BR-01. 0002.25.19

Protokół Nr XXV/2019
obrad XXV sesji Rady Miasta Krakowa
w dniu 11 września 2019 r.
/od godz. 10.00 do godz. do godz. 16.32/
Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego.
Ad. 1.
Otwarcie posiedzenia.
Obrady XXV sesji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji (2018-2023) otworzył o godz. 10.00 Przewodniczący
RMK D. Jaśkowiec stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu uczestniczyło 39 Radnych (zgodnie z listą obecności).
Przewodniczący obrad powitał gości.
1. Otwarcie posiedzenia.
W sprawie porządku obrad głos zabrał radny A. Miszalski.
Na zgłoszony wniosek Rada zdecydowała wprowadzić do porządku obrad sesji projekt uchwały:
- wg druku nr 666-R –24 -"za", 0 -"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 654 - Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury,
- wg druku Nr 655 - Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom
kultury,
- wg druku Nr 656 - Pozbawienie odcinka ulicy Deszczowej kategorii drogi publicznej gminnej oraz wyłączenia
go z użytkowania,
- wg druku Nr 657 - Udzielenie dotacji dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział
w Krakowie,
- wg druku Nr 658 - Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów
i wydatków w działach: 750, 801, 855 i 900),
- wg druku Nr 659 - Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok
2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dziale 900),
- wg druku Nr 660 - Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów
w dziale 700 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757, 801, 854, 900, 921, 925 i 926),
- wg druku Nr 661 - Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów
i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 854 i 921 oraz zmian w planie
wydatków w działach: 750 i 900 – zadania dzielnic),
- wg druku Nr 662 - 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.
W trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad sesji został włączony projekt
- wg druku Nr 663 - Zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do
instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika
ciepła.
Porządek obrad XXV sesji obejmował:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
2. Interpelacje Radnych.
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3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
4. Nazwa skweru i ulicy /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 649/.
5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 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 7 położonego
na os. Uroczym w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 605/.
6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6, 6a
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Pl. Juliusza
Kossaka Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 615/.
7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od dwójki wnioskodawców po 24/96 części
zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 412/197009 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 Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych,
Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Tysiąclecia 22 stanowiącym
poprzednio własność wnioskodawców w ww. częściach /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 622/.
8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 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. Włodkowica w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 623/.
9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 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
na os. Kazimierzowskim w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 624/.
10. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801,
853 i 921 – zadania dzielnic) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 634/.
11. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania /projekt
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – druk nr 546/.
12. Przyjęcie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia
24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 631/.
13. Źródła dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek
budżetowych /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 635/.
14. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na
terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 648/.
15. Nazwa ulicy /projekt Przewodniczącego RMK – druk nr 616/.
16. Projekt zmiany Statutu Miasta Krakowa /projekt Komisji Głównej RMK – druk nr 628/.
17. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego
programu udzielania wsparcia dla tworzenia zewnętrznych ogrodów wertykalnych tzw. „zielonych ścian” na
terenie Krakowa /projekt Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” – druk nr 636/.
18. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia pilotażowego
programu udzielania wsparcia dla tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa /projekt Klubu Radnych
„Kraków dla Mieszkańców” – druk nr 637/.
19. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. rozwoju sportu amatorskiego
i zawodowego w Krakowie „Kraków Miastem Sportu” /projekt Przewodniczącego RMK – druk nr 638/.
20. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia Parku Miejskiego
pn. Dolina Kurczaba /projekt Grupy Radnych – druk nr 627/.
21. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 654/.
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22. Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 655/.
23. Pozbawienie odcinka ulicy Deszczowej kategorii drogi publicznej gminnej oraz wyłączenia go z użytkowania
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 656/.
24. Udzielenie dotacji dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 657/.
25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach:
750, 801, 855 i 900) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 658/.
26. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu
Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia
planu przychodów oraz planu wydatków w dziale 900) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 659/.
27. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 700 oraz
zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757, 801, 854, 900, 921, 925 i 926) /projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 660/.
28. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale
900, zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 854 i 921 oraz zmian w planie wydatków
w działach: 750 i 900 – zadania dzielnic) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 661/.
29. 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 662/.
30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza
Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 647/.
31. Zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji
fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła
/projekt Klubu „Kraków dla Mieszkańców” – druk nr 663/.
32. Rezolucja w sprawie zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi na Grzegórzkach /projekt
Grupy Radnych – druk nr 666-R/.
33. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku przy
ul. Fabrycznej /projekt Grupy Radnych – druk nr 667/.
34. Oświadczenia, komunikaty.
35. Zamknięcie sesji.

Ad. 2.
Interpelacje zgłosili następujący radni: W. Krzysztonek, A. Miszalski, E. Porębski, T. Daros.
Interpelacje do protokołu zgłosili następujący radni: M. Kot, K. Chrzanowski, M. Sobieraj.
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 649 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Geodezji M. Kolińska.
Głos zabrał Komendant Miejski Policji Pan Zbigniew Nowak oraz następujący radni: A. Szczepańska/x 2/,
E. Porębski, T. Maliszewska i mieszkaniec Krakowa.
Rada w głosowaniu: 37-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/562/19 w sprawie nazwy skweru i ulicy.

Ad. 5.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 605 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Skarbu Miasta M. Witkowicz.
Rada w głosowaniu: 35-"za", 0-"przeciw", 3 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/563/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty
bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych
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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 7 położonego na os. Uroczym w Krakowie.

Ad. 6.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 615 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Skarbu Miasta M. Witkowicz.
Rada w głosowaniu: 32-"za", 4-"przeciw", 2 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/564/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6, 6a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego
w budynku mieszkalnym przy Pl. Juliusza Kossaka Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem
w nieruchomości wspólnej.

Ad. 7.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 622 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Skarbu Miasta M. Witkowicz.
Rada w głosowaniu: 34-"za", 0-"przeciw", 3 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/565/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od dwójki
wnioskodawców po 24/96 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału
412/197009 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 Główny Specjalista, Referat
ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na
os. Tysiąclecia 22 stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców w ww. częściach.

Ad. 8.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 623 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Skarbu Miasta M. Witkowicz.
Rada w głosowaniu: 36-"za", 0-"przeciw", 3 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/566/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/6 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. Włodkowica w Krakowie.

Ad. 9.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 624 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Skarbu Miasta M. Witkowicz.
Rada w głosowaniu: 37-"za", 0-"przeciw", 3 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/567/19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 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 na os. Kazimierzowskim w Krakowie.

Ad. 10.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 634 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Skarbu Miasta M. Witkowicz.
Rada w głosowaniu: 40-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/568/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie
wydatków w działach: 600, 750, 801, 853 i 921 – zadania dzielnic).

Ad. 11.
Projekt Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa - druk nr 546 –referował Przewodniczący RMK D. Jaśkowiec.
Głos w dyskusji zabrali następujący radni: J. Bednarz/x 2/, W. Pietrus/x 3/, W. Krzysztonek/x 2/, J. Jałocha,
Ł. Maślona.
Rada w głosowaniu: 34-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła wraz z autopoprawkami
uchwałę Nr XXV/569/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy
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płatnego parkowania.

Ad. 12.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 631 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Kancelarii
Rady Miasta Krakowa B. Kowalówka.
Rada w głosowaniu: 40-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/570/19 w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/435/96
Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa.

Ad. 13.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 635 –w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Edukacji E. Całus.
Rada w głosowaniu: 39-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/571/19 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów
samorządowych jednostek budżetowych.

Ad. 14.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 648 – Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom
publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków - w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Edukacji E. Całus.
Głos w dyskusji zabrali następujący radni: J. Jałocha/x 2/, M. Starobrat.
Rada w głosowaniu: 40 -"za", 0 -"przeciw", 0 - wstrzm. się " – przyjęła wniosek o rozpatrzenie projektu
w dwóch czytaniach
Następnie – prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła I czytanie
projektu uchwały wg druku nr 648 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek –01.10.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu –02.10.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 15.
Projekt Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa - druk nr 616 –referował Przewodniczący RMK D. Jaśkowiec.
Rada w głosowaniu: 38-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/572/19 w sprawie nazwy ulicy.

Ad. 16.
Projekt Komisji Głównej RMK - druk nr 628 –referował Przewodniczący RMK D. Jaśkowiec.
Głos w dyskusji zabrali następujący radni: Ł. Wantuch, /x 2/, A. Migdał/x 3/, J. Jałocha, A. Buszek oraz
mieszkaniec Krakowa.
Rada w głosowaniu: 13-"za", 21-"przeciw", 0 - wstrzm. się – odrzuciła wniosek formalny złożony przez radnego
Ł. Wantucha o odesłanie projektu do Komisji Dialogu Obywatelskiego
Rada w głosowaniu: 40-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/573/19 w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Krakowa.

Ad. 17.
Projekt Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” - druk nr 636 –w imieniu projektodawców referował radny
Ł. Gibała.
Rada w głosowaniu: 30-"za", 0-"przeciw", 1 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/574/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa
dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zewnętrznych ogrodów
wertykalnych tzw. „zielonych ścian” na terenie Krakowa.

Ad. 18.
Projekt Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” - druk nr 637 – w imieniu projektodawców referował radny
Ł. Maślona.
Głos w dyskusji zabrali następujący radni: W. Krzysztonek, J. Jałocha.
Rada w głosowaniu: 30-"za", 1-"przeciw", 1 - wstrzm. się - przyjęła wraz z autopoprawką
uchwałę Nr XXV/575/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa
dotyczących stworzenia pilotażowego programu udzielania wsparcia dla tworzenia zielonych dachów na
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terenie Krakowa.

Ad. 19.
Projekt Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa - druk nr 638 –referował Przewodniczący RMK D. Jaśkowiec.
Rada w głosowaniu: 19-"za", 3-"przeciw", 8 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/576/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot.
rozwoju sportu amatorskiego i zawodowego w Krakowie „Kraków Miastem Sportu”.

Ad. 20.
Projekt Grupy Radnych - druk nr 627 –imieniu projektodawców referował radny M. Kękuś.
Głos w dyskusji zabrali następujący radni: M. Kot, G. Fijałkowska, M. Starobrat/x 2/, J. Bednarz/x 2/, Ł. Maślona,
J. Jałocha, M. Drewnicki, D. Jaśkowiec oraz mieszkańcy Krakowa.
Rada w głosowaniu: 40-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła wraz z autopoprawką
uchwałę Nr XXV/577/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie
utworzenia Parku Miejskiego pn. Dolina Kurczaba.

Ad. 21.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 654 –w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora
Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego M. Doksa-Tverberg.
Rada w głosowaniu: 40-"za", 0-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/578/19 w sprawie udzielenia dotacji miejskim instytucjom kultury.

Ad. 22.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 655 –w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora
Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego M. Doksa-Tverberg.
Głos w dyskusji zabrał radny M. Starobrat.
Rada w głosowaniu: 36-"za", 1-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/579/19 w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim
instytucjom kultury.

Ad. 23.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 656 –w imieniu projektodawcy referowała Z-ca Dyrektora
ZDMK A. Piwowarczyk-Greniuk.
Rada w głosowaniu: 35-"za", 4-"przeciw", 1 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/580/19 w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Deszczowej kategorii drogi publicznej gminnej
oraz wyłączenia go z użytkowania.

Ad. 24.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 657 – Udzielenie dotacji dla Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie - w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Biura
Nadzoru Właścicielskiego M. Marszałek.
Głos w dyskusji zabrał radny A. Buszek.
Rada w głosowaniu: 34-"za", 2-"przeciw", 0 - wstrzm. się, 1 osoba nie brała udziału w glosowaniu - przyjęła
wniosek formalny złożony przez radnego A. Buszka o odesłanie projektu do projektodawcy w celu uzyskania
informacji dotyczącej potwierdzenia funkcjonowania Centrum Onkologii - Instytut im. Marii SkłodowskiejCurie Oddział w Krakowie w kolejnym roku, w tym zapewnienia personelu w jednostce.

Ad. 25.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 658 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału
Budżetu Miasta T. Tylek.
Rada w głosowaniu: 39-"za", 1-"przeciw", 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/581/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu
dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 855 i 900).

Ad. 26.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 659– Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie
Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dziale 900) –
w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta T. Tylek.
Następnie – wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec
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stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 659 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek –01.10.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 03.10.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 27.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 660– Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot.
zwiększenia planu dochodów w dziale 700 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757,
801, 854, 900, 921, 925 i 926) - w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta
T. Tylek.
Głos w dyskusji zabrali następujący radni: M. Starobrat/x 3/, A. Hawranek/x 3/, G. Stawowy, J. Jałocha,
A. Migdał, D. Jaśkowiec, W. Pietrus, Ł. Sęk, A. Kalita oraz Skarbnik MK M. Okarmus, Dyrektor Wydziału
Edukacji E. Całus, Z-ca Dyrektora ds. Dróg J. Pokrywa/x 2/.
Następnie - prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła I czytanie
projektu uchwały wg druku nr 660 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek –01.10.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 03.10.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 28.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 661– Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot.
zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach:
854 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900 – zadania dzielnic) - w imieniu projektodawcy
referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta T. Tylek.
Następnie - wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec
stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 661 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek –01.10.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 03.10.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 29.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 662– 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
- w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta T. Tylek.
Głos w dyskusji zabrał radny M. Starobrat oraz Z-ca Dyrektora ds. Dróg J. Pokrywa.
Następnie - prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła I czytanie
projektu uchwały wg druku nr 662 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek –07.10.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 08.10.2019 r. do godz. 14.00

Ad. 30.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 647– Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego
w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem
w nieruchomości wspólnej - w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta
M. Witkowicz.
Następnie - wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec
stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 647 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek –01.10.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 03.10.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 31.
Projekt Klubu „Kraków dla Mieszkańców - druk nr 663– Zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków
lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora
lub gruntowego wymiennika ciepła - w imieniu projektodawców referował radny Ł. Gibała.
Głos w dyskusji zabrał Z-ca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat A. Pietruszka x 2/ w imieniu PMK/ oraz
następujący radni: Ł. Maślona, Ł. Wantuch, A. Prokop-Staszecka, M. Starobrat i mieszkaniec Krakowa.
Następnie - prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła I czytanie
projektu uchwały wg druku nr 663 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek –27.11.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 28.11.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 30.
Projekt Grupy Radnych - druk nr 666-R– Rezolucja w sprawie zagospodarowania terenów pod estakadami
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kolejowymi na Grzegórzkach - w imieniu projektodawców referował radny A. Miszalski.
Głos zabrał Z-ca Prezydenta MK J. Muzyk/x 2/ oraz następujący radni: Ł. Maślona/x 3/, Ł. Sęk, W. Pietrus,
A. Migdał, Ł. Wantuch, M. Drewnicki, R. Komarewicz.
Rada w głosowaniu: 39 -"za", 1 -"przeciw", 0 - wstrzm. się " – przyjęła wniosek złożony przez radnego
A. Miszalskiego o rozpatrzenie projektu w dwóch czytaniach
Następnie - wobec braku głosów w dyskusji - prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec
stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 666-R i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek –01.10.2019 r. do godz. 15.00
zgłaszania poprawek do projektu – 02.10.2019 r. do godz. 15.00

Ad. 31.
Projekt Grupy Radnych - druk nr 667 –w imieniu projektodawców referował radny Ł. Maślona.
Rada – przyjęła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w trybie pilnym do porządku obrad: 28 -"za",
0- "przeciw",1 - "wstrzm. się”
Glos w dyskusji zabrali następujący radni: R. Komarewicz, G. Stawowy, W. Pietrus oraz mieszkańcy Krakowa.
Rada w głosowaniu: 37"za", 0-"przeciw, 0 - wstrzm. się - przyjęła
uchwałę Nr XXV/561/19 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie
utworzenia parku przy ul. Fabrycznej.

Ad. 32.
Oświadczenia i komunikaty.
Głos zabrali następujący radni: A. Migdał, D. Jaśkowiec, Ł. Wantuch.
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Ad. 33.
Zamknięcie sesji.
************************************************************************************************************************
O godz. 16.32 prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec – wobec wyczerpania porządku obrad –
zamknął obrady XXV sesji Rady Miasta Krakowa w kadencji VIII /2018-2023/.
***********************************************************************************************************************
Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się w stenogramie XXV sesji.

Przewodniczący Rady

Dominik JAŚKOWIEC

Wiceprzewodniczący Rady

Sławomir PIETRZYK

Załącznik:
Wyniki głosowań XXV sesji j RMK znajdują się na stronie internetowej:
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=103301&info=posiedzenie&SSJ_ID=549&PSD_ID=697
Protokół sporządziła:
Joanna Górska
Kancelaria Rady Miasta Krakowa
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