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Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Szanowni Państwo bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Proszę o przygotowanie sprawdzenia
obecności i udział Państwa w sprawdzeniu obecności. Proszę o wydruk. Pan Andrzej
Hawranek nieobecny usprawiedliwiony, Pani Jantos nieobecna usprawiedliwiona, Pan
Mariusz Kękuś nieobecny, Pani Katarzyna Pabian nieobecna, Pan Grzegorz Stawowy
nieobecny, Pani Tatara nieobecna, Pani Fijałkowska obecna. Szanowni Państwo jak ktoś
dojdzie, bo wiem, że osoby dochodzą, to oczywiście obecność zostanie uznana.
Otwieram LXIX zwyczajną Sesję Rady Miasta. Serdecznie witam Panie i Panów
Radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Serdecznie
witam Zastępców Pana Prezydenta, Pana Sekretarza i Skarbnika. Witam wszystkich
przybyłych na dzisiejszą Sesję. Szanowni Państwo nie mamy jakichś specjalnych gości, stąd
najpierw przejdziemy sprawy organizacyjne przy tej okazji i jeszcze inne rzeczy.
Informuję Państwa Radnych, że stenogram i protokoły z LXVII Sesji to jest z 29 marca oraz z
LXVIII Sesji, to jest posiedzenie z 29 marca są do wglądu w Kancelarii Rady, pokój 201. Czy
do protokołów poprzednich to jest z LXV Sesji z posiedzenia 1 marca oraz LXVI,
posiedzenia z 15 marca są uwagi? Jeżeli nie ma protokoły zostaną podpisane. Przypominam o
obowiązku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych z Państwa Radnych, którzy
zamierzają je zgłosić na dzisiejszej Sesji oraz o obowiązku doręczenia Przewodniczącemu też
swoich interpelacji na piśmie. Szanowni Państwo, mamy szereg spraw międzysesyjnych
i tutaj będę prosił o uwagę.
Po pierwsze wzorem lat ubiegłych przypominam o obowiązku złożenia oświadczenia
majątkowego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z dwiema kopiami zeznania
podatkowego za ubiegły rok w terminie do 30 kwietnia 2017. W tej sprawie zostało
skierowane do Państwa pismo 28 marca, do którego dołączony został formularz oświadczeń
majątkowych, które są również dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
Krakowa pod wskazanym w piśmie adresem. Z uwagi na fakt, że w bieżącym roku
30 kwietnia wypada w niedzielę, rekomenduję Państwu osobiste składanie oświadczeń
majątkowych do 28 kwietnia to jest do piątku, jeżeli ktoś będzie składał oświadczenie
majątkowe za pośrednictwem poczty, również możliwe to będzie w dniach 29 i 30 kwietnia to
jest w sobotę i odpowiednio w niedzielę, decydująca jest data stempla początkowego.
Przypominam, że z tym się wiążą restrykcje zapisane w ustawie o samorządzie terytorialnym.
To jest sprawa pierwsza.
Sprawa druga. Informuję, że do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły pisma:
1. Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące rezolucji Nr 57 Rady Miasta
Krakowa z 15 marca
w sprawie podjęcia pilnych działań legislacyjnych
zmierzających do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.
2. Odpowiedź od Wicemarszałka Województwa dotycząca rezolucji Nr 58
w sprawie podjęcia prac nad ustanowieniem Parku Krajobrazowego Dolina Wisły.
Po trzecie. Pani Agata Tatara obecna, bo była sprawdzana obecność, Pani Agata Tatara
obecna. Mamy taką miłą okoliczność, wśród nas jest Pani Marta Patena, która parę dni temu
została doceniona tytułem Krakowianki Roku. Ponieważ prosiła, a myślę, że warto docenić
takie rzeczy, więc serdecznie witamy i oklaski dla Pani Marty, Pani Marta mówi.
Radna – p. M. Patena
Ja proszę Państwa w tym duchu, ta Krakowianka to podobno ja, ten wianek może tylko
niepotrzebny, ale to tak w żartach. Chciałam wszystkich Państwa serdecznie zaprosić na
kremówkę, ponieważ Wielki Tydzień to tort nie bardzo wypada bo masło, a kremówka to jest
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po prostu budyń, Pani Basia w sekretariacie Przewodniczącego i Pan Przewodniczący
zgodzili się, aby Pani Basia częstowała Państwa kremówkami. Zapraszam wszystkich
Państwa na kremówkę do sekretariatu i dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
I oklaski dla Marty. Proszę Państwa jeszcze gwoli spraw organizacyjnych Pan Stawowy i
Pani Pabian obecni. Szanowni Państwo zgodnie z odpowiednim paragrafem Statutu dla
projektów, które będą dzisiaj rozpatrywane w trybie jednego czytania wyznacza się termin
zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu
zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej Sesji dotyczy to następujących projektów uchwał:
1. Druk 1838, przyznanie Srebrnego Medalu Cracoviae Merenti Towarzystwu
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
2. Druk 1839, przyznanie Brązowego Medalu Cracoviae Merenti Towarzystwu
Lekarskiemu Krakowskiemu.
3. Druk 1840, przyznanie Brązowego Medalu Cracoviae Merenti Studenckiemu
Komitetowi Solidarności.
4. 1814, przyjęcie regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie
Gminy Miejskiej Kraków niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach
podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
5. Druk 1815, przyjęcie oraz ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobierania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych
oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.
6. Druk 1835, uchylenie uchwały Nr XXXIV/562/15 w sprawie określenia kryteriów
naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów.
7. Druk Nr 1827, zmieniająca uchwałę Nr LXXIV/941/09 w sprawie określenia
szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych, szczegółowych zasad ustalania wysokości
odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania, a także
zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
8. 1834, zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad
przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych,
zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych
zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze.
9. 1830, odwołanie Filipa Mocie z pełnienia funkcji ławnika.
10. Druk 1833, nazwy skwerów i nazwy ulicy.
11. 1813, ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Krakowa projektu uchwały
powołującej Krakowską Radę Programową ds. przygotowania obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
12. Druk 1818, objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu nad Rokiem
Jubileuszowym 100-lecia Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.
13. Druk 1836, skarga na Prezydenta Miasta Krakowa i Radę Dzielnicy XVIII Nowa
Huta.
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14. Druk 1837, ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot.
Pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Lasu Borkowskiego.
15. 1843, przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/594/08 Rady
Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd
Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia
Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
16. Druk 1844, zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 /dot. zwiększenia planu
dochodów w działach 801 i 855 oraz planu wydatków w działach 750, 801 i 855/.
Na podstawie paragrafu 34 ust. 3 Statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego
składu Rady to jest 5 Radnych lub Prezydenta, zawierający uzasadnienie, złożony najpóźniej
do końca dyskusji Rada może zdecydować o rozpatrzeniu wyżej wymienionych projektów
uchwał w trybie dwóch czytań. Informacja dotycząca skarg. Od ostatniej informacji na LXVI
Sesji Rady Miasta wpłynęła jedna skarga. Skarga będzie przedmiotem prac Komisji
Rewizyjnej, która zadecyduje o sposobie dalszego jej procedowania. Szanowni Państwo
porządek obrad dzisiejszej Sesji został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 3 kwietnia.
Informuję Państwa, że w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku
obrad zostały włączone projekty uchwał Prezydenta według druków:
1. 1811, określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. 1812, udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z
przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace restauratorskie, konserwatorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na
obszarze Gminy Miejskiej Kraków nie stanowiące jej wyłącznej własności.
3. Druk 1819, dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września do
31 sierpnia.
4. Druk 1820, dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na
terenie Gminy Miejskiej Kraków do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego
ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1 września do
dnia 31 sierpnia 2019.
5. Druk Nr 1821, zmiany w budżecie na rok 2017, dotyczy zwiększenia planu dochodów
i wydatków w działach 600, 851, 854 i 921.
6. Druk 1822, zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017, dot. zmiany planu
dochodów w działach 801, 852, 900 oraz zmiany planu wydatków w stosownych
działach.
7. Druk 1823, zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017, dot. zwiększenia planu
dochodów w dziale 600 oraz planu wydatków w stosownych działach.
8. Druk 1824, zmiana uchwały w sprawie budżetu na rok 2017 oraz zmian w budżecie
Miasta Krakowa dot. zmian w planie wydatków w działach 600, 710 i stosownych,
zadania dzielnic.
9. Druk 1825, zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej z późniejszymi zmianami.
10. Druk 1826, zawarcie umowy o współpracy między Wiedniem i Stołecznym
Królewskim Miastem Krakowem.
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Czy Pan Prezydent, najpierw Pan Prezydent, czy w imieniu Pana Prezydenta wniosek o
zmianę w porządku obrad? Pan Sekretarz bardzo proszę.
Sekretarz Miasta Krakowa – p. P. Stańczyk
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Zwracam się z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie
nadania Statutu Teatrowi Ludowemu, to jest druk Nr 1849. Konieczność rozpatrzenia tej
sprawy w dniu dzisiejszym wynika między innymi z faktu, iż projekt ten sprowadza się do
poszerzenia zakresu działalności teatru w związku z ubieganiem się o dodatkowe środki
finansowe. Tu jest wymagana też liczba podpisów Radnych zgodnie ze Statutem.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję. Pan Mariusz Kękuś obecny. To było w imieniu Pana Prezydenta. W imieniu
Komisji? Nie widzę. W imieniu Grupy Radnych? Pan Radny Kalita, potem Pan Radny
Urynowicz.
Radny – p. A. Kalita
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Proszę o włączenie do porządku obrad projektu uchwały Rady Miasta Krakowa według druku
1859, chodzi o nadanie nazwy skweru im. Szota Rustawelego, ten skwer znajduje się w
dzielnicy VIII Dębniki u zbiegu ulic Skwerowej i Kazimierza Puławskiego, Michała
Bałuckiego, przedstawiam ten druk łącznie z podpisami i proszę o włączenie do porządku
obrad. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Proszę bardzo. Dziękuję. Pan Radny Urynowicz bardzo proszę.
Radny – p. T. Urynowicz
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Dwie pilne sprawy. Najpierw proszę o wprowadzenie do porządku dzisiejszej Sesji jako
sprawy nagłej druku 1855 czyli w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia programu
pod nazwą Nowa Huta dziś. Wszyscy tutaj świetnie wiemy, że Pan Wojewoda wykonał swój
obowiązek nadzorczy i dokonał unieważnienia części tej uchwały, w związku z tym zgodnie z
wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego druk, który chcę wprowadzić obejmuje te wskazane
przez Urząd Wojewódzki zmiany. I chcę tutaj także zaznaczyć bardzo wyraźnie, że to jest
druk przyjmowany w trybie dwóch czytań. Nie ma możliwości odstąpienia od tej zasady, co
spowoduje, że gdybyście Państwo zechcieli podjąć inną decyzję niż mój wniosek, czyli nie
wprowadzać spowoduje to mniej więcej tylko tyle, że wprowadzenie tego na kolejnej Sesji
spowoduje kolejne wykroczenie poza termin wskazany w uchwale to znaczy poza 15 maja,
czyli kolejny raz 2 mln zł, które są przygotowane w budżecie nie zostaną zrealizowane. Tu
jest stosowna liczba podpisów pod wnioskiem. To jest jedna sprawa, druk 1855.
I rezolucja według druku 1860-R, także proszę i wnioskuję o wprowadzenie, to jest do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zaprzestania finansowania Muzeum
PRL przez Pana Ministra. Pomimo tego, że obowiązuje dwustronna umowa zawarta między
Krakowem, a Ministerstwem Kultury na współfinansowanie tej placówki, pomimo tego, że
wyłoniony został w drodze przetargu realizator scenariusza wystawy, a także projekt
wykonawczy związany z modernizacją tego obiektu Pan Minister podjął decyzję
jednostronną, jakby nie przekazując jeszcze uzasadnienia, podjął decyzję o wstrzymaniu
8

LXIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA
12 kwietnia 2017 roku
finansowania, co jest bardzo niepokojące wobec, w świetle dobrego funkcjonowania tej
jednostki i perspektywicznego i wpisania się jakby do scenariusza działań. Przypomnę także
niedawną sprawę ze wstrzymaniem finansowania Muzeum II Wojny Światowej. Dziękuję
bardzo.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych w sprawie zmian w porządku obrad?
Nie widzę. Proszę Państwa mamy cztery wnioski.
Pierwszy wniosek Prezydenta o wprowadzenie do porządku obrad z odstąpieniem od
14-dniowego terminu doręczenia i rozpatrzenia jako sprawy nagłej projektu uchwały według
druku 1849. Rzecz dotyczy nadania statutu Teatrowi Ludowemu. Głos za, głos przeciw? Nie
widzę. Głosujemy. Pan Sekretarz przed chwilą przedstawiał argumentację.
Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć guzik. Dziękuję. Proszę wynik.
Głosowaliśmy 40 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt
do porządku obrad.
Kolejny wniosek Grupy Radnych o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie
jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie nazwy skweru, o czym referował przed
chwilą Pan Radny Kalita. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, głosujemy.
Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad proszę
o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika.
Kto jest przeciw proszę o podniesienie ręki?
Kto się wstrzymał proszę o podniesienie ręki?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, wynik proszę.
41 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Punkt został wprowadzony.
Kolejny wniosek Grupy Radnych o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie
jako sprawy nagłej w pierwszym czytaniu, projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
programu, zmiany uchwały dotyczącej programu Nowa Huta dziś. Głos za, głos przeciw temu
drukowi? To jest druk 1855.
Kto jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika?
Kto jest przeciw proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika?
Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik.
41 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku
obrad.
I ostatni wniosek dotyczący porządku obrad, to jest wprowadzenie do porządku obrad
projektu rezolucji według druku 1860-R w sprawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa
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Narodowego w sprawie wstrzymania współfinansowania Muzeum PRL w Krakowie. Głos za,
głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, głosujemy.
Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad proszę
o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika?
Kto jest przeciw proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika?
Kto się wstrzymuje proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie guzika?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Bardzo proszę wynik.
21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada nie wprowadziła tego punktu do
porządku obrad ze względu na brak wystarczającej liczby. Proszę o wydruk. Dziękuję.
INTERPELACJE I WNIOSKI RADNYCH.
Bardzo proszę Pana Dominika Jaśkowca o zastąpienie mnie i proszę o zgłaszanie się
elektroniczne. Pierwsza Pani Marta Patena, Słoniowski, Gilarski.
Radna – p. M. Patena
Super się złożyło, bo ja zapomniałam powiedzieć, że jak ktoś nie lubi kremówek to jest opcja
szarlotki.
Moje dwie interpelacje dzisiejsze dotyczą następujących spraw. Pierwsza jest taka, że na
pasku telewizji Kraków Regionalnej Informacyjnej pojawia się taka informacja, która pewnie
źle świadczy o telewizji, bo telewizja popełniła błąd, ale to jest jakby na karb Gminy Kraków,
że rozpoczyna się 18 kwietnia rekrutacja do przedszkoli samorządowych i że wnioski należy
składać do 13 kwietnia, co jest niemożliwe, 18 rozpoczynać, a 13 kończyć. Zwracam się do
Pana Prezydenta żeby napisać wniosek do telewizji, aby to poprawiła, bo jak widać przez dwa
dni nikt nie ośmielił się tego poprawić.
I druga moja interpelacja bardzo krótko, brzmi: pisma, które otrzymali Państwo Dyrektorzy 4
kwietnia od Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji od Pani Katarzyny Król,
pismo mówi o ilości oddziałów, które mają być w każdej szkole ponadpodstawowej i
chciałam zapytać co zmieniło się w prawie oświatowym, bo do zeszłego roku arkusze
organizacyjne były przez dyrektorów proponowane na podstawie zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa, zawsze najpierw było zarządzenie, później arkusze, teraz zarządzenia
podobno nie będzie. Moje pytanie jest dlaczego, czy do tej pory było niezgodnie z prawem,
czy teraz jest zgodnie z prawem i na jakiej podstawie i ponieważ dowiadujemy się przy
każdej okazji, że dyrektorzy mają tzw. samodzielność decyzyjną, że decydują o wszystkim,
co się dzieje w ich placówce, a zatem też w tej interpelacji pytam Pana Prezydenta czy nie
wystarczyłoby tylko przywołać treści porozumienia między Prezydentem Miasta Krakowa, a
Panią Kurator, porozumienia, które mówi o intencji jednozmianowości we wszystkich
szkołach i prośby do dyrektorów, aby te arkusze zmierzały do tej jednozmianowości niż
twardą ręką odcięcie ilości oddziałów, ponieważ są szkoły, które i tak mają jedną zmianę, a
obcięto im ilość oddziałów od przyszłego roku. Czyli to jakby nie idzie jedno z drugim w
parze. Bardzo proszę o odpowiedź na te pytania. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Kolejnym mówią jest, Pani Radna Patena była, Pan Radny Łukasz Słoniowski.
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Radny – p. Ł. Słoniowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja w mojej interpelacji infrastrukturalnej proszę o zwrócenie uwagi na stan asfaltu na
skrzyżowaniu Al. Krasińskiego z ulicą Kościuszki. Powstały tam głębokie koleiny, które
znacznie obniżają komfort jazdy samochodów, zwłaszcza tych, które jadą ulicą Kościuszki na
wprost, niepokojący jest także stan torów, które głośno rezonują przy każdym
przejeżdżającym po nich samochodzie. W związku z tym proszę o informację na kiedy
zaplanowany jest remont w tym miejscu i równocześnie apeluję by był to możliwie bliski
termin.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Pan Radny Gilarski.
Radny – p. M. Gilarski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Chciałbym zapytać o dwie sprawy. Pierwsza z nich dotyczy listu, który Pan Prezydent wysyła
do mieszkańców, oczywiście to jest informacja prasowa, bo ja jeszcze takiego listu nie
dostałem, ale z tego co wyczytałem 350 tys. adresów, zostały wysłane listy i to kosztuje
59 tys., w sprawie tego jak Pan Prezydent dzielnie zabiega o zieleń miejską. Wiemy wszyscy,
że Radni wielokrotnie składali poprawki do budżetu, aby uzyskać tą kwotę 100 mln zł na
zieleń i Prezydent bronił się jak mógł przed tym, ostatecznie w tym roku to się udało
zrealizować, natomiast ja bym chciał zapytać w jakim trybie wyłoniono firmę, która te listy
wysyła, w jaki sposób to zostało zorganizowane i w jaki sposób, czy faktycznie te kwoty czyli
59 tys. zł na 350 tys. adresów, nie wiem, w każdym razie proszę o zweryfikowanie tych
informacji prasowych, chciałbym, aby Pan Prezydent na to odpowiedział. To jest pierwsza
sprawa.
Druga sprawa też media o tym pisały, że powstaje ośrodek treningowy Cracovii w Rącznej,
trzeba się cieszyć, że jak powstają takie ośrodki i baza, infrastruktura sportowa jest
rozbudowywana, ale wiem, że jest umowa użytkowania wieczystego na tereny przy tzw.
Cichym Kąciku i tam też są terminy realizacji pewnych inwestycji, też infrastruktury
sportowej przez Klub MKS Cracovia i chciałbym poprosić o kopię tej umowy użytkowania
wieczystego i informacje o harmonogramie realizacji budowy tej inwestycji
infrastrukturalnych, sportowych na Cichym Kąciku, jak wygląda realizacja, ja wygląda
dotrzymywanie tychże terminów zapisanych też w umowie użytkowania wieczystego.
Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Pan Przewodniczący do protokołu. Pani Radna Teresa Kwiatkowska.
Radna – p. T. Kwiatkowska
Szanowni Państwo! Pani Prezydent! Panie Skarbniku! Szanowne Panie Radne i Radni!
Ja mam jedną interpelację, ja już kiedyś o tym składałam, chyba w zeszłym roku, dyżury
Radnych są po to żeby wysłuchiwać wszelkich jakichś wniosków i zażaleń od mieszkańców
Krakowa, nawet o tych interpelacjach, o których ja chcę teraz powiedzieć prasa pisała. To są
tzw. przejścia dla pieszych zwane popularnie zebrami. Naprawdę w niektórych punktach
miasta przejście przez zebrę w określonym czasie, nawet jeszcze jak samochody stoją i nie
jadą, graniczy z cudem, a przejścia są dla mieszkańców powiedzmy od niemowlęcia, bo z
wózkiem też mamy czy rodzice jeżdżą, do wieku bardzo starszego. To co mieszkańcy na
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niektórych przejściach wykonują to jest bieg, rozglądanie się czy ja zdążę, czy ktoś nie będzie
za mną trąbił, nie jest dla wszystkich przystosowane. Naprawdę mnie już raz odpisano, że
przeprowadzano badania, że to tam sprawdzano, że wszystko gra, ewentualnie przecież to
można jakoś zwiększyć jak jest dzień, a zmniejszyć jak jest ograniczona liczba przechodniów
czy samochodów w godzinach późno wieczornych czy w nocnych i mnie się nasuwa taka
myśl, że mieszkańcy Krakowa to nie są sprinterami z Jamajki w postaci słynnego biegacza
Bolta, który może jak kiedy przyjedzie do Krakowa to na pewno z tych przejść nie będzie
korzystał, naprawdę przez pasy wszyscy przechodzą, nie tylko zwykli mieszkańcy, ale
urzędnicy Magistratu, ZIKiT, więc proszę wziąć to pod uwagę, bo kiedyś na dyżur przyszła
jedna Pani i powiedziała, że ona się bardzo cieszy, że teraz część, jak jest remont Ronda
Kocmyrzowskiego, jedna ulica jest wyłączona, chodzi o tramwaje, bo tam na tych światłach
to ona sobie może spokojnie przejść gdzie są szyny tramwajowe, a tramwaj nie jeździ to tylko
zwraca uwagę z dwóch stron na samochody. Ale kiedyś Rondo Kocmyrzowskie naprawią i
znów będzie stres. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Kolejnym mówcą jest Pan Radny Stanisław Rachwał. Do protokołu. W takim razie
Pan Radny Andrzej Mazur, zapraszam, przygotuje się Pan Radny Aleksander Miszalski.
Radny – p. A. Mazur
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja mam dwie interpelacje. Jedna jest związana z licznymi pytaniami mieszkańców na
dyżurach i telefonicznymi w sprawie zabezpieczenia Fortu Mistrzejowice oraz przy okazji
sprawdzenie zabezpieczeń Fortu Batowice. Mianowicie są to wejściem sprawiają zagrożenie i
mogą spowodować potencjalny wypadek, a tam bardzo często dzieci bawią się, wchodzą do
tych fortów. Oczywiście wiem, że jeśli chodzi o, na Złotego Wieku o Fort Batowice są
pieniądze i środki przeznaczone na ten cel, ale zwracam się jeszcze w sprawie tego drugiego
Fortu. Musimy myśleć o tym żeby nie doszło do jakiegoś wypadku.
Następna interpelacja jest związana z licznymi pytaniami mieszkańców z ulicy Powstańców i
okolic, mianowicie mieszkańcy proszą o przywrócenie nazwy przystanku autobusowego
Batowice – Agroma. Interpretują to w ten sposób, że nazwa Agroma funkcjonuje w
społeczności lokalnej od 60 lat, niektórzy chcą wracać do tej starej historii, jest głęboko
utrwalona przez tych mieszkańców i proszą żeby zmienić tą nazwę mieszkańców dlatego, że
aktualna nazwa powoduje, że sugeruje bliskość stacji PKP i to powoduje, że ludzie się gubią.
Tyle w tej sprawie. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Pan Radny Aleksander Miszalski.
Radny – p. A. Miszalski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja mam dzisiaj dwie interpelacje, o jednej chciałem powiedzieć. Mianowicie zwracam się z
pytaniem czy jest możliwość przede wszystkim prawna i czy gmina widzi sensowność
powołania zespołu ds. legalności wycinki drzew. Chodzi o to, że w ostatnim czasie po
zmianie przepisów tych wycinek jest dużo więcej i czasem one mimo wszystko są
prowadzone nielegalnie. I mieszkańcy zazwyczaj nie wiedzą tego na pierwszy rzut oka czy
dana wycinka jest legalna czy nie. W przypadku gdyby taki zespół funkcjonował może
mógłby po prostu w miarę szybko skoordynować swoje działania, pojawić się na miejscu i
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ocenić czy faktycznie jakby jest prowadzone to zgodnie z prawem czy też nie i jeżeli wycinka
byłaby prowadzona niezgodnie z prawem to wtedy dałoby się taką wycinkę zablokować, w
innym przypadku można oczywiście karać, ale drzew już nie przywrócimy. Może w takim
zespole mógłby się znaleźć ktoś ze straży miejskiej, z policji, z Wydziału Kształtowania
Środowiska i jakiś kwalifikowany dendrolog, to zresztą jest w interpelacji, to na prośbę
mieszkańców, którzy z takim pomysłem się zwrócili. Tak, że będę zobowiązany za
odpowiedź. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Pani Radna Grażyna Fijałkowska do protokołu. W związku z tym wyczerpaliśmy
listę mówców, jeszcze, dobrze, to proszę. Jeszcze Pan Przewodniczący Pietrus.
Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni!
Ja zgłaszam dwie interpelacje. Jedna dotyczy zobowiązań inwestora przy ulicy Tuchowskiej
do realizacji inwestycji z jego środków i jest pytanie czy, dlaczego inwestor nie wywiązuje się
z tego, czy w końcu, czy umowa jest na tyle bezpieczna, że nie wymiga się z tego
zobowiązania.
A druga interpelacja dotyczy zadań, które są wpisane w budżecie, dotyczy to modernizacji na
rok 2017, są niepokojące sygnały ze strony dyrekcji, że nic się nie dzieje w tym kierunku, w
związku z tym mam pytanie o te szkoły, czy ten proces termomodernizacji faktycznie jest
przygotowywany i będzie realizowany w tym roku zgodnie z zapisami w budżecie. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Panu Przewodniczącemu. To teraz już na pewno wyczerpaliśmy listę mówców. Ja
przypominam o obowiązku dostarczenia interpelacji na piśmie tym z Państwa Radnych,
którzy tego nie zrobili i takich tez tutaj nie dostarczyli, że jest taki obowiązek. Przechodzimy
do kolejnego punktu:
ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH.
Rozumiem, że Pan Sekretarz zbiorczo udzieli informacji.
Sekretarz Miasta Krakowa – p. P. Stańczyk
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Na poprzedniej Sesji w dniu 29 marca zgłoszono 30 interpelacji. Prezydent udzielił
odpowiedzi na 8 z nich, co do pozostałych termin udzielenia odpowiedzi przypada do
19 kwietnia. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Rozumiem, że to była zbiorcza informacja odpowiedzi na interpelacje, zatem ten
punkt również wyczerpaliśmy. Proszę Panie Przewodniczący, rozumiem, że przerwa.
Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący ja wnioskuję o przerwę dla Klubu Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że
20 minut wystarczy. Może być do 11.oo.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Panie Przewodniczący ile, bo 20 minut to jest do 11.05.
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Radny – p. W. Pietrus
11.10 przyjmijmy.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dobrze. Realizując wniosek Klubu ogłaszam przerwę do godziny 11.10.
PRZERWA DO GODZINY 11.10.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Szanowni Państwo będziemy wznawiać obrady. Sprawdzimy kworum dlatego, że teraz
będziemy mieli druki związane z nadaniem Medalu Cracoviae Merenti, a sytuacja jest taka, że
zgodnie z procedurą po przedstawieniu projektu uchwały będziemy każdy z tych druków
głosować, bez dyskusji, tak wygląda procedura. Sprawdzamy kworum i potem mamy trzy
projekty uchwał związane z nadaniem Medalu Cracoviae Merenti i po każdym wprowadzeniu
będziemy głosować te druki, reszta uchwał w bloku głosowań, natomiast zgodnie z procedurą
Rada Miasta Krakowa po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez wnioskodawcę
niezwłocznie przystępuje do głosowania projektu uchwały. Dotyczy to medali. Sprawdzamy
kworum. Mamy kworum, zatem wznawiam obrady i tak jak mówiłem trzy głosowania w
związku z przyznaniem Medali Cracoviae Merenti. Pierwszy projekt uchwały dotyczy druku
1838. Zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały minął
termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu
zakończenia dyskusji nad projektem.
PRZYZNANIE SREBRNEGO MEDALU CRACOVIAE MERENTI TOWARZYSTWU
MIŁOŚNIKÓW HISTORII I ZABYTKÓW KRAKOWA.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek Komisji Medalu, druk 1838, referuje Pan
Sekretarz, zapraszam.
Sekretarz Miasta Krakowa – p. P. Stańczyk
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Posiedzenie Komisji Medalu odbyło się w dniu 22 lutego 2017 roku. Komisja w składzie
Prezydent Miasta Prof. Jacek Majchrowski, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof.
Wojciech Nowak i Arcybiskup Metropolita Krakowski Ksiądz Prof. Marek Jędraszewski
podjęła na tym posiedzeniu trzy uchwały w formie wniosków do Rady Miasta. Pierwszy z
nich dotyczy ustanowienia, przyznania Srebrnego Medalu Cracoviae Merenti Towarzystwu
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Komisja wnosi o przyznanie dla Towarzystwa
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa Srebrnego Medalu Cracoviae Merenti.
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa działa od 120 lat, oddane jest misji
ochrony i propagowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa historycznego miasta,
zostało powołane w 1896 roku z inicjatywy Dyrektora Archiwum Akt Dawnych Miasta
Krakowa Prof. Stanisława Krzyżanowskiego. Jako główne cele działania Towarzystwa
zapisano wtedy poznawanie dziejowej przeszłości Krakowa i jego okolic oraz budzenie
poszanowania dla pamiątek i zabytków miasta. Założenia zawarte w statucie nieprzerwanie
realizowane są przez 120 lat działalności i przez ten czas niezmiennie Towarzystwo zrzesza
wybitne jednostki środowiska naukowego.
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Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. To było wprowadzenie projektodawcy. Zgodnie z paragrafem 7 uchwały
LIV/370/92 Rada Miasta Krakowa po wysłuchaniu uzasadnienia przedstawionego przez
wnioskodawcę przystępuje do głosowania projektu uchwały. Jest to bez dyskusji, w związku
z tym poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Tak jak Państwu mówiłem wcześniej
głosujemy przyznanie Medalu Cracoviae Merenti Towarzystwu Miłośników Historii i
Zabytków Krakowa.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Zamykam głosowanie, proszę o wynik.
Za było 28 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że
Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania Srebrnego Medalu Cracoviae Merenti
Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.
Drugi Medal, druk 1839. Zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta Krakowa do tego
projektu uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, termin zgłaszania poprawek
wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.
PRZYZNANIE
BRĄZOWEGO
MEDALU
CRACOVIAE
TOWARZYSTWU LEKARSKIEMU KRAKOWSKIEMU.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pan Sekretarz.

MERENTI

Sekretarz Miasta Krakowa – p. P. Stańczyk
Szanowni Państwo!
Na tym samym posiedzeniu Komisja Medalu skierowała do Rady Miasta wniosek o
przyznanie Brązowego Medalu Cracoviae Merenti dla Towarzystwa Lekarskiego
Krakowskiego. Organizacja ta należy do najstarszych lekarskich stowarzyszeń naukowych na
świecie, powstała w 1866 roku, od samego początku była to nie tylko organizacja zawodowa
lekarzy, ale stawiała sobie za cel krzewienie patriotyzmu i odzyskanie niepodległości przez
Polskę. Od lat 50-tych ubiegłego wieku stanowi Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
zachowując pełną autonomię. Organizuje konferencje, sympozja naukowe, spotkania
poświęcone przypominaniu wybitnych postaci polskiej medycyny, prowadzi również
działalność wydawniczą oraz liczne koła terenowe. We współpracy z samorządem
zawodowym lekarzy niesie pomoc lekarzom pochodzenia polskiego między innymi na
Białorusi i na Ukrainie. W swojej działalności wybiega ponad profil jednej specjalizacji
medycznej, jest jednym z istotnych punktów na mapie naukowej i kulturalnej miasta
Krakowa.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Panu Sekretarzowi. To było wprowadzenie projektodawcy. Zgodnie z paragrafem 7
uchwały Nr LIV/370/92 z późniejszymi zmianami Rada Miasta Krakowa po wysłuchaniu
uzasadnienia przedstawionego przez wnioskodawcę niezwłocznie przystępuje do głosowania
projektu uchwały. W związku z tym poddaję projekt uchwały pod głosowanie i będziemy
głosować projekt, druk 1839.
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Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały proszę o
podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Rozumiem, że już wszyscy, zatem zamykamy głosowanie,
proszę o wynik.
32 Radnych było za, 0 przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Stwierdzam, że Rada
przyjęła projekt uchwały zawarty w druku 1839.
I ostatni Medal. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały
według druku 1840 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek
wyznaczam do czasu zakończenia czytania projektu.
PRZYZNANIE
BRĄZOWEGO
MEDALU
CRACOVIAE
MERENTI
STUDENCKIEMU KOMITETOWI SOLIDARNOŚCI.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pan Sekretarz Paweł Stańczyk, zapraszam.
Sekretarz Miasta Krakowa – p. P. Stańczyk
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W końcu na tym samym posiedzeniu Komisji Medalu sformułowany został wniosek w
sprawie przyznania Brązowego Medalu dla Studenckiego Komitetu Solidarności. Przyjmuje
się, że Studencki Komitet Solidarności został powołany do życia 15 maja 1977 roku w
następstwie tragicznej śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach studenta filologii polskiej i
filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Pyjasa, współpracownika Komitetu Obrony
Robotników. Celem utworzenia Komitetu było zainicjowanie prac nad utworzeniem
autentycznej i niezależnej organizacji studenckiej, pierwszej tego rodzaju organizacji w
Europie Wschodniej. Ruch zainicjowany w Krakowie rozpowszechnił się potem na cały kraj,
a Komitet włączył się w szeroko rozumianą działalność opozycyjną.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. To było wprowadzenie projektodawcy. Zgodnie z paragrafem 7 uchwały
LIV/370/92 z późniejszymi zmianami Rada Miasta Krakowa po wysłuchaniu uzasadnienia
przedstawionego przez wnioskodawcę przystępuje do głosowania projektu uchwały. Zatem
poddaję projekt uchwały pod głosowanie, głosujemy.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli już wszyscy z Państwa zagłosowali to zamykamy
głosowanie, proszę o wynik.
Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały, za głosowało 33 Radnych, nikt nie był
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu, w związku z tym projekt uchwały został przyjęty,
druk 1840. I teraz wracamy już do zwyczajnego trybu, dziękuję Państwu za szybkie i sprawne
przegłosowanie. Drugie czytania, druk 1514.
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WYRAŻENIE ZGODY NA SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM
UŻYTKOWYM PRZY ULICY STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA NR 5.
Referuje Pani Dyrektor, w zastępstwie Pani Dyrektor Marty Witkowicz.
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Do druku nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania, projekt uchwały będziemy głosować w bloku
głosowań. Kolejny projekt uchwały, druk 1804:
WYRAŻENIE ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD ŻĄDANIA ZWROTU KWOTY
ZWALORYZOWANEJ BONIFIKATY UDZIELONEJ OD CENY SPRZEDAŻY
UDZIAŁU 7254/357657 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZWIĄZANEGO
Z LOKALEM MIESZKALNYM W BUDYNKU PRZY ULICY J. ŁEPKOWSKIEGO 4
W
KRAKOWIE
STANOWIĄCYM
POPRZEDNIO
WSPÓWŁASNOŚĆ
WNIOSKODAWCÓW
NA
ZASADACH
USTAWOWEJ
WSPÓLNOŚCI
MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ.
Druk 1804, projekt Prezydenta Miasta Krakowa, proszę Panią Dyrektor o zreferowanie.
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Do druku nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Czy ktoś w sprawie formalnej chce zabrać głos w sprawie tego druku? Nie widzę.
Zatem zamykam dyskusję, stwierdzam odbycie II czytania, projekt uchwały będziemy
głosować w bloku głosowań. Kolejny projekt uchwały, druk 1822:
ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 /dot. zmian planu
dochodów w działach 801, 852 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach 600, 750,
801, 852, 854, 900 i 921.
Referuje Pani Dyrektor Małgorzata Okarmus, II czytanie.
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. M. Okarmus
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do druku nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Pani Dyrektor. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie formalnej dotyczącej
tego druku? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję i stwierdzam odbycie II czytania, projekt
uchwały będziemy głosować w bloku głosowań. Kolejny projekt uchwały, również zmiany w
budżecie, druk 1824:
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ZMIANA UCHWAŁY NR LXI/1319/16 RADY MIASTA KRAKOWA Z DNIA
21 GRUDNIA 2016 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA KRAKOWA NA ROK
2017 ORAZ W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA NA ROK
2017 /dot. zmian w planie wydatków w działach 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855,
900, 921 i 926 – zadania dzielnic/.
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. M. Okarmus
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do druku nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Pani Dyrektor. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie formalnej dotyczącej
tego druku? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję i stwierdzam odbycie II czytania, projekt
uchwały będziemy głosować w bloku głosowań. Szanowni Państwo druk 1814, tryb jednego
czytania. Zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta Krakowa do tego projektu
uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do
czasu zakończenia dyskusji nad projektem.
PRZYJĘCIE REGULAMINU OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NIEPUBLICZNYCH
PRZEDSZKOLI,
NIEPUBLICZNYCH
INNYCH
FORM
WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W NIEPUBLICZNYCH
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ OKREŚLENIA KRYTERIÓW WYBORU
OFERT.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk 1714, referuje Pani Dyrektor Anna Korfel –
Jasińska, zapraszam.
Dyrektor Wydziału Edukacji – p. A. Korfel – Jasińska
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Obecnie obowiązuje uchwała Rady Miasta Krakowa z 16 marca ubiegłego roku w sprawie
przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert. W ubiegłym roku ustawa stanowiła, że od
września ub. roku miały już nie funkcjonować oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych tylko na ich bazie miały być utworzone przedszkola, w związku z tym
regulamin otwartego konkursu ofert nie obejmował oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych. Przedstawiany Państwu projekt uchwały rozszerza możliwość uczestniczenia
w otwartym konkursie ofert również przez szkoły podstawowe, które prowadzą oddziały
przedszkolne. Zmiana również, która jest wprowadzona w tym projekcie polega na
doprecyzowaniu, że konkurs ofert jest adresowany do niepublicznych przedszkoli,
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w
niepublicznych szkołach podstawowych i to jest dodane, położonych na terenie Gminy
Miejskiej Kraków. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. To było wprowadzenie projektodawcy. Mamy pozytywną opinię Komisji.
Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego
projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję. Stwierdzam odbycie czytania,
projekt uchwały w wersji pierwotnej będziemy głosować w bloku głosowań. Druk 1815, tryb
jednego czytania. Zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta Krakowa do tego projektu
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uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do
czasu zakończenia dyskusji nad projektem.
PRZYJĘCIE ORAZ OGŁOSZENIE JEDNOLITEGO TEKSTU UCHWAŁY
W SPRAWIE USTALENIA TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI
ORAZ TRYBU I ZAKRESU KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI POBRANIA I
WYKORZYSTYWANIA DOTYCJI, UDZIELANYCH DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK
PUBLICZNYCH ORAZ NIEPUBLICZNYCH, PROWADZONYCH NA TERENIE
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW PRZEZ OSOBY FIZYCZNE LUB OSOBY PRAWNE
INNE NIŻ GMINA MIEJSKA KRAKÓW.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk 1815, referuje Pani Dyrektor Anna Korfel –
Jasińska, zapraszam.
Dyrektor Wydziału Edukacji – p. A. Korfel – Jasińska
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Artykuł 16 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych zobowiązuje organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do ogłaszania
jednolitych tekstów uchwał. Niniejszy projekt przedstawiony Wysokiej Radzie jest
zmaterializowaniem się tego przepisu. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. To było wprowadzenie projektodawcy. Mamy pozytywną opinię Komisji.
Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego
projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję. Stwierdzam odbycie czytania,
projekt uchwały w wersji pierwotnej będziemy głosować w bloku głosowań. Druk 1835,
rozpoczynamy procedowanie, też tryb jednego czytania. Zgodnie z właściwym paragrafem
Statutu Miasta Krakowa do tego projektu uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, a
termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.
UCHYLENIE UCHWAŁY NR XXXIV/562/15 W SPRAWIE OKREŚLENIA
KRYTERIÓW NABORU DO SAMORZĄDOWYCH GIMNAZJÓW DLA
KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODAMI GIMNAZJÓW ORAZ
DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZANIA TYCH KRYTERIÓW.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk 1835, referuje Pani Dyrektor Anna Korfel –
Jasińska.
Dyrektor Wydziału Edukacji – p. A. Korfel – Jasińska
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
W związku z tym, że ustawa przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe wprowadza
zmianę struktury systemu edukacji polegającą między innymi na tym, że od 1 września już
nie będą funkcjonowały klasy pierwsze w gimnazjach, a w latach następnych kolejne klasy
dotychczasowego gimnazjum, w związku z tym uchwała dotycząca określenia kryteriów
naboru do gimnazjum nie znajduje zastosowania. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Pani Dyrektor. To było wprowadzenie projektodawcy. Mamy pozytywną opinię
Komisji. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos w sprawie
tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję co oznacza zakończenie
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czytania projektu. Stwierdzam odbycie czytania, projekt uchwały w wersji pierwotnej
będziemy głosować w bloku głosowań. Druk 1827, tryb jednego czytania. Zgodnie z
właściwym paragrafem Statutu Miasta Krakowa do tego projektu uchwały minął termin
zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia
dyskusji nad projektem.
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR LXXIV/941/09 W SPRAWIE OKREŚLENIA
SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PRZYZNAWANIA PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ
KRAKÓW
POMOCY
W
FORMIE
SPECJALISTYCZNYCH
USŁUG
OPIEKUŃCZYCH, SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI
ODPŁATNOŚCI ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ TRYBU
ICH POBIERANIA, A TAKŻE ZASAD CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO
ZWOLNIENIA OD OPŁAT.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk 1827, tryb jednego czytania, referuje Pan Dyrektor
Kramarz, zapraszam.
Dyrektor MOPS – p. W. Kramarz
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Uchwałą z dnia 21 grudnia 2016 roku Rada Miasta Krakowa zmieniła uchwałę z roku 2009 w
sprawie przyznawania usług opiekuńczych specjalistycznych i odpłatności. W załączniku do
uchwały określającej wartości progów dochodowych i odpłatność w ostatnim wierszu zamiast
progu powyżej 550 ujęto próg mylnie, informacje, że próg to powyżej 450 % kryterium
dochodowego, była to oczywista omyłka, jednak nie można było jej sprostować w ramach
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, stąd konieczność podjęcia uchwały w tym
zakresie. Oprócz tego uporządkowano dwa zapisy. Jeden dotyczący tego, że ujęto, że podmiot
realizujący zadanie zostaje wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, oraz wskazano, że odpłatność zostaje
ponoszona na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie bądź też do kasy
MOPS. Dziękuję i proszę o podjęcie uchwały.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Panu Dyrektorowi. To było wprowadzenie projektodawcy. Mamy pozytywną opinię
Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i
Panów Radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem
zamykam dyskusję. Stwierdzam odbycie czytania, projekt uchwały w wersji pierwotnej
będziemy głosować w bloku głosowań. Druk 1834, tryb jednego czytania. Zgodnie z
właściwym paragrafem Statutu Miasta Krakowa do tego projektu uchwały minął termin
zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia
dyskusji nad projektem.
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XXI/272/07 W SPRAWIE OKREŚLENIA
SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PRZYZNAWANIA PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ
KRAKÓW POMOCY W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, ZAKRESU
CZYNNOŚCI WCHODZĄCYCH W SKŁAD USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ
SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI ODPŁATNOŚCI ZA
USŁUGI OPIEKUŃCZE.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, referuje Pan Dyrektor Witold Kramarz, zapraszam.
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Dyrektor MOPS – p. W. Kramarz
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym
należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu
zamieszkania. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej również Rada Gminy określa w drodze
uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Zgodnie ze
stanowiskiem Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa
dokonano przeglądu zarówno kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania ze
świadczeń, progów dochodowych jak również odpłatności, dokonano bardziej szczegółowego
podziału sekwencji jeśli chodzi o progi dochodowe i ustalające w oparciu o progi dochodowe
i odpłatności, co skutkuje tym, że w przypadku 510 osób średnio miesięczna liczba osób
korzystających ze świadczeń usług opiekuńczych nastąpi zmniejszenie odpłatności za usługi
opiekuńcze, co wpłynie korzystnie dla tych osób szczególnie, że są to osoby o niższych
dochodach. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Panie Dyrektorze. To było wprowadzenie projektodawcy. Mamy pozytywną opinię
Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i
Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem
zamykam dyskusję, co zgodnie z właściwym paragrafem Statutu oznacza zakończenie
czytania projektu. Projekt uchwały w wersji pierwotnej będziemy głosować w bloku
głosowań. Kolejny projekt uchwały, druk 1830, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu
Miasta Krakowa do tego projektu uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin
zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.
ODWOŁANIE FILIPA MOCIE Z PEŁNIENIA FUNKCJI ŁAWNIKA.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk 1830, tryb jednego czytania, referuje Pan Dyrektor
Piotr Bukowski, zapraszam.
Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru – p. P. Bukowski
Panie Przewodniczący! Panie Skarbniku! Szanowni Państwo!
Druk Nr 1830 stanowi projekt uchwały w sprawie odwołania Pana Filipa Mocie z funkcji
ławnika miasta, sądowego, w związku z tym, że w styczniu br. Pan Filip Mocie na ręce
Prezesa Sądu Okręgowego złożył rezygnację z pełnienia funkcji ławnika, czym wypełnił
przesłankę o której mowa w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych, Prezes Sądu
Okręgowego skierował korespondencję w tej sprawie do Rady Miasta Krakowa z prośbą o
przygotowanie odpowiedniego projektu uchwały. W związku z tym został przygotowany
niniejszy projekt uchwały, uzyskał pozytywną opinię prawną oraz pozytywną opinię zespołu
opiniującego ds. ławników Rady Miasta Krakowa. Bardzo proszę Państwa Radnych o
podjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Faktycznie zespół opiniujący ds. wyboru ławników zaopiniował ten projekt
uchwały pozytywnie. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos
w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję, co zgodnie z
właściwym paragrafem Statutu oznacza zakończenie czytania projektu. Projekt uchwały w
wersji pierwotnej będziemy głosować w bloku głosowań. Kolejny projekt uchwały, druk
1833, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta Krakowa do tego projektu uchwały
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minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu
zakończenia dyskusji nad projektem.
NAZWY SKWERÓW I NAZWY ULICY.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk 1833, tryb jednego czytania, referuje Pani Dyrektor
Maria Kolińska, zapraszam Pani Dyrektor.
Dyrektor Wydziału Geodezji – p. M. Kolińska
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały według druku 1833 dotyczy nadania skweru im. Franciszka Szeleźnika,
wystąpił o to Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach realizacji budżetu obywatelskiego Miasta
Krakowa dotyczącego modernizacji, uporządkowania skweru oraz nadania mu imienia
Franciszka Szeleźnika, kierownika szkoły podstawowej. Jest tu pozytywna opinia zespołu ds.
nazewnictwa jak i również Komisji Kultury. Kolejny to jest skwer im. Studenckiego
Komitetu Solidarności, o to wystąpiło Stowarzyszenie Maj 77 i proponujemy nazwę w
dzielnicy V na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Oleandry koło Rotundy. Jest to działka będąca
własnością Gminy Miejskiej Kraków i kolejne to jest nadanie nazwy ulicy Józefa Turbasy,
wystąpił o to Pan Bogdan Klich, Senator RP, Pan Prezydent Majchrowski poparł to i ma być
to ulica pomiędzy Powstańców Wielkopolskich a ulicą Klimeckiego. Jednocześnie chciałam
wspomnieć, że mamy pozytywne opinie tak samo INP jeżeli chodzi Pana Turbasę. W
związku z powyższym proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Pani Dyrektor. To było wprowadzenie projektodawcy. Mamy pozytywną opinię
Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych
chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję, co
zgodnie z właściwym paragrafem Statutu oznacza zakończenie czytania projektu. Projekt
uchwały w wersji pierwotnej będziemy głosować w bloku głosowań. Kolejny projekt
uchwały, druk 1813, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta Krakowa do tego
projektu uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek
wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.
USTALENIE KIERUNKÓW DZIAŁAŃ DLA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
DOTYCZĄCYCH PRZYGOTOWANIA I PRZEDSTAWIENIA RADZIE MIASTA
KRAKOWA PROJEKTU UCHWAŁY POWOŁUJĄCEJ KRAKOWSKĄ RADĘ
PROGRAMOWĄ
DS.
PRZYGOTOWANIA
OBCHODÓW
100-LECIA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.
Projekt Grupy Radnych, druk Nr 1813, tryb jednego czytania, referuje Pan Przewodniczący
Bolesław Kosior, zapraszam.
Radny – p. B. Kosior
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo!
Jest to druk, który w pewnym sensie można powiedzieć jest kontynuacją druków, które
kiedyż funkcjonowały już w tej Radzie Miasta Krakowa. Mam tu na myśli obchody 750-lecia
lokacji Krakowa jak również obchody grunwaldzkie i zawsze działo się to w ten sposób, że w
rolę miasta jako suweren i Pan Prezydent jako też suweren, każdy powoływał swój zespół. O
ile Rada Miasta powołała Radę Programową o tyle Pan Prezydent powoływał zespół
zadaniowy, który wykonywał zadania, które zostały, były zatwierdzane przez Radę
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Programową. Zresztą nie tak dawno w Hucie również była taka technika zastosowana jeżeli
chodzi tam o realizację pewnych zadań. Proszę Państwa chciałbym więcej jeszcze powiedzieć
może z mojego doświadczenia jak to będzie między innymi wyglądać. Ja już pomijam dość
szczególny czas, będzie to 11 listopada 2018 roku, a więc okres gdzie byliśmy w kampanii,
gdzie będziemy prawdopodobnie w kampanii jeżeli chodzi o Radę Miasta Krakowa. Tutaj
naprawdę będzie trzeba bardzo być wyważonym i dużo poświęcić na to żeby się wznieść
ponad podziały. Natomiast widzę sprawę w następujący sposób. Jeżeli chodzi o uczczenie
100-lecia to sprawa dotyczy nie tylko Rady Miasta Krakowa, ale również mieszkańców
naszego miasta, organizacji, które w tym mieście funkcjonują jak i Komisji merytorycznych
Rady Miasta Krakowa, bo przecież i edukacja i szkoły różne będą z tego powodu zgłaszane
projekty. I Rada Programowa poprzednio opiniowała takie projekty i oczywiście mając
odpowiedni zasób finansowy, wiadomo, że to nie jest beczka bez dna, musiała po prostu tą
hierarchię ustawić. Myślę, że powinniśmy taką Radę powołać i wspólnie tutaj uczcić w
temacie wkład naszego miasta, a wiecie Państwo bardzo dobrze, że jest ogromny bo mówiąc
prawdę to myśmy zaczęli. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Mamy pozytywną opinię Komisji Kultury i Ochrony
Zabytków, natomiast negatywną opinię Prezydenta Miasta Krakowa. Czy ktoś ze strony
Komisji albo ze strony Prezydenta chciałby przedstawić tą opinię, zwłaszcza tą opinię
negatywną Pana Prezydenta? Nie widzę. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów
Radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam
dyskusję, co zgodnie z właściwym paragrafem Statutu oznacza zakończenie czytania
projektu. Projekt uchwały w wersji pierwotnej będziemy głosować w bloku głosowań.
Kolejny projekt uchwały, druk 1818, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta
Krakowa do tego projektu uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin
zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.
OBJĘCIE PRZEZ RADĘ MIASTA KRAKOWA HONOROWEGO PATRONATU
NAD ROKIEM JUBILEUSZOWYM 100-LECIA KRAKOWSKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA PAWŁA II.
Projekt Komisji Głównej, druk Nr 1818, tryb jednego czytania, referuje Pan Przewodniczący
Bogusław Kośmider, ale Pan Przewodniczący prosił mnie żebym ja ten projekt zreferował. To
jest sprawa dość prosta, ponieważ Komisja Główna wystąpiła z takim projektem, a z prośbą o
objęcie przez Radę Miasta Krakowa honorowego patronatu Roku Jubileuszowego 100-lecia
Krakowskiego Szpitala im. Jana Pawła II wystąpiła dyrekcja szpitala podkreślając, że patronat
Rady Miasta Krakowa nadałby uroczystości szczególny charakter. Poinformowała również,
że Rok Jubileuszowy objęli patronatem honorowym Minister Zdrowia, Wojewoda
Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Krakowa oraz
Metropolita Krakowski. Główne obchody Roku Jubileuszowego odbędą się 9 czerwca br.
Czy ktoś z Pań i Panów Radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie
widzę. Zatem zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam
dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Projekt uchwały będziemy głosować w
bloku głosowań w wersji pierwotnej. Kolejny projekt uchwały, druk 1836, też projekt
uchwały w trybie jednego czytania, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta
Krakowa do tego projekt uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania
poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.
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SKARGA NA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA I RADĘ DZIELNICY XVIII
NOWA HUTA.
Projekt Komisji Rewizyjnej, druk Nr 1836, tryb jednego czytania, referuje Pan Adam Kalita.
Radny – p. A. Kalita
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Przedstawiam Państwu projekt uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa według
druku 1836. W tym projekcie Komisja Rewizyjna postuluje o uznanie tej skargi za
niezasadną. Uzasadnienie w druku uchwały, w druku projektu. Proszę o przegłosowanie.
Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Panu Przewodniczącemu. To było wprowadzenie projektodawcy. Otwieram
dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu
uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję, co zgodnie z właściwym paragrafem Statutu
oznacza zakończenie czytania projektu. Projekt uchwały w wersji pierwotnej będziemy
głosować w bloku głosowań. Kolejny projekt uchwały, druk 1837, projekt uchwały w trybie
jednego czytania, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta Krakowa do tego projektu
uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do
czasu zakończenia dyskusji nad projektem.
USTALENIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA DLA PREZYDENTA MIASTA
KRAKOWA DOT. POZYSKANIA NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW
TERENU LASU BORKOWSKIEGO.
Projekt Grupy Radnych, druk Nr 1837, tryb jednego czytania, ja referuję. Więc może krótko,
bo sprawa jest znana, 15 ha terenu zielonego, terenu leśnego, który nie posiada formalnie
statusu lasu, stanowi jak wiemy własność osób prywatnych, właściciele od wielu lat deklarują
chęć sprzedaży tego terenu na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, ten las ma duże walory
przyrodnicze jak też wypoczynkowe, środowiskowe, więc wydaje się, że pozyskanie tego lasu
na rzecz miasta jest szczególnie ważne zwłaszcza w kontekście tego, że od przyszłego roku
będziemy zgodnie z wolą Rady Miasta Krakowa realizować Powiatowy Program Zwiększania
Lesistości Miasta Krakowa i ten 15 ha teren mógłby być takim zaczątkiem zwiększania
lasów miejskich na terenie naszego miasta. Tutaj ważna informacja, bo takie pytania były też,
wiem, że Wydział Skarbu prowadzi postępowanie w tej sprawie, było to omawiane szeroko
na Komisji Dialogu Obywatelskiego i będzie sporządzana wycena tego lasu, wycena wartości
tego lasu, na tej podstawie będą pewnie prowadzone negocjacje z właścicielami, natomiast
jeśli oczywiście one nie dojdą do skutku to będziemy mogli skorzystać jako miasto z ustawy o
gospodarce nieruchomościami i przedmiotowy las wywłaszczyć zgodnie z właściwym
paragrafem, artykułem tej ustawy, która mówi, że inwestycją celu publicznego jest urządzanie
lasu na terenach miejskich. To był między innymi też ta zmiana ustawy, która to wprowadziła
to przypominam też był wynik naszej rezolucji Rady Miasta Krakowa i taka możliwość od
roku 2015, a dokładnie od 1 stycznia 2016 jest i to była jedna z ostatnich ustaw przyjętych
przez poprzedni Sejm, która taką możliwość otwieram. W związku z tym nie zachodzi tutaj
niebezpieczeństwo, że właściciele tego lasu podyktują miastu taką cenę, na którą miasto się
będzie musiało zgodzić, miasto robi swoją wycenę, jeżeli negocjacje nie doprowadzą do
consensusu to wtedy będzie można skorzystać z tego przepisu wywłaszczającego i
wywłaszczyć ten teren zgodnie z właściwym przepisem ustawy o gospodarce
nieruchomościami. To tyle wprowadzenia, Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego nie
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wydała opinii, Komisja Dialogu Obywatelskiego wydała opinię pozytywną. Otwieram
dyskusję, czy ktoś w imieniu Prezydenta w tej sprawie chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy
ktoś z Pań i Panów Radnych? Też nie widzę, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta
Krakowa zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie czytania projektu. Projekt uchwały
będziemy głosować w bloku głosowań. Kolejny projekt uchwały, druk 1843, zgodnie z
właściwym paragrafem Statutu Miasta Krakowa do tego projektu uchwały minął termin
zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia
dyskusji nad projektem.
PRZYJĘCIE I OGŁOSZENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UCHWAŁY NR
XLVIII/594/08 RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE REORGANIZACJI
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ KRAKOWSKI ZARZĄD KOMUNALNY W
KRAKOWIE, ZMIANY JEJ NAZWY I NADANIA STATUTU ORAZ
UPOWAŻNIENIA DYREKTORA ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
I TRANSPORTU W KRAKOWIE DO ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH
SPRAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1843, tryb jednego czytania, referuje Pan
Dyrektor Marcin Korusiewicz, albo ktoś w jego imieniu.
Zastępca Dyrektora ZIKiT – p. M. Gołębiowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Przedłożony projekt uchwały stanowi ujednolicenie uchwały nadającej Statut Zarządowi
Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Uchwała ta została podjęta w roku 2008
i istotnie zmieniona w roku 2015. Stanowi ów projekt realizację artykułu, dyspozycji
wynikającej z art. 16 ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych. Uchwała ta pozostaje bez wpływu na dochody i wydatki miasta, a także nie
wymaga zwiększenia zatrudnienia oraz poniesienia innych dodatkowych kosztów na
funkcjonowanie niniejszej jednostki organizacyjnej. Regulacja nie będzie też powodować
powstania w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej
wprowadzeniem. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Panu Dyrektorowi. To było wprowadzenie projektodawcy. Mamy pozytywną
opinię Komisji Infrastruktury. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce
zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję, co
zgodnie z właściwym paragrafem Statutu oznacza zakończenie czytania projektu. Projekt
uchwały w wersji pierwotnej będziemy głosować w bloku głosowań. Kolejny projekt
uchwały, druk 1844, projekt uchwały w trybie jednego czytania, zgodnie z właściwym
paragrafem Statutu Miasta Krakowa do tego projektu uchwały minął termin zgłaszania
autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad
projektem.
ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 /dot. zwiększenia planu
dochodów w działach 801 i 855 oraz planu wydatków w działach 750, 801 i 855/.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1844, tryb jednego czytania, referuje Pani
Dyrektor Małgorzata Okarmus.
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Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. M. Okarmus
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 468.538
zł. Jest to w związku z otrzymaniem środków na realizację programów unijnych. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Pani Dyrektor. To było wprowadzenie projektodawcy. Mamy pozytywną opinię
Komisji Budżetowej. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos
w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję, co zgodnie z
właściwym paragrafem Statutu oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym
nie zgłoszono poprawek ani autopoprawek, w związku z tym będziemy projekt uchwały w
wersji pierwotnej głosować w bloku głosowań. Kolejny projekt uchwały, druk 1849, projekt
uchwały w trybie jednego czytania, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta
Krakowa do tego projektu uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin
zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.
NADANIE STATUTU TEATROWI LUDOWEMU.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk 1849, referuje Pani Dyrektor Katarzyna Olesiak, w
zastępstwie Pani Dyrektor.
Kierownik Referatu ds. Miejskich Instytucji Kultury – p. I. Gutowska – Żyra
Przedstawiam Państwu projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia tekstu
jednolitego statutu instytucji miejskiej Teatr Ludowy. Projekt uzyskał pozytywną opinię
Komisji Kultury. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję za to wprowadzenie. Mamy pozytywną opinię Komisji Kultury i Ochrony
Zabytków. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie
tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję, co zgodnie z właściwym
paragrafem Statutu oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie
zgłoszono poprawek ani autopoprawek, w związku z tym będziemy projekt uchwały w wersji
pierwotnej głosować w bloku głosowań. Kolejny projekt uchwały, druk 1859, projekt
uchwały w trybie jednego czytania, zgodnie z właściwym paragrafem Statutu Miasta
Krakowa do tego projektu uchwały minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin
zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.
NAZWA SKWERU.
Projekt Grupy Radnych, druk Nr 1859, referuje Pan Radny Adam Kalita, zapraszam.
Radny – p. A. Kalita
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Przedstawiam Państwu projekt Grupy Radnych według druku 1859, dotyczy nadania nazwy
skweru im. Szota Rustawelego, to jest w dzielnicy VIII Dębniki u zbiegu ulic Skwerowej,
Kazimierza Puławskiego, Michała Bałuckiego, obręb X, jednostka ewidencyjna Podgórze. W
projekcie mają Państwo uzasadnienie tego projektu uchwały. Ja tylko powiem, że
wzmiankowany Szota Rustaweli żył na przełomie XII i XIII wieku, był najwybitniejszym
pisarzem, poetą Gruzji, jest to jakby podsumowanie wizyty przedstawicieli Rady Miasta
Krakowa w mieście Kutaisi, trwają w tej chwili prace nad ewentualnym porozumieniem
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między starą stolicą Kutaisi Gruzji, Kutaisi i Krakowem i także jak Państwo pamiętają
gościliśmy w Radzie Miasta Krakowa artystów gruzińskich nie tak dawno, chyba 3 miesiące
temu. Ja jeszcze tylko powiem, że ten utwór, z którego Szota Rustaweli jest słynny czyli
Rycerz w tygrysiej skórze jest uznany przez UNESCO, wpisany jest na Listę Pamięci Świata.
Tak, że bardzo bym prosił Państwa Radnych o przegłosowanie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Panu Radnemu. To było wprowadzenie projektodawcy. Nie mamy opinii Komisji.
Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie tego
projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję, co zgodnie z właściwym
paragrafem Statutu oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym nie
zgłoszono poprawek ani autopoprawek, w związku z tym będziemy projekt uchwały w wersji
pierwotnej głosować w bloku głosowań. Druk 1845, to są I czytania, projekt uchwały w trybie
dwóch czytań, I czytanie:
ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 /dot. zwiększenia planu
dochodów i wydatków w działach 600, 801, 854, 855, 900 i 921, zmian w planie
dochodów w działach 853 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach 700, 755, 852,
853 i 921/.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, I czytanie, referuje Pani Dyrektor Małgorzata Okarmus.
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. M. Okarmus
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera po pierwsze zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną
kwotę 1.481.583 zł, jest to związane z wprowadzeniem środków finansowych z
niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
zwrotem przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kosztów przeprowadzenia egzaminów,
zwrotem kosztów postępowania sądowego, koniecznością zwrotu na rachunek Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, przyznaniem
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia za uszkodzone samochody służbowe oraz umową
zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków na realizację
projektu kulturalnego Media Audiowizualne obejmującego zadania w sferze przemysłu
filmowego. Kolejne zmiany w planie dochodów, dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji
budżetowej 9 tys. oraz zmiany między dochodami bieżącymi a dochodami inwestycyjnymi.
To jest kwota 297.497 zł. Kolejne zmiany przeniesienie między działami w ramach planu
wydatków bieżących 14 tys. na zadanie nieodpłatna pomoc prawna. Ponadto projekt uchwały
zawiera przeniesienie między działami w ramach planu wydatków inwestycyjnych 80 tys. zł,
jest to zmiana realizatora na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przeniesienie w
ramach planu wydatków bieżących 57.500 zł, jest to związane z udzieleniem dotacji dla
Ośrodka Kultury im. Norwida oraz z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Centrum
Kultury Dworek Białoprądnicki. Pozostałe zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
zmiany w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Pani Dyrektor. To było wprowadzenie projektodawcy. Mamy pozytywną opinię
Komisji Budżetowej. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos
w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że
Rada odbyła I czytanie. Termin składania autopoprawek wyznaczam na dzień 18 kwietnia
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2017 roku, godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 20 kwietnia 2017
roku, godzina 15.oo. Kolejny projekt uchwały, druk 1846:
ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA NA ROK 2017 /dot. zmian w planie
wydatków w działach 600, 750, 801, 854, 900 i 921 – zadania dzielnic.
Projekt uchwały w trybie dwóch czytań, mamy dzisiaj I czytanie, zapraszam Panią Dyrektor
do zreferowania projektu.
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. M. Okarmus
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Projekt uchwały zawiera zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych dzielnic w
kwocie 79 tys. zł. Jest to zgodnie z uchwałami rady dzielnicy III, IV, XI i XVI. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Pani Dyrektor. To było wprowadzenie projektodawcy. Mamy pozytywną opinię
Komisji Budżetowej. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos
w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję i stwierdzam, że
Rada odbyła I czytanie projektu. Termin składania autopoprawek wyznaczam na dzień 18
kwietnia 2017 roku, godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 20
kwietnia 2017 roku, godzina 15.oo. Kolejny projekt uchwały, druk 1816, I czytanie:
WYRAŻENIE ZGODY NA ZBYCIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM LOKALU
MIESZKALNEGO NR 18 USYTUOWANEGO W BUDYNKU NA OS. NA SKARPIE
61 W KRAKOWIE NA RZECZ NAJEMCÓW Z ZASTOSOWANIEM 56 %
BONIFIKATY.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk 1816, referuje Pani Dyrektor Anna Trembecka w
zastępstwie Pani Dyrektor Marty Witkowicz, proszę bardzo.
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Lokal w budynku w os. Na Skarpie 61 nie może być zbyty z zastosowaniem 90 % bonifikaty,
ponieważ okazało się, że najemca posiada na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia
udział 1/3 części w lokalu stanowiącym przedmiot własnościowego spółdzielczego prawa do
lokalu na os. Oświecenia i udział ten został sprzedany za kwotę 78.333 zł. Komisja Mienia
oraz Komisja Budżetowa analizując sprawę, porównując wartość lokalu o nabycie którego
najemcy się ubiegają z wartością udziału sprzedanego zaproponowały ustalenie bonifikaty w
wysokości 56 %. W oparciu o te opinie został przygotowany niniejszy projekt uchwały Rady
Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Pani Dyrektor. Mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej, pozytywną opinię
Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów
Radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam
dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z właściwym paragrafem
Statutu określam termin autopoprawek na dzień 18 kwietnia 2017 roku godzina 15.oo i
ostateczny termin poprawek na dzień 20 kwietnia 2017 roku, godzina 15.oo. Kolejny projekt
uchwały, druk 1828:
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WYRAŻENIE ZGODY NA ODSTĄPIENIE OD ŻĄDANIA ZWROTU ½ CZĘŚCI
ZWALORYZOWANEJ KWOTY BONIFIKATY UDZIELONEJ OD CENY LOKALU
MIESZKALNEGO USYTUOWANEGO W BUDYNKU NR 25 POŁOŻONYM PRZY
ULICY JAREMY W KRAKOWIE.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1828, I czytanie, referuje Pani Dyrektor Anna
Trembecka, zapraszam.
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Lokal przy ulicy Jaremy o pow. 26 m został zbyty z zastosowaniem bonifikaty, następnie
właściciel lokalu w 2009 roku zbył ten lokal na rzecz bratanka i jego żony. Umowa zbycia ma
charakter umowy dożywocia, zgodnie z którą nabywcy zobowiązali się do zapewnienia
utrzymania, opieki, wyżywienia, mieszkania dla osób. O ile zbycie na rzecz bratanka nie rodzi
obowiązku zwrotu bonifikaty o tyle zbycie na rzecz jego żony taki obowiązek rodzi, dlatego
Wydział Skarbu wystąpił o zwrot ½ bonifikaty. Następnie Państwo zmienili umowę
dożywocia na mocy której nabywcą został wyłącznie bratanek, niemniej następnie właściciel
lokalu zmarł i do zwrotu bonifikaty zostali zobowiązani synowie. Państwo zwracają się do
Rady Miasta o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, ponieważ nie
uzyskali żadnych korzyści majątkowych, lokal dalej służy na cele mieszkaniowe i w związku
z tym został przygotowany niniejszy projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Pani Dyrektor. To było wprowadzenie projektodawcy. Mamy pozytywną opinię
Komisji Budżetowej i pozytywną opinię Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
Otwieram dyskusję, czy ktoś z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie tego
projektu uchwały? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła I
czytanie projektu i zgodnie z właściwym paragrafem Statutu określam termin autopoprawek
na dzień 18 kwietnia 2017 roku godzina 15.oo i ostateczny termin zgłaszania poprawek na
dzień 20 kwietnia 2017 roku, godzina 15.oo. Kolejny projekt uchwały, również tryb dwóch
czytań, druk 1829:
WYRAŻENIE ZGODY NA ZBYCIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM LOKALU
MIESZKALNEGO NR 21 USYTUOWANEGO W BUDYNKU NA OS. GÓRALI 8 W
KRAKOWIE NA RZECZ NAJEMCÓW Z ZASTOSOWANIEM 84 % BONIFIKATY.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1829, I czytanie, referuje Pani Dyrektor Anna
Trembecka, zapraszam.
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. A. Trembecka
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Lokal na os. Górali 8 również nie może być zbyty z zastosowaniem 90 % bonifikaty,
ponieważ okazało się, że Państwo posiadali nieruchomość w Cichawie, gmina Gdów,
zabudowaną budynkiem składającym się z dwóch pokoi i kuchni. Następnie na podstawie
umowy działu spadku dokonali zniesienia nieruchomości w wyniku której nieruchomość ta
weszła w posiadanie rodziców, niemniej na moment analizy taki udział w spadku w
wysokości ¼ posiadali. W umowie o dziale spadku wartość tego udziału została określona na
30 tys. zł. Komisje analizując możliwość przyznania bonifikaty, Komisja Mienia oraz
Komisja Budżetowa, porównując wartość lokalu, o którego nabycie najemcy się ubiegają z
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wartością odziedziczonego udziału w spadku zaproponowały bonifikatę w wysokości 84 % i
w oparciu o te opinie został przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Krakowa. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję Pani Dyrektor. Mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej, pozytywną opinię
Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego do tego projektu uchwały. Otwieram dyskusję, kto
z Pań i Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę. Zatem
zamykam dyskusję, co oznacza zakończenie I czytania projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust.
6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 18 kwietnia
2017 roku godzina 15,oo i ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 20 kwietnia 2017
roku, godzina 15.oo. Ostatni projekt uchwały, druk 1855:
ZMIANA UCHWAŁY NR LXIV/1412/17 RADY MIASTA KRAKOWA Z DNIA
15 LUTEGO 2017 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU PN. NOWA
HUTA DZIŚ!
Projekt Grupy Radnych, druk 1855, I czytanie, referuje Pan Radny Tomasz Urynowicz, Pan
Radny Wojciech Krzysztonek, Pani Radna Teresa Kwiatkowska, ale chyba nikogo z trójki nie
ma, więc prosiłbym o skontaktowanie się z przedstawicielami referentów, bo będę musiał
przerwę ogłosić, bo to jest ostatni projekt.
Radny – p. W. Krzysztonek
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Niestety po raz kolejny wracamy do projektu Nowa Huta dziś, tym razem w wyniku decyzji
Pana Wojewody, który zakwestionował trzy zapisy w tym programie, trzy zapisy w tej
uchwale. Dwa takie powiedziałbym drobne, bo dotyczące tak naprawdę spraw formalnych, a
więc sposobu ogłaszania tej uchwały i harmonogramu, natomiast trzeciej, która dotyczy
kompetencji Przewodniczącego do prowadzenia spotkań, które mają promować program
Nowa Huta dziś. Jest to trochę niezrozumiałe, bo w Statucie Miasta jest wyraźnie zapisane, że
również te kompetencje, te zadania, które Rada Miasta Krakowa może powierzyć
Przewodniczącemu może on wykonywać, natomiast tu to zostało zakwestionowane. Jakby nie
chcę wchodzić głębiej w te zawiłości natury formalnoprawnej, ważne jest żebyśmy ten
program teraz w miarę szybko uchwalili, żebyśmy dostosowali się do tego, do tych wymagań,
które postawił przed nami, słusznie czy niesłusznie, już myślę, że nie czas na dyskusję nad
tym, Wojewoda, abyśmy to uchwalili, aby te pieniądze, które tak naprawdę w grudniu 2016
roku już w wysokości 2 mln zł zostały zabezpieczone na tą podstawową infrastrukturę w
Nowej Hucie, a więc drogi, chodniki, żeby te środki zostały odblokowane, stąd też ten
program. Więc mam nadzieję, że Państwo Radni poprą tą uchwałę tak żebyśmy uruchomili te
środki, te pieniądze, na które czekają mieszkańcy i temu ma właśnie służyć ta uchwała.
Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
To jeszcze Pani Radna rozumiem też jako projektodawca.
Radna – p. T. Kwiatkowska
Ja też jeszcze mam parę takich może nie uwag, ale takiego spostrzeżenia, co do tego co Pan
Wojewoda zalecił, ja też, ja się nie znam na tym prawie, ale jeżeli tak to ta poprawiona
uchwała została przez nas jakby na nowo zweryfikowana i sądzę, że my ją poprzemy
wszyscy, bo to już się, te chodniki w Nowej Hucie to już się ciągną, jest to taki serial, który
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kiedyś się musi skończyć, bo to nie jest jakaś telenowela argentyńska czy brazylijska, więc
sądzę, że najwyższy czas żeby wykorzystać te pieniądze, któreśmy otrzymali, bo na pewno
wszyscy chodzimy, zwłaszcza Radni z Nowej Huty i sądzę, że Pan Wojewoda też od czasu do
czasu i inni Radni też z innych dzielnic, co nas bardzo cieszy i Pan Wojewoda na pewno też
chodzi nie tylko na stadion żużlowy ale dojście czy dojechanie na stadion żużlowy to też nie
są najlepsze ulice czy chodniki. Więc sądzę, że zróbmy to dla mieszkańców, bo niestety
potykają się o wystające chodniki, o dziury, a teraz jest czas taki na spacer przez naszą ładną
dzielnicę.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękujemy. To było wprowadzenie. Nie mamy opinii Komisji żadnych, czy ktoś z Pań i
Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Pan Radny Włodzimierz
Pietrus.
Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni!
Ja chciałem tylko zdementować, że według mojej wiedzy to nie ma żadnych przeciwwskazań
żeby ten program bez tej poprawionej uchwały był realizowany, ponieważ to jest tylko
kosmetyka, co do dat. Pod względem inwestycyjnym program mógł i może być realizowany i
proszę nie zakłamywać rzeczywistości. Jest to po prostu, zresztą jeżeli Państwo mają inne
zdanie to proszę wejść w spór z prawnikiem Wojewody Panem Dyrektorem Chrapustą i sobie
ewentualnie wyjaśnić te kwestie, szczegóły, natomiast podawanie nieprawdy w mediach,
wykorzystywanie tego elementu w sposób nieuczciwy jest niegodne Radnego Miasta
Krakowa. Jeżeli mówimy o faktach to mówmy o faktach, a nie mówmy o hipotetycznych
jakichś wydarzeniach. Więc proszę sobie zweryfikować stanowisko Wojewody, że program
mógł być realizowany bez tej dzisiejszej poprawki, poprawka jest kosmetyczna, ona nie
zahamowuje procesu inwestycyjnego, wykorzystania środków, które są zapisane w budżecie.
Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Pan Radny Adam Migdał.
Radny – p. A. Migdał
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ja może powiem tylko tak, że w dalszym ciągu uważam, że ta uchwała nie powinna mieć
miejsca, bo jeżeli środki się przydziela to dla wszystkich 18 dzielnic, ale jest to okazja
oczywiście złożyć jakieś poprawki i pewnie w tym trybie do tej uchwały złożę. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Pan Radny Andrzej Mazur.
Radny – p. A. Mazur
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Nie będę więcej mówił, tyle co powiedział Włodek, zgadzam się z tym co powiedział, więc
nie będę jakby tego powielał. Chciałem zapewnić, że Wojewoda też chodzi tymi chodnikami
po Nowej Hucie, chodzi na zakupy, jest z Mistrzejowic tak, że z Nowej Huty jest, a na stadion
żużlowy też się udaje, ja też chodzę na stadion żużlowy, a stadion żużlowy też jest w Nowej
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Hucie. I ci co są fanami żużla też liczą na to, że ten stadion będzie wyglądał lepiej niż
wygląda. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Pan Radny Adam Grelecki. Ja też chciałbym żeby ten stadion wyglądał lepiej niż
wygląda.
Radny – p. A. Grelecki
Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowni Radni!
Ja tylko chciałem dodać do Panów, przed chwilą mówili, Pan Radny Włodzimierz Pietrus i
Pan Radny Andrzej Mazur, że generalnie rzecz biorąc Radni Nowej Huty nie PO i PiS tak jak
pisaliście w gazecie, że Radni Platformy działają, a Radni PiS nie robią nic, Radni Nowej
Huty są za tym zadaniem po sprawdzeniu i kosmetyce uchwały przez Wojewodę. To chcę
podkreślić, żeby w prasie się ukazał artykuł, że Radni Nowej Huty są za środkami dla Nowej
Huty. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Rozumiem, że podsumowanie w imieniu projektodawców, bo wyczerpaliśmy listę
mówców, chyba, że jeszcze ktoś z Państwa w tej sprawie chce zabrać głos? W imieniu
projektodawców podsumowanie Pan Radny Krzysztonek.
Radny – p. W. Krzysztonek
Szanowni Państwo! Szanowny Panie Przewodniczący!
Bo myślę, że tutaj musimy sobie dwie rzeczy wyjaśnić żebyśmy nie zakłamywali też tej
dyskusji. Ta sprawa powinna być podzielona na dwa wymiary. Jeden to jest wymiar decyzji o
środkach, o zapisaniu w budżecie tych pieniędzy i ta decyzja zapadła w grudniu,
przeznaczyliśmy 2 mln zł i tutaj Panie Adamie, bo Pan Adam mówił o tym, że na inne
dzielnice, ja się w pełni zgadzam za tym, że inne dzielnice również mają potrzeby takie,
natomiast pamiętajmy o tym, że wtedy przy budżecie podjęliśmy decyzję o tym, że te 2 mln
docelowo idą na Nową Hutę, na dzielnice nowohuckie. I to jest jedna sprawa. Druga sprawa
szanowny Panie Przewodniczący Pan mówi o tym, że te pieniądze mogły być uruchomione,
mogły być wydatkowane, ale ten program drodzy Państwo ma służyć właśnie określeniu
zasad dystrybucji tych środków, bo oczywiście mogliśmy zrobić tak, że zapiszemy 2 mln zł,
ale zostawimy ZIKiT, niech ZIKiT określi sam co ma wyremontować, a więc wyremontuje
dwie ulice, natomiast myśmy wybrali taką formułę partycypacyjną żeby to mieszkańcy
zgłaszali i stąd też idea tego całego programu, który ma służyć właśnie uspołecznieniu
procesowi decydowania o podziale tych środków. I to jest ten program. Więc Panie
Przewodniczący oczywiście to nie jest w takim bezpośrednim rozumieniu blokowanie tych
środków, blokowanie tych, Panie Przewodniczący, ale niech mi Pan da skończyć, ale to jest
blokowanie realizacji tego, nie Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Przewodniczący dla
rozwiania wszelkich wątpliwości, blokowaliście jako Radni Prawa i Sprawiedliwości z Nowej
Huty uruchomienie środków na program Nowa Huta dziś w ramach tego programu. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Pan Radny Adam Migdał po raz drugi, trzy minuty maksymalnie.

32

LXIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA
12 kwietnia 2017 roku
Radny – p. A. Migdał
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Nie, to będzie minuta, proszę Państwa rozumiem, że jeżeli mieszkańcy będą mogli zgłaszać
remonty chodników i ulic to rzeczywiście być może mieszkańcy Borku Fałęckiego przyjdą i
zgłoszą remont ulicy w Borku Fałęckim do wyremontowania i jakiegoś kawałka chodnika,
być może, że ZIKiT to przyjmie w swoich planach z tych 2 mln, bo to prawdę powiedziawszy
tym mieszkańcom też się należy.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Pan Radny Józef Jałocha.
Radny – p. J. Jałocha
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja się bardzo cieszę, że usłyszałem z ust Pana Radnego Krzysztonka, że wreszcie mieszkańcy
będą mogli decydować, cieszę się, ja chyba rok temu już prosiłem o to i proponowałem, żeby
poprzez Radnych, że budżet Radnego, nie zgodziliście się na to, obeszliście Radnego, idziecie
bezpośrednio do mieszkańców. Jestem za i tak jak Pan Adam powiedział przyjdą następni
mieszkańcy, bo powiem Państwu, że byłem na spotkaniu w Tyńcu tydzień temu, mieszkańcy
Krakowa, Tyńca szczególnie nie wierzą ani Panu Prezydentowi w jego obietnice, przykro mi,
ale tak powiedzieli, nie wierzą Radnym Miasta Krakowa, którzy przychodzą i mówią, że coś
zrobią, a później nic z tego nie ma. Oni czekają na konkretne czyny, czyli tak jak tu jest
prośba o chodniki, że chodnik zostanie wybudowany, że ulica zrobiona. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Skoro Pan Radny musi to proszę bardzo.
Radny – p. T. Urynowicz
Szanowni Państwo!
Jak słyszę głosy oburzenia, że z Nowej Huty pojawił się projekt, który rozwiązuje problemy
tej części Krakowa i mówią to Radni z innych części Krakowa to jestem zdziwiony, bo
szanowni Państwo problem w tym, że sami sobie Państwo wystawiacie świadectwo. Nie stoi
nic na przeszkodzie żebyście w podobny sposób zainicjowali projekt uchwały, która by
interwencyjnie rozwiązywała problemy, o których mówicie. Nic nie stoi na przeszkodzie, nie
przyjęty do realizacji przez Prezydenta, jest uchwalony, nie przyjęty do realizacji, a projekt
polega na tym, nasz, że jako program gospodarczy jest realizowany, będzie realizowany i ma
potwierdzenie środków w budżecie. W związku z tym ja nie widzę problemu Panie Radny
Jałocha żeby Pan przy okazji następnych prac budżetowych zaproponował projekt Skotniki
dziś, albo Skotniki 2020, jakikolwiek, tylko proszę nie mówić, czy Tyniec 2021, tylko proszę
nie mówić, że część Radnych reprezentujących Nową Hutę nie ma prawa wystąpić z
projektem rozwiązującym problemy dla Nowej Huty. Po pierwsze, każdy z Państwa jak tu
siedzimy ma swoje tzw. zadanie w budżecie, które wychodził, wymyślił, zrealizował, albo
pilnuje jego realizacji. Czy ja Państwu broniłem kiedykolwiek rozwiązywania problemów i
zgłaszania zadań obejmujących inne dzielnice niż nowohuckie, nie sądzę, że Pan znajdzie taki
przykład. Więc proszę nie mieć pretensji, że Grupa Radnych z Nowej Huty prezentuje projekt
uchwały rozwiązujący problemy nowohuckie. Jak ma tego nie zrobić, czy kogoś ze
Śródmieścia dziwi, że radni śródmiejscy zgłaszają lokalne poprawki? Nie sądzę. Ale błagam,
dostaję zadyszki, bo biegnę tutaj specjalnie żeby się włączyć do dyskusji, a Państwo, byłem
na dole, a Państwo dzisiaj kolejny raz zamiast umożliwić przeprowadzenie tego projektu
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uchwały, który już raz także Pan Radny Jałocha przegłosował, bo przypomnę, że
przegłosowaliśmy go, dzisiaj robimy korektę wynikającą z uwag Wojewody, więc ta
dyskusja jest po prostu zupełnie niepotrzebna. Ja chcę Panu oświadczyć, że jak Pan
przedstawi projekt dla swojej części miasta wespół z kolegami, czy to będą koledzy z tej
strony Sali czy z tamtej, ale będzie się on odnosił do projektów i problemów mieszkańców
tamtej części miasta, nie wystąpię tak jak Pan z apelem, o mój Boże, bo mieszkańcy Nowej
Huty z tego nie skorzystają. Przeciwnie, zagłosuję za tym, wie Pan dlaczego, dlatego, że
uważam, że interwencyjne projekty i w sposób interwencyjny realizowane zadania powinny
dotyczyć wszystkich części miasta. Jeżeli Radni Miejscy z Nowej Huty, poparcie przez
szanowne gremium sprzed kilku miesięcy wskazują jako jeden z istotnych problemów stan
infrastruktury w Nowej Hucie to ja się nie oburzam, że Pan w podobny sposób będzie
rozwiązywał problemy w Tyńcu, w Podgórzu, na Krowodrzy, gdziekolwiek. Proszę to zacząć
robić, ale proszę nie utrącać pomysłu tylko dlatego, że Pan go nie wymyślił. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Pan Radny, Pan Przewodniczący był chyba pierwszy, Pani Radna Anna Szybist.
Radna – p. A. Szybist
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Zwracam się z apelem o zakończenie tego cyrku medialnego, bo tego się inaczej nie da
nazwać. Jeśli Państwo, ja nie wiem czy Państwo jesteście Radnymi Miasta czy Radnymi
Dzielnic. A jeśli Państwo wykazujecie tak wielką pasję do zajmowania się sprawami
wyłącznie dzielnicowymi to zapraszam Państwa do wyborów do rad dzielnic w kolejnych
wyborach i skończmy to wreszcie. I chciałabym powiedzieć, że nie rozumiem kompleksu
Pana Radnego Urynowicza w stosunku do Śródmieścia, które cały czas wymienia jako
opozycyjne. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Pan Przewodniczący Bogusław Kośmider.
Radny – p. B. Kośmider
Szanowni Państwo!
Dzisiaj mieliśmy dyskutować na temat niewielkiej korekty tej uchwały dotyczącej terminów i
dotyczącej sposobu ogłoszenia, a zrobiła się z tego dyskusja w ogóle o problemie. Więc jeżeli
o tym problemie mówić to jeszcze raz chcę powiedzieć to co było kiedyś mówione z mojej
strony mianowicie, że Nowa Huta ma to do siebie, że inicjuje w Krakowie szereg
innowacyjnych rzeczy. I należy przyznać rację Radnym z Nowej Huty, także Radnym
dzielnicowym, że wiele pomysłów ogólnokrakowskich tam znalazło swój początek. I jeżeli
się okaże, że ten projekt, który polega na tym, że to mieszkańcy określą co chcą zrobić i
pieniądze na to pójdą, zostanie wdrożony i w jakiejś ocenie uznany za sukces to to
rozwiązanie warto będzie przenieść na inne dzielnice miasta Stołecznego Krakowska,
pozostałych tam naście. I tak jak kiedyś dzielnice nowohuckie wymyśliły porozumienie
dzielnic nowohuckich i po kilkunastu latach powstało takie porozumienie na Podgórzu, jak
dzielnice nowohuckie wymyśliły cykl koncertów i niektóre dzielnice zaczynają to już w
innych regionach robić, tak wymyśliły teraz przedstawiciele z Nowej Huty tego typu formę
obywatelskiego działania. I moim zdaniem powinniśmy na to pozwolić, chuchać i dmuchać
żeby się udało, bo jeżeli się uda to za rok zastosujemy tą formułę w innych dzielnicach,
ponieważ jeżeli coś w Hucie się sprawdziło to jest szansa, że się sprawdzi w pozostałych
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nastu dzielnicach Krakowa. I apeluję do Państwa, zakończmy już to, przegłosujmy, bo sprawa
jest prozaiczna i poczekajmy rok na to jak to się zdarzy, jak to się zdarzy i będzie sukces
przeniesiemy to dobre doświadczenie do innych dzielnic i powiemy, znowu Huta wymyśliła
dobrą rzecz, którą zastosowaliśmy w całym Krakowie. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że procedura, w której mieszkańcy zgłaszają zadania nazywa
się Budżet Obywatelski, już funkcjonuje. Pan Radny Józef Jałocha.
Radny – p. J. Jałocha
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Musiałem tu przyjść z powrotem do tej mównicy, żeby powtórzyć, ponad rok temu mówiłem
o tym, żeby obywatele, mieszkańcy mogli decydować. I teraz nagle słyszę, że ktoś wymyślił
to. Aż mnie rusza. Usłyszałem Budżet Obywatelski z inicjatywami lokalnymi, a to nie jest to
samo co mówiłem, a co proponowaliśmy z Panią Teodozją Maliszewską i z Panem Porębskim
na infrastrukturze dotyczącej chodników, 300 ulic za miliard złotych, bo inaczej chodników
nie można zrobić nie budując ulic, przebudowując. I to umarło, zostało 2,5 mln, to nie jest to
samo? Proszę Państwa nie tylko wy wymyślacie, są też inni ludzie tu na tej Sali, którzy też
myślą. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Rozumiem, że wyczerpaliśmy dyskusję, to zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła I
czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin
wprowadzenia autopoprawek na dzień 18 kwietnia 2017 roku godzina 15.oo, ostateczny
termin zgłaszania poprawek na dzień 20 kwietnia 2017 roku godzina 15.oo. Tym samym
wyczerpaliśmy ten punkt i będziemy mieli blok głosowań. Chwilka na przeorganizowanie się,
jeżeli kogoś nie ma to zapraszamy. Ja rozumiem, że jesteśmy gotowi do głosowań.
Rozpoczynamy głosowania.
Przystępujemy do głosowania projektu druku 1514. Wyrażenie zgody na sprzedaż w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ulicy Stanisława ze
Skalbmierza Nr 5. Druk 1514. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykam głosowanie, proszę o wynik.
Za głosowało 34 Radnych, 1 Radny był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.
Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwał zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk 1804. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 7254/357657
części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym w budynku przy ulicy J.
Łepkowskiego 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców na
zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Druk 1804.
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Kto z Pań i Panów Radnych jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
33 Radnych było za, 0 przeciw, 2 Radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że
Rada przyjęła projekt uchwały zawarty w tym druku.
Projekt uchwały według druku 1822. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok
2017. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
Za było 34 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że
Rada przyjęła projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały. Zmiana uchwały w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok
2017, zadania dzielnic, druk 1824. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
37 Radnych było za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że
Rada przyjęła projekt uchwały zawarty w tym druku.
Druk 1814. Przyjęcie regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie
Gminy Miejskiej Kraków niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach
podstawowych oraz określenia kryteriów wyboru ofert. Druk 1814, poddaję projekt pod
głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
Za było 38 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła
projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk 1815. Przyjęcie oraz ogłoszenie jednolitego tekstu
uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek
publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez
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osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków. Druk 1815. Poddaję
projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
38 Radnych było za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła
projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały. Druk 1835. Uchylenie uchwały Nr XXXIV/562/15 w
sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania
tych kryteriów. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
Za było 35 Radnych, 0 przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada
przyjęła projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk 1827. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych, szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności
za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania, a także zasad częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat. Druk 1827. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
Za głosowało 38 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.
Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk 1834. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług
opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz
szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze. Druk 1834.
Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
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38 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła
projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk 1830. Odwołanie Filipa Mocie z pełnienia funkcji
ławnika. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
38 Radnych było za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła
projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk 1833. Nazwy skwerów i nazwy ulic. Poddaję projekt
uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
37 Radnych było za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła
projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk Nr 1813. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta
Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta Krakowa
projektu uchwały powołującej Krakowską Radę Programową ds. przygotowania obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
35 Radnych było za, 0 przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu, 2 Radnych nie
wzięło udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały zawarty w tym
druku.
Kolejny projekt uchwały, druk 1818. Objęcie przez Radę Miasta Krakowa
honorowego patronatu nad Rokiem Jubileuszowym 100-lecia Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Poddaję projekt pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
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Za głosowało 39 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.
Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk Nr 1836. Skarga na Prezydenta Miasta Krakowa i Radę
Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
39 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła
projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk Nr 1837. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta
Miasta Krakowa dot. pozyskania na rzecz Gminy Miejskiej Kraków terenu Lasu
Borkowskiego. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
Za było 38 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.
Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk 1843. Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały
w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie,
zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora ZIKiT w Krakowie do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Poddaję projekt
uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
39 Radnych było za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła
projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk Nr 1844. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok
2017. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
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40 Radnych było za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła
projekt uchwały zawarty w tym druku.
Kolejny projekt uchwały, druk Nr 1849. Nadanie statutu Teatrowi Ludowemu.
Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
40 Radnych było za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada przyjęła
projekt uchwały zawarty w tym druku.
Ostatni projekt uchwały, druk 1859. Nazwa skweru. Projekt Grupy Radnych. Poddaję
projekt uchwały pod głosowanie.
Kto z Pań i Panów Radnych jest za proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeżeli nie to zamykamy głosowanie, proszę o wynik.
38 Radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.
Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały zawarty w tym druku. I rozumiem, że tym
samym wyczerpaliśmy tą kwestię głosowań. W związku z tym standardowa informacja.
Zwracam się z uprzejmą prośbą do projektodawców projektów uchwał według druków 1822,
1824, 1844 o przygotowanie do piątku 14 kwietnia 2017 roku i przekazanie do Kancelarii
Rady Miasta Krakowa projektów i załączników do podjętych uchwał zgodnie z ustawą z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
OŚWIADCZENIA I KOMUNIKATY.
Ja chciałem złożyć Państwu życzenia, zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Wielkiej
Nocy, tak ode mnie i mokrego Śmigusa, chociaż może być zimno. Pan Radny Adam Migdał.
To Pani Radna.
Radna – p. T. Maliszewska
Przepraszam Adasiu. Szanowni Państwo! Na prośbę Przewodniczącego Klubu Andrzeja
Hawranka, który jest chory, ale także w imieniu całego Klubu Platformy chciałam złożyć
Państwu wszystkim, wszystkim, Radnym, pracownikom Urzędu, naszej kochanej obsłudze
Rady, która sobie doskonale radzi z nami w czasie tych posiedzeń, proszę Państwa zdrowych,
dobrych, spokojnych, serdecznych, obfitych w miłość i pogodę ducha Świąt Wielkiej Nocy.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Pan Radny Adam Migdał.
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Radny – p. A. Migdał
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ja może zacznę też od życzeń. W imieniu Klubu Radnych Przyjazny Kraków,
Przewodniczącego Klubu i całego Klubu składam Państwu też serdeczne życzenia zdrowych,
pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i w Śmigus Dyngus odrobinę kropli wody,
żeby się tradycji stało zadość. A równocześnie chciałbym przypomnieć Państwu, że 30
kwietnia odbywa się Cracovia Maraton, zachęcam do wzięcia udziału w imprezie na trasie
biegowej, również można przebiec Cracovia Minimaraton, to jest tylko 4,2 km, tak, że tu też
zachęcam, jest jeszcze czas żeby się do tego krótkiego biegu przygotować, na pewno będzie
to świetnie zorganizowana impreza promująca szeroko Kraków, jak zwykle ZIS tutaj dołoży
wszelkich starań, uczestniczę w Komitecie Organizacyjnym, w związku z powyższym widzę
na bieżąco prace, które postępują, bezpieczeństwo przede wszystkim, ale organizacja trasy
również doskonała. Dziękuję bardzo i zapraszam.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Jak Pan Radny uczestniczy to na pewno jest to dobrze zorganizowane, Pan Radny, Pan
Przewodniczący Bogusław Kośmider. A ja tylko chciałem, bo tutaj Kancelaria mnie prosiła,
przeczytać taką informację. Informuję Państwa Radnych, że w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o
samorządzie gminnym do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał Prezydenta
Miasta Krakowa według druków 1843, 1844, 1845, 1846, takie coś miałem odczytać,
odczytałem.
Radny – p. B. Kośmider
Szanowni Państwo!
Po pierwsze zdrowych, spokojnych Świąt, żebyśmy spokojnie i z nadzieją wrócili po, po
drugie przypominam Państwu o oświadczeniach majątkowych, bo to jest termin, który za
chwilę nieubłaganie się zbliża. Po trzecie przypominam o zaproszeniach, które Państwo
dostajecie na różne imprezy i prośba o zgłaszanie się, bo często mamy z tym kłopot.
Po czwarte zaraz po dzisiejszym posiedzeniu Rady Miasta zapraszam członków Komisji
Głównej do Sali 303 na godzinę 12.50 na posiedzenie Komisji Głównej bo musimy to zrobić,
sprawy petycji i życzę Wesołych Świąt. Dziękuję bardzo
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Pan Przewodniczący Włodzimierz Pietrus, zapraszam.
Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni!
Ja również w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości przekazuję życzenia świąteczne,
zdrowych, spokojnych Świąt, wyciszenia emocji na te Święta, żeby to wszystko w rodzinnej
atmosferze się odbywało i żebyśmy mieli siły pracować pod tych Świętach, wszystkiego
dobrego życzę. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękujemy. Pan Radny Tomasz Urynowicz.
Radny – p. T. Urynowicz
Dołączam się do wszystkich życzeń i wszystkich miłych i ciepłych słów wzywających do
pojednania i wyciszenia i szukania tego, co najpiękniejsze przy świątecznym stole i czerpania
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mocy z Tajemnicy Wielkiej Nocy, ale chcę także się pochwalić, pochwalić kolegów Radnych,
w meczu z reprezentacją Polski w futsalu do lat 35 wprawdzie nie wygraliśmy, przegraliśmy
raczej wyraźnie, ale graliśmy w szczytnej sprawie wspierając niepełnosprawnego chłopca i to
się liczy najbardziej. Zachęcam kolejnych Państwa Radnych do udziału w naszych meczach
bo nie o wynik sportowy tu chodzi przede wszystkim tylko Rada Miasta Krakowa kolejny raz
bierze udział w charytatywnym wydarzeniu i mam nadzieję, że te sukcesy i zaangażowanie w
te przedsięwzięcia charytatywne łączną nas tak jak łączy nas piłka. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Pani Radna Anna Szybist.
Radna – p. A. Szybist
Mnie nie łączy piłka, ale Szanowni Państwo chciałam serdecznie podziękować jeszcze raz za
przegłosowanie projektu Park Krakowian ponieważ drzewa dla rodziców, zapisy na drzewa
rozeszły się w ciągu pierwszych dwóch godzin, tak, że myślę, że będzie to nasz taki bardzo
pozytywny, wszystkich, projekt bo wszyscy za tym zagłosowali, tak, że jeszcze raz Państwu
bardzo dziękuję życząc również wesołych Świąt.
Przewodniczący obrad – p. D. Jaśkowiec
Dziękuję. Rozumiem, że wyczerpaliśmy ten punkt porządku obrad, zatem przechodzimy do
kolejnego punktu. Sprawdzenie listy obecności. Proszę o wyświetlenie listy. Pan Radny
Andrzej Hawranek usprawiedliwiony, Pani Małgorzata Jantos nieobecna, ale też
usprawiedliwiona, Pan Radny Łukasz Wantuch nieobecny.
Dziękuję, zamykam Sesję, LXIX zwyczajną Sesję Rady Miasta Krakowa, godzina
12.47.
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