BR-01. 0002.13.19

Protokół Nr XIII/2019
obrad XIII sesji Rady Miasta Krakowa
w dniu 10 kwietnia 2019 r.
/od godz. 10.00 do godz. do godz. 17.09/
Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego.
Ad. 1.
Otwarcie posiedzenia.
Obrady XIII sesji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji (2018-2023) otworzył o godz. 10.00 Wiceprzewodniczący
RMK M. Drewnicki stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu uczestniczyło 40 Radnych (zgodnie z listą obecności).
Przewodniczący obrad powitał gości.
Głos zabrał Poseł na Sejm RP Arkadiusz Mularczyk.
Przewodniczący obrad M. Drewnicki przeczytał informacje międzysesyjne.
1. Otwarcie posiedzenia.
W sprawie porządku obrad głos zabrali następujący radni: A. Kalita, A. Hawranek, W. Krzysztonek,
R. Komarewicz, W. Pietrus oraz Sekretarz MK A. Fryczek.
Na zgłoszone wnioski Rada zdecydowała wprowadzić do porządku obrad sesji projekty uchwał:
- wg druku nr 273 –39 -"za", 0 -"przeciw", 0 -"wstrzm. się,
- wg druku nr 274 –40 -"za", 0 -"przeciw", 0 -"wstrzm. się,
- wg druku nr 286 –23 -"za", 2 -"przeciw", 0 -"wstrzm. się, 1 osoba nie brała udziału w glosowaniu,
- wg druku nr 276-R –40 -"za", 0 -"przeciw", 0 -"wstrzm. się,
oraz zdecydowała zdjąć z porządku obrad projekt uchwały:
- wg druku nr 284 –40 -"za", 0 -"przeciw", 0 -"wstrzm. się,
- wg druku nr 236 –35 -"za", 1 -"przeciw", 1 -"wstrzm. się.
W trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad sesji zostały włączone projekty
uchwał Prezydenta Miasta Krakowa:
- wg druku Nr 275, ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier sztuki w Krakowie w jedną
instytucję kultury o nazwie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
- wg druku Nr 277, zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2019 rok,
- wg druku Nr 278, zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2019 rok,
- wg druku Nr 279, zmiany w budżecie na 2019 rok,
- wg druku Nr 280, zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019,
- wg druku Nr 281, udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na
realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze
Gminy Miejskiej Kraków nie stanowiących jej wyłącznej własności,
- wg druku Nr 284, środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń
przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposoby ich przyznawania,
- wg druku Nr 285, zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z 27 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.
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W trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad sesji zostały włączone projekty:
- wg druku Nr 282, zakup kamer do monitoringu przestrzeni publicznej przed placówkami oświatowymi na
terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Porządek obrad XIII sesji obejmował:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
2. Interpelacje Radnych.
3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
4. Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK oraz Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie w jedną instytucję kultury
o nazwie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk
nr 275/.
5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie
przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność
wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych
oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 8 położonym
przy ul. Makowskiego w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 210/.
6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej
od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie
przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność
wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych
oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 11 położonym
na os. Uroczym w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 228/.
7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty zwaloryzowanej bonifikaty
udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6229/699284 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem
mieszkalnym nr (…) położonym przy ul. Aleksandry 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność obu
wnioskodawców we wskazanych częściach /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 229/.
8. Zmiana uchwały Nr CIX/2869/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego
w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem
w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 230/.
9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży udziału 676/142037 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr
[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy
Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]
położonym na os. Tysiąclecia 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 244/.
10. Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby
przyjętej celem wytrzeźwienia /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 227/.
11. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801,
853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 250/.
12. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 265/.
13. Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2019
roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej
Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 281/.
14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Żabiniec”
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 266/.
15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Łowińskiego” /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 267/.
16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kombinat”
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 268/.
17. Zmiana uchwały Nr VI/114/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia
lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych, o których mowa
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w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 270/.
18. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie ustanowienia dodatkowej
bonifikaty dla posiadacza Karty Krakowskiej /projekt Klubu Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska –
druk nr 191/.
19. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków
bez plastiku” /projekt Klubu Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska – druk nr 248/.
20. Zakup kamer dla placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz monitorowania Bulwarów
Wiślanych /projekt Radnych „Przyjazny Kraków” – druk nr 282/.
21. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa /projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – druk nr 273/.
22. Skarga na działanie Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie /projekt Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji – druk nr 274/.
23. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do wypłacenia pełnego
wynagrodzenia za okres strajku w oświacie, wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom
oświaty / projekt Grupy Radnych – druk nr 286/.
24. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach:
801, 853, 854 i 900) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 277/.
25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w dziale 900, zwiększenia
planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710,
750, 754, 757, 851, 853, 854, 900, 921 i 926) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 278/.
26. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754,
801, 852 i 900 – zadania dzielnic) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 279/.
27. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu
Miasta Krakowa na rok 2019 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 280/.
28. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk
nr 285/.
29. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży udziału 5134/1051152 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr
[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy
Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]
położonym przy ul. Aleksandry 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 251/.
30. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz
„Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci” w Krakowie zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Odmętowej
z jednoczesną sprzedażą budynku na niej położonego wraz z udzieleniem 90% bonifikaty od pierwszej opłaty
i opłat rocznych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz ceny sprzedaży w/w budynku /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 252/.
31. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży udziału 3739/1000617 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr
[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy
Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]
położonym przy ul. Mała Góra 18 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 256/.
32. Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności i prawa
współwłasności nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej
Kraków na cele realizacji inwestycji drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta Krakowa /projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 257/.
33. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży udziału 176/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr
[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy
Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]
położonym przy ul. Włoskiej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 261/.
34. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej
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od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym
nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy
Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]
położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 262/.
35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej
od ceny sprzedaży udziału 4175/273233 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem
mieszkalnym nr (…) położonym na os. Bohaterów Września 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawcy we wskazanej części /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 272/.
36. Rezolucja w sprawie: wyrażenia poparcia dla protestu pracowników krakowskiego wymiaru
sprawiedliwości oraz poparcia krakowskiego środowiska sędziowskiego w zakresie działań mających na celu
ochronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów /projekt Klubu Platforma. Nowoczesna Koalicja
Obywatelska – druk nr 253-R/.
37. Rezolucja w sprawie poparcia starań Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o odzyskanie skrzydła
szpitala na potrzeby tej placówki /projekt Grupy Radnych – druk nr 276-R/.
38. Zakaz umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych
w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków
/projekt Grupy Radnych – druk nr 283/.
39. Oświadczenia, komunikaty
40. Zamknięcie sesji.

Ad. 2.
Interpelacje zgłosili następujący radni: B. Kosior, W. Krzysztonek, A. Hawranek, M. Miszalski, M. Jantos,
E. Porębski, A. Dziedzic, R. Komarewicz, Ł. Sęk.
Interpelacje do protokołu zgłosili następujący radni: A. Kalita, G. Fijałkowska, K. Chrzanowski, R. Kucharska.
Zgodnie z kompetencjami złożone interpelacje zostały przekazane do Referatu ds. Organizacyjnych
i Interpelacji w Wydziale Organizacji i Nadzoru UMK.

Ad. 3.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Sekretarz MK
A. Fryczek.

Ad. 4.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 275 – Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji
kultury: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”
w Krakowie w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK - w imieniu
projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego K. Olesiak.
Głos w dyskusji zabrali następujący radni: Ł. Gibała/ w imieniu Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców,
M. Jantos/x 2/, N. Gabryś, Ł. Maślona, W. Krzysztonek, W. Pietrus, A. Kalita oraz mieszkańcy Krakowa.
Następnie – prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że Rada odbyła I czytanie
projektu uchwały wg druku nr 275 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 16.04.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 18.04.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 5.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 210 –w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora
Wydziału Skarbu Miasta A. Trembecka.
Rada w głosowaniu: 39-"za", 2-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/220/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części
zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności
w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - Inspektor Referat Regulacji Stanów
Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta]
usytuowanego w budynku nr 8 położonym przy ul. Makowskiego w Krakowie.

Ad. 6.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 228 –w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora
Wydziału Skarbu Miasta A. Trembecka.
Rada w głosowaniu: 39-"za", 2-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
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uchwałę Nr XIII/221/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części
zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności
w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy
o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu
Miasta] usytuowanego w budynku nr 11 położonym na os. Uroczym w Krakowie.

Ad. 7.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 229 –w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora
Wydziału Skarbu Miasta A. Trembecka.
Rada w głosowaniu: 36-"za", 4-"przeciw", 1 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/222/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części kwoty
zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6229/699284 części w nieruchomości
gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (…) położonym przy ul. Aleksandry 7 w Krakowie
stanowiącym poprzednio współwłasność obu wnioskodawców we wskazanych częściach.

Ad. 8.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 230 –w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora
Wydziału Skarbu Miasta A. Trembecka.
Rada w głosowaniu: 36-"za", 4-"przeciw", 1 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/223/19 w sprawie zmiany uchwały Nr CIX/2869/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy
Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Tokarskiej Nr 4 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej.

Ad. 9.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 244 –w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora
Wydziału Skarbu Miasta A. Trembecka.
Rada w głosowaniu: 38-"za", 0-"przeciw", 2 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/224/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty
bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 676/142037 części w nieruchomości gruntowej związanego
z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów
o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła
Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania,
Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 32 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawczyni.

Ad. 10.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 227 –w imieniu projektodawcy referował Sekretarz MK
A. Fryczek.
Rada w głosowaniu: 41-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/225/19 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień
w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia.

Ad. 11.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 250 –w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału
Budżetu Miasta T. Tylek.
Rada w głosowaniu: 40-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/226/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie
wydatków w działach: 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic).

Ad. 12.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 265 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Kultury i Dziedzictwa Narodowego K. Olesiak.
Rada w głosowaniu: 41-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/227/19 w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury.

Ad. 13.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 281 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Kultury i Dziedzictwa Narodowego K. Olesiak.
Rada w głosowaniu: 40-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
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uchwałę Nr XIII/228/19 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków
z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

Ad. 14.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 266 – Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Żabiniec” - w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor
Wydziału Planowania Przestrzennego B. Kaczmarska-Michniak.
Głos zabrał radny G. Stawowy.
Rada w głosowaniu: 40 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się ", 1 osoba nie brała udziału w glosowaniu – przyjęła
wniosek o rozpatrzenie projektu w dwóch czytaniach
Następnie – prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że Rada odbyła I czytanie
projektu uchwały wg druku nr 266 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 16.04.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 18.04.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 15.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 267 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Planowania Przestrzennego B. Kaczmarska-Michniak.
Rada w głosowaniu: 41-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/229/19 w sprawie Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Łowińskiego”.

Ad. 16.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 268 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Planowania Przestrzennego B. Kaczmarska-Michniak.
Głos zabrał radny W. Pietrus.
Rada w głosowaniu: 41-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/230/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Kombinat”.

Ad. 17.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 270 –w imieniu projektodawcy referował Z-ca Dyrektora
Wydziału Planowania Przestrzennego G. Janyga.
Głos zabrali następujący radni Ł. Gibała /w imieniu Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców/, W. Pietrus.
Rada w głosowaniu: 41-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/231/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/114/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia
2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na potrzeby realizacji inwestycji
mieszkaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496).

Ad. 18.
Projekt Klubu Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska - druk nr 191 –w imieniu projektodawców
referował radny M. Starobrat.
Rada w głosowaniu: 40-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/232/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie
ustanowienia dodatkowej bonifikaty dla posiadacza Karty Krakowskiej.

Ad. 19.
Projekt Klubu Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska - druk nr 248 –w imieniu projektodawców
referował radny A. Miszalski.
Głos zabrali następujący radni Ł. Gibała, A. Buszek.
Rada w głosowaniu: 41-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/233/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie
przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”.

Ad. 20.
Projekt Klubu Radnych „Przyjazny Kraków” - druk nr 282 –w imieniu projektodawców referował radny
-6-

R. Komarewicz.
Głos zabrali następujący radni: Ł. Wantuch/x 2/, A. Szczepańska/x 2/, W. Pietrus/x 2/, A. Migdał, K. Sułowski.
Rada w głosowaniu: 40-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła wraz z poprawką radnego Ł. Wantucha
uchwałę Nr XIII/234/19 w sprawie zakupu kamer dla placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków oraz monitorowania Bulwarów Wiślanych.

Ad. 21.
Projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - druk nr 273 –w imieniu projektodawców referował radny
A. Migdał.
Rada w głosowaniu: 41-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/235/19 w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa.

Ad. 22.
Projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - druk nr 274 –w imieniu projektodawców referował radny
A. Migdał.
Rada w głosowaniu: 37-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/236/19 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych
w Krakowie.

Ad. 23.
Projekt Grupy Radnych - druk nr 286 –w imieniu projektodawców referował radny A. Hawranek.
Głos zabrali następujący radni: W. Pietrus/w imieniu Klubu Radnych PiS/, W. Krzysztonek/x 2/, S. Zięba/x 3/,
M. Drewnicki, M. Starobrat, A. Szczepańska, A. Migdał, A. Kalita/x 2/, G. Fijałkowska, M. Kękuś, A. Tatara,
Ł. Maślona, M. Jantos, W. Pietrus oraz Z-ca PMK A. Korfel-Jasińska/x 2/ i mieszkaniec Krakowa.
Rada w głosowaniu: 18-"za", 15-"przeciw", 8 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/237/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa,
zmierzających do wypłacenia pełnego wynagrodzenia za okres strajku w oświacie, wszystkim strajkującym
nauczycielom i innym pracownikom oświaty.
Zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa Radny W. Pietrus/w imieniu Klubu Radnych PiS/ zgłosił votum
separatum.

Ad. 24.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 277 –w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału
Budżetu Miasta T. Tylek.
Rada w głosowaniu: 39-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XIII/238/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu
dochodów i wydatków w działach: 801, 853, 854 i 900).

Ad. 25.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 278 –w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału
Budżetu Miasta T. Tylek.
Głos zabrała Dyrektor Wydziału Geodezji M. Kolińska i radny M. Drewnicki.
Rada – przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w trybie pilnym do II czytania: 38 -"za",
1- "przeciw",0 - "wstrzm. się”
Rada w głosowaniu: 41-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła wraz z autopoprawką
uchwałę Nr XIII/239/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów
w dziale 900, zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 852, 855 i 900 oraz zmian planu
wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 757, 851, 853, 854, 900, 921 i 926).

Ad. 26.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 279 – Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot.
zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852 i 900 – zadania dzielnic) - w imieniu
projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta T. Tylek.
Następnie – wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki
stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 279 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 16.04.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 18.04.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 27.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 280 – Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa
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z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 - w imieniu projektodawcy
referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta T. Tylek.
Następnie – wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki
stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 280 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 16.04.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 18.04.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 28.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 285 –w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału
Budżetu Miasta T. Tylek.
Rada – przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w trybie pilnym do II czytania: 26 -"za",
0 - "przeciw",13 - "wstrzm. się”
Rada w głosowaniu: 21-"za", 0-"przeciw", 15 - wstrzm. się - przyjęła wraz z autopoprawką
uchwałę Nr XIII/240/19 w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca
2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami.

Ad. 29.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 251 – Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty
zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5134/1051152 części w nieruchomości
gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na
podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych,
Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 21 w Krakowie
stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń - –w imieniu projektodawcy referował Sekretarz MK
A. Fryczek.
Następnie – wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki
stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 251 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 16.04.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 18.04.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 30.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 252 - Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na
99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz „Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci” w Krakowie zabudowanej
nieruchomości, położonej przy ul. Odmętowej z jednoczesną sprzedażą budynku na niej położonego wraz
z udzieleniem 90% bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu ustanowienia użytkowania
wieczystego oraz ceny sprzedaży w/w budynku - –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Skarbu Miasta M. Witkowicz.
Następnie – wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki
stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 252 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 16.04.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 18.04.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 31.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 256 - Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty
zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3739/1000617 części w nieruchomości
gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na
podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych,
Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Mała Góra 18 w Krakowie
stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni - –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor
Wydziału Skarbu Miasta M. Witkowicz.
Następnie – wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki
stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 256 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 16.04.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 18.04.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 32.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 257 - Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu
Państwa prawa własności i prawa współwłasności nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub
współwłasność Gminy Miejskiej Kraków na cele realizacji inwestycji drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta
Krakowa –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta M. Witkowicz.
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Następnie – wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki
stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 256 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 16.04.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 18.04.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 33.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 261 - Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty
zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 176/10000 części w nieruchomości
gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na
podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji
publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych,
Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Włoskiej 7 w Krakowie
stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Skarbu Miasta M. Witkowicz.
Następnie – wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki
stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 261 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 16.04.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 18.04.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 34.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 262 - Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4
części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części
w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych
osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do
informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni
Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Witosa 27
w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor
Wydziału Skarbu Miasta M. Witkowicz.
Głos zabrał mieszkaniec Krakowa.
Następnie – prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że Rada odbyła I czytanie
projektu uchwały wg druku nr 262 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 16.04.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 18.04.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 35.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 272 - Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4
części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4175/273233 części
w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (…) położonym na os. Bohaterów Września
17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części –w imieniu
projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta M. Witkowicz.
Następnie – wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki
stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 272 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 16.04.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 18.04.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 36.
Projekt Klubu Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska - druk nr 253-R – w imieniu projektodawców
referował radny A. Hawranek.
Głos w dyskusji zabrał radny W. Pietrus oraz mieszkańcy Krakowa.
Rada w głosowaniu: 26-"za", 15-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła wraz z poprawką Nr 1 radnego W. Pietrusa
rezolucję Nr 8/XIII/19 w sprawie wyrażenia poparcia dla protestu pracowników krakowskiego wymiaru
sprawiedliwości oraz poparcia krakowskiego środowiska sędziowskiego w zakresie działań mających na celu
ochronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Ad. 37.
Projekt Grupy Radnych - druk nr 276-R – w imieniu projektodawców referował radny W. Krzysztonek.
Głos w dyskusji zabrali następujący radni: W. Pietrus/x 2/, E. Porębski, L. Kucharski, R. Komarewicz oraz
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego J. Friediger.
Rada w głosowaniu: 41-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
rezolucję Nr 9/XIII/19 w sprawie poparcia starań Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o odzyskanie
-9-

skrzydła szpitala na potrzeby tej placówki.
PRZERWA W OBRADACH

Ad. 38.
Projekt Klubu Grupy Radnych - druk nr 283 – w imieniu projektodawców referował radny R. Komarewicz.
Rada – przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w trybie pilnym do porządku obrad: 34 -"za",
0- "przeciw", 1 - "wstrzm. się”, 2 osoby nie brały udziału w glosowaniu
Głos w dyskusji zabrali następujący radni: A. Hawranek, Ł. Wantuch, W. Pietrus, Ł. Gibała/x 2/, M. Drewnicki,
M. Kękuś, N. Gabryś, G. Fijałkowska, A. Migdał oraz radca prawny P. Łanoszka i mieszkaniec Krakowa.
Rada w głosowaniu: 16-"za", 16-"przeciw", 0 - wstrzm. się – odrzuciła wniosek formalny złożony przez radnego
M. Kękusia o odesłanie do projektodawcy
Rada w głosowaniu: 25-"za", 1-"przeciw", 0 - wstrzm. się, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu - przyjęła
wraz z autopoprawką i poprawką radnego Ł. Wantucha
uchwałę Nr XIII/219/19 w sprawie zakazu umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach
energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.

Ad. 39
Oświadczenia i komunikaty.
Głos zabrali następujący radni: A. Migdał/x 2/, T. Maliszewska, M. Sobieraj, D. Homa, M. Kot, A. Miszalski,
Ł. Gibała, G. Stawowy, M. Drewnicki.

Ad. 40.
Zamknięcie sesji.
************************************************************************************************************************
O godz. 17.09 prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki – wobec wyczerpania porządku
obrad – zamknął obrady XIII sesji Rady Miasta Krakowa w kadencji VIII /2018-2023/.
***********************************************************************************************************************
Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się w stenogramie XIII sesji.

Wiceprzewodniczący Rady

Michał DREWNICKI

Załącznik:
Wyniki głosowań XIII sesji j RMK znajdują się na stronie internetowej:
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=103301&info=posiedzenie&SSJ_ID=538&PSD_ID=685

Protokół sporządziła:
Joanna Górska
Kancelaria Rady Miasta Krakowa
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