on został zmieniony, a nie mogliśmy nad tym juŜ dalej jako Komisja pracować,
czułem się w obowiązku zagłosować przeciwko temu projektowi bo jeden z waŜnych jego
elementów został zmieniony. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Dziękuję. Bardzo proszę Pan Bogusław Kośmider.
Radny – p. B. Kośmider
Proszę Państwa po pierwsze chciałem podziękować Panu Radnemu Kosiorowi bo niezaleŜnie
od tego jak się róŜnimy to pewne normy – niezaleŜnie od kolorów legitymacji powinny być
zachowane i dziękuję, Ŝe w imieniu swoim zachował się jak się zachował. Oczywiście moja
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niemoc intelektualna jest niczym w porównaniu z głębią innych, pracowałem – 6 osób – nad
tym projektem uchwały i uwaŜam, Ŝe rzeczywiście był to znakomity projekt, niestety decyzja
polityczna, która w tej materii była, była taka jaka była. Zakład, który załoŜyłem się z Panem
Radnym Kosiorem dotyczył tego, Ŝe zmianach władz ja uznałem, Ŝe decyzja w sprawie
Statutu polityczna zapadła, Ŝe ten Statut w tej formule kontrolującej Prezydenta i dającej
pewną równowagę między Radą, a Prezydentem nie zostanie przez PiS zaakceptowany i tak
załoŜyłem się z Panem Kosiorem, który powiedział, Ŝe na pewno zostanie bo to nie jest taka
waŜna sprawa. Przegrał Pan ten zakład i przyznał się, to teŜ jakby honorowo się –
przepraszam, ale czy Pan Przewodniczący moŜe uspokoić tutaj ludzi bo coś mi się wydaje, Ŝe
jest jakiś problem na tej Sali – proszę Państwa to jest tak, Rady mijają, ludzie zostają i myślę,
Ŝe doświadczenie z tej dzisiejszej dyskusji, takŜe z tych oświadczeń, które tutaj były Państwo
samo sobie wyciągniecie co wolicie, czy głębię intelektualną jednych czy teŜ błędy drugich.
Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Dziękuję bardzo. Nie widzę juŜ więcej głosów. Zamykam posiedzenie Sesji, proszę o
sprawdzenie obecności.
Zamykam obrady 2 posiedzenia XCIII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Krakowa.

Szanowne Panie! Szanowni Panowie! Pozwolę sobie wstać i przejść do mównicy.
Chciałbym odczytać, na moje ręce wpłynął list Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Pana Lecha Kaczyńskiego, który pozwolę sobie odczytać.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Warszawa, 16 marzec 2010. Myślę, Ŝe
Pan nie będzie komentował Panie Radny.
Szanowny Panie Przewodniczący Rady Miasta Krakowa!
Na Pana ręce przesyłam serdecznie pozdrowienia dla wszystkich członków Rady Miasta
Krakowa. Zarówno z racji historycznych i patriotycznych jak teŜ ze względu na swoje
wyjątkowe walory zabytkowe Krakowa zawsze był dla mnie i podobnie jak dla milionów
naszych Rodaków miejscem wyjątkowym. Dziedzictwo jego świętej przeszłości oraz
nagrodzone przez wieku bogactwem pomników kultury i odniesień do symboli narodowych
budzą mój szacunek i pozostają szczególnie bliskie mojemu sercu. Dlatego cieszę się, Ŝe
pełniąc Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej nie tylko miałem okazję wielokrotnie odwiedzić
Państwa miasto uczestnicząc w uroczystościach państwowych oraz w spotkaniach o randze
międzynarodowej, ale mogłem równieŜ przyczynić się do tego wielkiego narodowego dzieła
na rzecz, którego pracuje Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Za niezwykle
waŜny uwaŜam zwłaszcza wyraźny wzrost nakładów finansowych pochodzących z budŜetu
Kancelarii Prezydenta RP kierowanych na cele realizowanego Komitetu. Wszystko to
sprawia, Ŝe poczytuję sobie za zaszczyt, Ŝe społeczność miasta w osobach swoich
przedstawicieli zechciała w ostatnim czasie podjąć zamysł na nadanie mi tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Krakowa. Pragnę Państwu dzisiaj podziękować za ten jedyny w swoim
rodzaju wyraz uznania. JednakŜe ze względu na zaistniałą wokół tego wydarzenia atmosferę
napięcia i niezrozumienia czuję się w obowiązku prosić Państwa w tej chwili o zaniechanie
tej procedury. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński.
Szanowne Panie! Szanowni Panowie!
Jako Przewodniczący Rady Miasta wycofuję druk o nadanie imienia Honorowego Obywatela
Miasta Krakowa Lechowi Kaczyńskiemu. śałuję tylko, Ŝe niektóre osoby, Radni podchodzili
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do sprawy w tak złej, ordynarnej i uprzykrzającej wręcz, a powiem nawet haniebnej, Ŝe
wymyślały róŜne rzeczy, w których czy ja czy jakakolwiek osoba brała udział w jakichś
konszachtach manipulacyjnych, wstydzę się za tego Radnego, szkoda, Ŝe do tego doszło.
Natomiast to jest wybitny człowiek, Pan Prezydent, i byłbym wielce dumny jeśli
kiedykolwiek zostanie Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa. Dziękuję.
Szanowne Panie! Szanowni Panowie!
Za około 15 minut zwołam Komisję Główną bo to Komisja Główna musi wycofać wniosek ze
względu na to, Ŝe wniosek był Komisji Głównej.
Radny – p. B. Kośmider
Proszę Państwa w kwestii formalnej, czy Sesja została zamknięta Panie Przewodniczący?
Przewodniczący obrad – p. J. Pilch
Tak, zamknąłem Sesję. Szanowne Panie! Szanowni Panowie! Ze względów proceduralnych
chciałbym Państwu powiedzieć, Ŝe w tej chwili będziemy mieć 10 minut przerwy, aby system
włączyć do nowego programu, aby móc rozpocząć nową Sesję. 10 minut przerwy.

Na podstawie kaset magnetofonowych
stenogram wykonała
Maria Duś
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