BR-01. 0002.42.2020

Protokół Nr XLII/2020
z obrad XLII sesji Rady Miasta Krakowa
w dniu 8 lipca 2020 r.
(od godz. 10.00 do godz. 19.56 z przerwą od godz. 16.00 do godz. 17.17
na przeprowadzenie obrad sesji XLIII Rady Miasta Krakowa)
Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego.

Otwarcie posiedzenia.
Obrady XLII sesji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji (2018-2023) otworzył o godz. 10.00 Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające Radę do podejmowania
uchwał.
Następnie Prowadzący obrady powitał gości, Zastępców Prezydenta Miasta, Panią Skarbnik i Sekretarza Miasta
oraz Kluczową Biegłą Rewident p. G. Bamber i mieszkańców przybyłych na obrady.
W posiedzeniu uczestniczyło: 39 Radnych (zgodnie z listami obecności rozpoczęcie sesji) oraz 41 Radnych (zgodnie
z listami obecności zamknięcie sesji).
Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
W sprawie porządku obrad głos zabrali Sekretarz Miasta p. A. Fryczek oraz następujący Radni: M. Jantos,
St. Moryc, Ł. Wantuch, Ł. Sęk,
Sekretarz Miasta Krakowa p. A. Fryczek złożył wnioski o:
 zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały według druku nr 1126 – Powierzenie Prezydentowi Miasta Krakowa
uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie
działania jednostki budżetowej Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie,
 zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały według druku nr 1129 - Likwidacja w celu przekształcenia zakładu
budżetowego- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki
budżetowej pod nazwą "Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie" i nadania statutu jednostce,
 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku nr 1326 - Udzielenie Gminie Łapanów
pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi - projekt Prezydenta Miasta Krakowa
 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku nr 1324 – Zatwierdzenie zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa nr 1530/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących
czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych
zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się
choroby zakaźnej COVID-19 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa,
 wprowadzenie projektu uchwały według druku nr 1324 do II czytania jako sprawy nagłej,
 wprowadzenie projektu uchwały według druku nr 1292 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa
uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z parkingu podziemnego dla 150 samochodów
osobowych przy al. Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą „Parking przy Muzeum” do
II czytania jako sprawy nagłej.
Radna M. Jantos złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Potebni 7 na rzecz Akademii Muzycznej w Krakowie wraz z udzieleniem 60 %
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bonifikaty od jej ceny - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1319 oraz wprowadzenie tego projektu
uchwały do II czytania jako sprawy nagłej.
Radny St. Moryc w imieniu Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa złożył wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania
i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania - projekt Komisji
Sportu i Kultury Fizycznej – druk nr 1327.
Radny Ł. Wantuch złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji w sprawie przywrócenia
zajęć dodatkowych w przedszkolach samorządowych od września 2020 – druk nr 1328-R.
Radny Ł. Sęk w imieniu Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska złożył wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad jako sprawy nagłej projektu rezolucji w sprawie likwidacji oddziału
przeszczepu nerek w Szpitalu im. Jana Pawła II– druk nr 1329-R.
Rada w głosowaniach:
 33 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - zdecydowała zdjąć z porządku obrad sesji projekt uchwały według
druku nr 1126,
 33 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - zdecydowała zdjąć z porządku obrad sesji projekt uchwały według
druku nr 1129,
 36 –„za”, 0 –„przeciw”, 1 – „wstrzym. się” - zdecydowała wprowadzić do porządku obrad sesji projekt uchwały
według druku nr 1326,
 35 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - zdecydowała wprowadzić do porządku obrad sesji projekt uchwały
według druku nr 1324,
 34 –„za”, 0 –„przeciw”, 2 – „wstrzym. się” - zdecydowała wprowadzić do porządku obrad sesji projekt uchwały
według druku nr 1319,
 37 –„za”, 0 –„przeciw”, 1 – „wstrzym. się” - zdecydowała wprowadzić do porządku obrad sesji projekt uchwały
według druku nr 1327,
 39 –„za”, 0 –„przeciw”, 1 – „wstrzym. się” - zdecydowała wprowadzić do porządku obrad sesji projekt rezolucji
według druku nr 1328-R,
 23 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - zdecydowała wprowadzić do porządku obrad sesji projekt rezolucji
według druku nr 1329-R.

W trybie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 r.
poz. 713) - dalej jako „ustawa o samorządzie gminnym” do porządku obrad sesji zostały włączone projekty uchwał
Prezydenta Miasta Krakowa:
 druk nr 1294 – Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2020/2021 projekt Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1296 – Przyznanie złotego medalu „Cracoviae Merenti” Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1297 – Przyznanie srebrnego medalu „Cracoviae Merenti” Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1298 – Przyznanie srebrnego medalu „Cracoviae Merenti” Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1299 – Przyznanie brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Profesorowi Janowi Ostrowskiemu - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1300 – Przyznanie brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Mieczysławowi Kozłowskiemu - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1301 – Przyznanie brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Kazimierzowi Barczykowi - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa,
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 druk nr 1303 – Zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 w sprawie ustanowienia medalu „Cracoviae Merenti” za
zasługi dla Miasta Krakowa (z późn. zm.) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1304 – Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury - projekt Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1305 – Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez
likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1306 – Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie poprzez likwidację innej
lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Potebni 7 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1307 – Przekształcenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława
Szafera w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98 - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1308 – Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów
pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji
w ramach programu „Mieszkanie na Start” w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1309 – Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1312 – Zmieniająca uchwałę Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze,
z późniejszymi zmianami - projekt Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1313 – Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758
oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 600) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa ,
 druk nr 1314 – Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków
w działach: 600, 750, 853, 855, 900 i 921) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa,
 druk nr 1315 – Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600,
750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa.
W trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad sesji został włączony projekt rezolucji
w sprawie wsparcia transportu zbiorowego w Krakowie – druk nr 1316-R zgłoszony przez Klub Radnych „Kraków
dla Mieszkańców”.

Porządek obrad XLII sesji obejmował następujące punkty:
1.

Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.

Interpelacje Radnych.

3.

Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2019 rok.

5.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2019
- projekt Komisji Rewizyjnej – druk nr 1284.

6.

Absolutorium za rok 2019 dla Prezydenta Miasta Krakowa - projekt Komisji Rewizyjnej – druk nr 1285.

7.

Zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 w sprawie ustanowienia medalu „Cracoviae Merenti” za zasługi dla Miasta
Krakowa (z późn. zm.) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1303.

8.

Przyznanie złotego medalu „Cracoviae Merenti” Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa - druk nr 1296.

9.

Przyznanie srebrnego medalu „Cracoviae Merenti” Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1297.

10. Przyznanie srebrnego medalu „Cracoviae Merenti” Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1298.
11. Przyznanie brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Profesorowi Janowi Ostrowskiemu - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa - druk nr 1299.
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12. Przyznanie brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Mieczysławowi Kozłowskiemu - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa - druk nr 1300.
13. Przyznanie brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Kazimierzowi Barczykowi - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa - druk nr 1301.
14. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży
udziału 417/10572 części 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 wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu
i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] w budynku przy ul. Kolberga 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność

wnioskodawcy - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1229.
15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 1/2 części
w spółdzielczym własnościowym prawie do 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 Kruczek, Inspektor, Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania Wieczystego
i Roszczeń Osób Prawnych, Wydział Skarbu Miasta], położonego w budynku mieszkalnym nr 20 przy ul. Zielińskiej

w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1238.
16. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Centrum Administracyjnego nr 2
w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego
na nieruchomościach położonych na os. Szkolnym 27 w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk
nr 1240.
17. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [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 wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania,
Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność

wnioskodawcy we wskazanej powyżej części - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1257.
18. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Gazowej Nr 7 wraz
z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1282.
19. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży udziału 343/10000 części 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 wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania,
Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 26 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność

wnioskodawczyń - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1283.
20. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali o przeznaczeniu innym niż
mieszkalne oznaczonych Nr B-1, B-2, B-3, B-4, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12 i B-13 stanowiących własność
Gminy Miejskiej Kraków, położonych w budynku w os. Handlowym Nr 8 wraz z udziałami w nieruchomości
wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1287.
21. Zmieniająca uchwałę nr XXXIII/846/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału
91/10000 części 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 wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

położonym przy ul. Gdańskiej 40 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1288.
22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży
udziału 79/6438 części 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 wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu
Miasta] położonym przy Al. Pokoju 27B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców - projekt

Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1289.
23. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Potebni 7 na rzecz Akademii Muzycznej w Krakowie wraz
z udzieleniem 60 % bonifikaty od jej ceny - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1319.
24. Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta
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Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu
przychodów i planu wydatków w działach: 801 i 854 oraz zmian planu dochodów i wydatków w dziale 801) projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1252.
25. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 852,
854, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 755, 801, 852, 853, 854, 855, 900,
921 i 926) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1253.
26. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 854,
900, 921 i 926 – zadania dzielnic) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1254.
27. Zmiana uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk
nr 1255.
28. Zmieniająca uchwałę Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze,
z późniejszymi zmianami - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1312.
29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia
planu wydatków w dziale 600) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1313.
30. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600,
750, 853, 855, 900 i 921) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1314.
31. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801,
852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1315.
32. Zmieniająca uchwałę Nr LXV/948/13 w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 r. Zespołu Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 w Krakowie, os. Szkolne 2 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk
nr 1245.
33. Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 42 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20, wchodzącemu w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1281.
34. Zmiana uchwały nr XVIII/362/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz
szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków - projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1286.
35. Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2020/2021 - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1294.
36. Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez likwidację innej
lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1305.
37. Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejkiw Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji
prowadzenia zajęć przy ul. Potebni 7 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1306.
38. Przekształcenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera
w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98 - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1307.
39. Nadanie Parkowi Miejskiemu nazwy Park Miejski Bagry Wielkie, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu
Parku - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1250.
40. Zmiana uchwały Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych
miasta Krakowa” - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1237.
41. Uchylająca uchwałę Nr XCII/1367/13 w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania
transportu drogowego taksówką - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1260.
42. Zmieniająca uchwałę nr XXXIX/998/20 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Miejskiej Kraków w 2020 roku - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1290.
43. Udzielenie pełnomocnictwa sądowego - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1291.
44. Powierzenie Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie
z parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego
pod zwyczajową nazwą „Parking przy Muzeum” - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1292.
45. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1304.
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46. Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1309.
47. Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa,
zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji w ramach programu
„Mieszkanie na Start” w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1308.
48. Udzielenie Gminie Łapanów pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1326.
49. Zatwierdzenie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1530/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przepisów
porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych
decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną
przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1324.
50. Zmiana uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia
warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli
ich wykorzystania - projekt Komisji Sportu i Kultury Fizycznej – druk nr 1327.
51. Rezolucja w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek 122/4 i 122/23
obręb 49 Nowa Huta - projekt Grupy Radnych – druk nr 1241-R.
52. Rezolucja w sprawie przywrócenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków priorytetu dla transportu publicznego projekt Grupy Radnych – druk nr 1259-R.
53. Rezolucja w sprawie utworzenia parku przy ul. Dekerta 15 - projekt Grupy Radnych – druk nr 1236-R.
54. Rezolucja w sprawie wsparcia transportu zbiorowego w Krakowie - projekt klubu Radnych „Kraków dla
Mieszkańców” – druk nr 1316-R.
55. Rezolucja w sprawie przywrócenia zajęć dodatkowych w przedszkolach samorządowych od września 2020 projekt Grupy Radnych – druk nr 1328-R.
56. Rezolucja w sprawie likwidacji oddziału przeszczepu nerek w Szpitalu im. Jana Pawła II - projekt klubu Radnych
PO-N. Koalicja Obywatelska – druk nr 1329-R.
57. Skarga na Dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK
– druk nr 1330.
58. Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
RMK – druk nr 1331.
59. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1332.
60. Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
RMK – druk nr 1333.
61. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1334.
62. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1335.
63. Oświadczenia, komunikaty.
64. Zamknięcie sesji.

Ad. 2. Interpelacje Radnych.
Interpelacje zgłosili następujący Radni: G. Fijałkowska (do protokołu), A. Migdał, M. Drewnicki, K. Chrzanowski
(do protokołu), A. Prokop-Staszecka, M. Starobrat, J. Jałocha, T. Maliszewska.
Zgodnie z kompetencjami złożone interpelacje zostały przekazane do Referatu ds. Interpelacji w Wydziale Organizacji
i Nadzoru UMK.

Ad. 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Sekretarz Miasta
Krakowa p. A. Fryczek.
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Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2019 rok.
W pierwszej kolejność głos w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2019 rok zabrał
Prezydent Miasta Krakowa Pan Profesor Jacek Majchrowski, następnie informacji w tym zakresie udzieliła
Skarbnik Miasta Krakowa p. Małgorzata Okamus.

Od Ad. 5 do Ad. 62
Dot. druku nr 1284
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2019 projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa – druk nr 1284 – w imieniu projektodawcy referował
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa W. Krzysztonek.
W imieniu Komitetu Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków zabrał Przewodniczący Komitetu S. Pietrzyk.
Stanowisko Klubu Radnych w przedmiocie projektu uchwały w imieniu:
 Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość przedstawił Wiceprzewodniczący Klubu M. Kękuś,
 Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska przedstawił Przewodniczący Klubu
A. Hawranek,
 Klubu Radnych Przyjazny Kraków przedstawił Przewodniczący Klubu R. Komarewicz,
 Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców przedstawił Przewodniczący Klubu Ł. Gibała.
Następnie głos w dyskusji zabrali: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa p. A. Kulig, Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa D. Jaśkowiec oraz następujący Radni: W. Pietrus, W. Krzysztonek, J. Jałocha, M. Kękuś, J. Kosek,
A. Hawranek, A. Szczepańska,
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła
I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1284, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 08.07.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 08.07.2020 r. do godz. 15.15.

Dot. druku nr 1285
Absolutorium za rok 2019 dla Prezydenta Miasta Krakowa - projekt Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa –
druk nr 1285 – w imieniu projektodawcy referował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa
W. Krzysztonek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1285, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 08.07.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 08.07.2020 r. do godz. 15.15.

Dot. druku nr 1319
Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Potebni 7 na rzecz Akademii Muzycznej w Krakowie wraz z udzieleniem
60 % bonifikaty od jej ceny - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1319 - w imieniu projektodawcy
referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta p. M. Witkowicz.
Prowadzący obrady poinformował o złożonym wniosku o wprowadzenie tego projektu uchwały do II czytania
jako sprawy nagłej.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: M. Jantos, G. Stawowy, T. Maliszewska, Ł. Maślna, G. Fijałkowska,
W. Pietrus, Ł. Wantuch, J. Bednarz, M. Starobrat, A. Szczepańska oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa p.
A. Korfel-Jasińska, Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta p. M. Witkowicz i Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
p. Stanisław Krawczyński.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały
wg druku nr 1319, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 08.07.2020 r. do godz. 14.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 08.07.2020 r. do godz. 14.15.
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Po upływnie ww. terminów Prowadzący obrady poddał pod głosowanie złożony wniosek o wprowadzenie
projektu uchwały do II czytania jako sprawy nagłej.
Rada w głosowaniu: 38 –„za”, 0 –„przeciw”, 1 – „wstrzym. się” przyjęła ww. wniosek.
W ramach II czytania projekt uchwały referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta p. M. Witkowicz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1319.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 36 –„za”, 0 –„przeciw”, 2 – „wstrzym. się” przyjęła uchwałę Nr XLII/1126/20.

Dot. druku nr 1303
Zmieniająca uchwałę Nr LIV/370/92 w sprawie ustanowienia medalu „Cracoviae Merenti” za zasługi dla Miasta
Krakowa (z późn. zm.) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1303 – w imieniu projektodawcy referował
Sekretarz Miasta Krakowa p. A. Fryczek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1303.
Rada w głosowaniu: 39 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1116/20.

Dot. druku nr 1296
Przyznanie złotego medalu „Cracoviae Merenti” Zamkowi Królewskiemu na Wawelu - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa - druk nr 1296 – w imieniu projektodawcy referował Sekretarz Miasta Krakowa p. A. Fryczek.
Rada w głosowaniu: 41 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1117/20.

Dot. druku nr 1297
Przyznanie srebrnego medalu „Cracoviae Merenti” Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1297 – w imieniu projektodawcy referował Sekretarz Miasta Krakowa p.
A. Fryczek.
Rada w głosowaniu: 39 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1118/20.

Dot. druku nr 1298
Przyznanie srebrnego medalu „Cracoviae Merenti” Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa - druk nr 1298 – w imieniu projektodawcy referował Sekretarz
Miasta Krakowa p. A. Fryczek.
Rada w głosowaniu: 40 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1119/20.

Dot. druku nr 1299
Przyznanie brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Profesorowi Janowi Ostrowskiemu - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa - druk nr 1299 – w imieniu projektodawcy referował Sekretarz Miasta Krakowa p. A. Fryczek.
Prowadzący obrady stwierdził, że Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1299.
Rada w głosowaniu: 39 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1120/20.

Dot. druku nr 1300
Przyznanie brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Mieczysławowi Kozłowskiemu - projekt Prezydenta Miasta Krakowa
- druk nr 1300 – w imieniu projektodawcy referował Sekretarz Miasta Krakowa p. A. Fryczek.
Prowadzący obrady stwierdził, że Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1300.
Rada w głosowaniu: 40 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1121/20.
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Dot. druku nr 1301
Przyznanie brązowego medalu „Cracoviae Merenti” Kazimierzowi Barczykowi - projekt Prezydenta Miasta Krakowa druk nr 1301 – w imieniu projektodawcy referował Sekretarz Miasta Krakowa p. A. Fryczek.
Rada w głosowaniu: 24 –„za”, 0 –„przeciw”, 1 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1122/20.

Dot. druku nr 1229
Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży
udziału 417/10572 części 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 wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu
Miasta] w budynku przy ul. Kolberga 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy - projekt

Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1229 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu
Miasta p. M. Witkowicz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1229.
Rada w głosowaniu: 35 –„za”, 0 –„przeciw”, 4 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1123/20.

Dot. druku nr 1238
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Miejskiej Kraków w wysokości 1/2 części
w spółdzielczym własnościowym prawie do 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 Kruczek, Inspektor, Referat Współwłasności, Zasiedzeń, Rozwiązywania Umów Użytkowania
Wieczystego i Roszczeń Osób Prawnych, Wydział Skarbu Miasta], położonego w budynku mieszkalnym nr 20 przy ul.

Zielińskiej w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1238 – w imieniu projektodawcy
referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta p. M. Witkowicz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1238.
Rada w głosowaniu: 34 –„za”, 0 –„przeciw”, 2 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1124/20.

Dot. druku nr 1240
Wyrażenie zgody na udzielenie od 2020 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Centrum Administracyjnego nr 2
w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na
nieruchomościach położonych na os. Szkolnym 27 w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1240
– w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta p. M. Witkowicz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1240.
Rada w głosowaniu: 35 –„za”, 0 –„przeciw”, 2 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1125/20.

Dot. druku nr 1257
Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [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 wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania,
Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy

we wskazanej powyżej części - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1257 – w imieniu projektodawcy
referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta p. M. Witkowicz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1257 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 14.07.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 16.07.2020 r. do godz. 15.00.
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Dot. druku nr 1282
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego
Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Gazowej Nr 7 wraz
z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk
nr 1282 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta p. M. Witkowicz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1282 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 14.07.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 16.07.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1283
Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży udziału 343/10000 części 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 wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i
Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 26 w Krakowie stanowiącym poprzednio
własność wnioskodawczyń - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1283 – w imieniu projektodawcy
referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta p. M. Witkowicz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1283 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 14.07.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 16.07.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1287
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne
oznaczonych Nr B-1, B-2, B-3, B-4, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12 i B-13 stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kraków, położonych w budynku w os. Handlowym Nr 8 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1287 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu
Miasta p. M. Witkowicz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1287 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 14.07.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 16.07.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1288
Zmieniająca uchwałę nr XXXIII/846/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 91/10000 części
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
wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul.

Gdańskiej 40 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni - projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1288 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta p. M. Witkowicz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1288 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 14.07.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 16.07.2020 r. do godz. 15.00.

-10-

Dot. druku nr 1289
Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży
udziału 79/6438 części 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 wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

położonym przy Al. Pokoju 27B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1289 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta
p. M. Witkowicz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1289 i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 14.07.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 16.07.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1252
Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta
Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu
przychodów i planu wydatków w działach: 801 i 854 oraz zmian planu dochodów i wydatków w dziale 801) - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1252 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu
Miasta p. T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1252.
Rada w głosowaniu: 28 –„za”, 0 –„przeciw”, 9 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1127/20.

Dot. druku nr 1253
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 852, 854,
855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 750, 754, 755, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926)
- projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1253 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału
Budżetu Miasta p. T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1253.
Rada w głosowaniu: 38 –„za”, 0 –„przeciw”, 1 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1128/20 wraz
z autopoprawką.

Dot. druku nr 1254
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 801, 852, 854, 900,
921 i 926 – zadania dzielnic) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1254 – w imieniu projektodawcy
referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta p. T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1254.
Rada w głosowaniu: 38 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1129/20.

Dot. druku nr 1255
Zmiana uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1255
– w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta p. T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1255.
Rada w głosowaniu: 27 –„za”, 0 –„przeciw”, 10 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1130/20 wraz z
autopoprawką.
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Dot. druku nr 1312
Zmieniająca uchwałę Nr CIII/1380/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu
i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krakowa oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków, za I półrocze, z późniejszymi zmianami projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1312 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału
Budżetu Miasta p. T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1312.
Rada w głosowaniu: 40 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1131/20.

Dot. druku nr 1313
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia planu
wydatków w dziale 600) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1313 – w imieniu projektodawcy
referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta p. T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1313.
Rada w głosowaniu: 38 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1132/20.

Dot. druku nr 1314
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 750,
853, 855, 900 i 921) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1314 – w imieniu projektodawcy referował
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta p. T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1314.
Rada w głosowaniu: 40 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1133/20.

Dot. druku nr 1315
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852,
853, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1315 – w imieniu
projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta p. T. Tylek.
Prowadzący obrady poinformował o złożonym wniosku o wprowadzenie tego projektu uchwały do II czytania
jako sprawy nagłej.
Wobec braku zgorszeń do dyskusji Prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1315, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 08.07.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 08.07.2020 r. do godz. 15.15.
Po upływnie ww. terminów Prowadzący obrady poddał pod głosowanie złożony wniosek o wprowadzenie
projektu uchwały do II czytania jako sprawy nagłej.
Rada w głosowaniu: 40 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła ww. wniosek.
W ramach II czytania projekt uchwały referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta p. T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1315.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 39 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła uchwałę Nr XLII/1134/20.
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Dot. druku nr 1245
Zmieniająca uchwałę Nr LXV/948/13 w sprawie przekształcenia z dniem1 stycznia 2013 r. Zespołu Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1 w Krakowie, os. Szkolne 2 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1245
– w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
p. W. Kramarz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1245.
Rada w głosowaniu: 41 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1135/20.

Dot. druku nr 1281
Nadanie imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 42 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20, wchodzącemu w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie, ul. Ludwika Rydygiera 20 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1281 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji p. E. Całus.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1281.
Rada w głosowaniu: 40 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1136/20.

Dot. druku nr 1286
Zmiana uchwały nr XVIII/362/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół
specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk
nr 1286 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji p. E. Całus.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1286.
Rada w głosowaniu: 35 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1137/20.

Dot. druku nr 1294
Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kraków na rok szkolny 2020/2021 - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1294 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji p. E. Całus.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1294.
Rada w głosowaniu: 35 –„za”, 0 –„przeciw”, 1 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1138/20.

Dot. druku nr 1305
Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Krakowie poprzez likwidację innej
lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1305 – w
imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji p. E. Całus.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1305.
Rada w głosowaniu: 38 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1139/20.

Dot. druku nr 1306
Przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia
zajęć przy ul. Potebni 7 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1306 – w imieniu projektodawcy
referowała Dyrektor Wydziału Edukacji p. E. Całus.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1306.
Rada w głosowaniu: 40 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1140/20.
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Dot. druku nr 1307
Przekształcenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Prof. Władysława Szafera w Krakowie
poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. Malborskiej 98 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1307 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji p. E. Całus.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1307.
Rada w głosowaniu: 37 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1141/20.

Dot. druku nr 1250
Nadanie Parkowi Miejskiemu nazwy Park Miejski Bagry Wielkie, określenia granic Parku oraz przyjęcia regulaminu
Parku - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1250 – w imieniu projektodawcy referował Zastępca
Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ł. Pawlik.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1250.
Rada w głosowaniu: 34 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1142/20.

Dot. druku nr 1237
Zmiana uchwały Nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta
Krakowa” - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1237– w imieniu projektodawcy referowała Zastępca
Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: G. Stawowy i J. Jałocha.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła
II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1237.
Prowadzący obrady poinformował o złożonej do projektu uchwały według druku nr 1237 poprawce
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK, a następnie poddał ją pod głosowanie.
Rada w głosowaniu: 37 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” – przyjęła poprawkę Komisji Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 33 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1143/20
wraz z podjęta poprawką.

Dot. druku nr 1260
Uchylająca uchwałę Nr XCII/1367/13 w sprawie wprowadzenia wymagań uprawniających do wykonywania transportu
drogowego taksówką - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1260 – w imieniu projektodawcy referował
Dyrektor Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców p. W. Krupiarz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1260.
Rada w głosowaniu: 35 –„za”, 0 –„przeciw”, 1 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1144/20.

Dot. druku nr 1290
Zmieniająca uchwałę nr XXXIX/998/20 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Miejskiej Kraków w 2020 roku - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1290 – w imieniu
projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. M. Mrugała.
Głos w dyskusji zabrali: Radny G. Stawowy oraz Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. M. Mrugała.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła II
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1290.
Rada w głosowaniu: 39 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1145/20.
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Dot. druku nr 1291
Udzielenie pełnomocnictwa sądowego - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1291 – w imieniu
projektodawcy referowała Radca Prawny B. Chrobakiewicz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1291.
Rada w głosowaniu: 40 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1146/20.

Dot. druku nr 1292
Powierzenie Prezydentowi Miasta Krakowa uprawnień do stanowienia o wysokości cen i opłat za korzystanie z parkingu
podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową
nazwą „Parking przy Muzeum” - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1292 – w imieniu projektodawcy
referował Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa p. M. Hanczakowski.
Prowadzący obrady poinformował o złożonym wniosku o wprowadzenie tego projektu uchwały do II czytania
jako sprawy nagłej.
Wobec braku zgorszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1292, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 08.07.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 08.07.2020 r. do godz. 15.15.
Po upływnie ww. terminów Prowadzący obrady poddał pod głosowanie złożony wniosek o wprowadzenie
projektu uchwały do II czytania jako sprawy nagłej.
„Głos przeciw” temu wnioskowy wyraził Radny A. Hawranek.
Rada w głosowaniu: 26 –„za”, 10 –„przeciw”, 4 – „wstrzym. się” przyjęła ww. wniosek.
W ramach II czytania projekt uchwały referował Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa p. M. Hanczakowski.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1292.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 13 –„za”, 20 –„przeciw”, 3 – „wstrzym. się” – odrzuciła projekt uchwały.

Dot. druku nr 1304
Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1304 – w imieniu
projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. K. Olesiak.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1304.
Rada w głosowaniu: 28 –„za”, 0 –„przeciw”, 9 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1147/20.

Dot. druku nr 1309
Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1309 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Narodowego p. K. Olesiak.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1309.
Rada w głosowaniu: 29 –„za”, 0 –„przeciw”, 7 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1148/20 wraz
z autopoprawką.

Dot. druku nr 1308
Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad
przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji w ramach programu „Mieszkanie
na Start” w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1308 – w imieniu projektodawcy referował
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa p. B. Kośmider.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: M. Jantos, J. Jałocha, G. Stawowy, St. Zięba, D. Jaśkowiec,
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A. Szczepańska, A. Migdał, S. Pietrzyk oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa p. B. Kośmider.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1308.
Rada w głosowaniu: 40 –„za”, 0 –„przeciw”, 1– „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1149/20.

Dot. druku nr 1326
Udzielenie Gminie Łapanów pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1326 – w imieniu projektodawcy referował Sekretarz Miasta Krakowa p. A. Fryczek.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: M. Jantos, Ł. Wantuch, A. Hawranek oraz Sekretarz Miasta Krakowa
p. A. Fryczek.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1326.
Rada w głosowaniu: 38 –„za”, 0 –„przeciw”, 1 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1150/20.

Dot. druku nr 1324
Zatwierdzenie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1530/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przepisów
porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych
decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez
rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1324
– w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa p. M. Hanczakowski.
Prowadzący obrady poinformował o złożonym wniosku o wprowadzenie tego projektu uchwały do II czytania
jako sprawy nagłej.
Wobec braku zgorszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1324, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 08.07.2020 r. do godz. 17.45,
zgłaszania poprawek do projektu – 08.07.2020 r. do godz. 17.50.
Po upływnie ww. terminów Prowadzący obrady poddał pod głosowanie złożony wniosek o wprowadzenie
projektu uchwały do II czytania jako sprawy nagłej.
Rada w głosowaniu: 40 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła ww. wniosek.
W ramach II czytania projekt uchwały referował Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa p. M. Hanczakowski.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1324.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 41–„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” – przyjęła uchwałę nr XLII/1151/20.

Dot. druku nr 1327
Zmiana uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia warunków i
trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania
- projekt Komisji Sportu i Kultury Fizycznej RMK – druk nr 1327 – w imieniu projektodawcy referował
Przewodniczący Komisji St. Moryc.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1327.
Rada w głosowaniu: 39 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” - przyjęła uchwałę nr XLII/1152/20.

Dot. druku nr 1241-R
Rezolucja w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek 122/4 i 122/23 obręb
49 Nowa Huta - projekt Grupy Radnych – druk nr 1241-R – w imieniu projektodawcy referowali Radny Ł. Sęk
oraz Radny W. Krzysztonek.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: Ł. Wantuch, G. Stawowy, Ł. Gibała, A. Szczepańska, W. Pietrus, A.
Prokop-Staszecka, W. Krzysztonek, J. Jałocha, Ł. Sęk, R. Komarewicz, A. Hawranek, który zgłosił wniosek
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formalny o zamknięcie listy mówców. Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miasta Krakowa D. Jaśkowiec
odczytał listę Radnych zapisanych do głosu, zgodnie z którą do dyskusji zapisali się: Radny W. Krzysztonek,
Radny R. Komarewicz i Radny M. Drewnicki.
Następnie Prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny o zamknięcie listy mówców.
Rada w głosowaniu: 20 –„za”, 1–„przeciw”, 4 – „wstrzym. się” przyjęła wniosek.
W związku z przyjętym wnioskiem w dyskusji wzięli udział także Radni: W. Krzysztonek, M. Drewnicki
i R. Komarewicz.
Po skończonej wypowiedzi Radnego R. Komarewicza, Radny Ł. Wantuch złożył wniosek formalny o odesłanie
projektu rezolucji według druku nr 1241-R do Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza RMK do czasu
przedstawienia przez Zarząd Zieleni Miejskiej raportu, o którym mówił Radny R. Komarewicz.
Następnie Prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszony do tego projektu rezolucji przez Radnego
Ł. Wantucha wniosek formalny.
„Głos za” temu wnioskowi przedstawił Rady Ł. Wantuch, natomiast „głos przeciw” Radny W. Krzysztonek.
Rada w głosowaniu: 6 –„za”, 27–„przeciw”, 3 – „wstrzym. się” odrzuciła wniosek.
Po przeprowadzonym głosowaniu zgłoszonego przez Radnego Ł. Wantucha wniosku formalnego Prowadzący
obrady Przewodniczący Rady Miasta Krakowa D. Jaśkowiec poddał ten projekt rezolucji pod głosowanie.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 25 –„za”, 8 –„przeciw”, 5 – „wstrzym. się” przyjęła rezolucję Nr 53/XLII/20.

Dot. druku nr 1259-R
Rezolucja w sprawie przywrócenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków priorytetu dla transportu publicznego - projekt
Grupy Radnych – druk nr 1259-R – w imieniu projektodawcy referował Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
D. Jaśkowiec.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu rezolucji wg druku nr 1259-R.
Rada w głosowaniu: 30 –„za”, 1 –„przeciw”, 2 – „wstrzym. się” przyjęła rezolucję Nr 54/XLII/20.

Dot. druku nr 1236-R
Rezolucja w sprawie utworzenia parku przy ul. Dekerta 15 - projekt Grupy Radnych – druk nr 1236-R – w imieniu
projektodawcy referował Radny A. Buszek.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: J. Bednarz, A. Buszek, A. Prokop-Staszecka.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła
czytanie projektu rezolucji wg druku nr 1236-R.
Rada w głosowaniu: 26 –„za”, 11 –„przeciw”, 2 – „wstrzym. się” przyjęła rezolucję Nr 55/XLII/20 wraz
z autopoprawką.

Dot. druku nr 1316-R
Rezolucja w sprawie wsparcia transportu zbiorowego w Krakowie - projekt klubu Radnych „Kraków dla
Mieszkańców” – druk nr 1316-R – w imieniu projektodawcy referował Radny Ł. Maślona.
Głos w dyskusji zabrał Radny M. Starobrat.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada odbyła
czytanie projektu rezolucji wg druku nr 1316-R.
Rada w głosowaniu: 37 –„za”, 1 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła rezolucję Nr 56/XLII/20.

Dot. druku nr 1328-R
Rezolucja w sprawie przywrócenia zajęć dodatkowych w przedszkolach samorządowych od września 2020 - projekt
Grupy Radnych – druk nr 1328-R – w imieniu projektodawcy referował Radny Ł. Wantuch.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu rezolucji wg druku nr 1328-R.
Rada w głosowaniu: 39 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła rezolucję Nr 57/XLII/20.
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Dot. druku nr 1329-R
Rezolucja w sprawie likwidacji oddziału przeszczepu nerek w Szpitalu im. Jana Pawła II - projekt klubu Radnych
PO-N. Koalicja Obywatelska – druk nr 1329-R – w imieniu projektodawcy referował Radny Ł. Sęk.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu rezolucji wg druku nr 1329-R.
Rada w głosowaniu: 27 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła rezolucję Nr 58/XLII/20.

Dot. druku nr 1330
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie
skargi na Dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK
– druk nr 1330 - złożył Radny A. Migdał Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK.
Rada w głosowaniu: 29 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1330 referował Wiceprzewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Migdał.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1330.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 30 -„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” – przyjęła uchwałę Nr XLII/1110/20.

Dot. druku nr 1331
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie
skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
RMK – druk nr 1331 - złożył Radny A. Migdał Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK.
Rada w głosowaniu: 30 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1331 referował Wiceprzewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Migdał.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1331.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 31 -„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” – przyjęła uchwałę Nr XLII/1111/20.

Dot. druku nr 1332
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie
skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1332 złożył Radny A. Migdał Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK.
Rada w głosowaniu: 35 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1332 referował Wiceprzewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Migdał.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1332.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 37 -„za”, 0 –„przeciw”, 1 – „wstrzym. się” – przyjęła uchwałę Nr XLII/1112/20.

Dot. druku nr 1333
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie
skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
RMK – druk nr 1333 - złożył Radny A. Migdał Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK.
Rada w głosowaniu: 35 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1333 referował Wiceprzewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Migdał.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1333.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 32 -„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” – przyjęła uchwałę Nr XLII/1113/20.
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Dot. druku nr 1334
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie
skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1334 złożył Radny A. Migdał Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK.
Rada w głosowaniu: 30 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1334 referował Wiceprzewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Migdał.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1334.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 37 -„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” – przyjęła uchwałę Nr XLII/1114/20.

Dot. druku nr 1335
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie
skargi na działanie Prezydenta Miasta Krakowa - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1335 złożył Radny A. Migdał Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK.
Rada w głosowaniu: 33 –„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1335 referował Wiceprzewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Migdał.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1335.
Ostatecznie Rada w głosowaniu: 37 -„za”, 0 –„przeciw”, 0 – „wstrzym. się” – przyjęła uchwałę Nr XLII/1115/20.

Ad. 63. Oświadczenia i komunikaty.
Głos zabrali Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec oraz Radny G. Stawowy.

Ad. 64. Zamknięcie sesji.
************************************************************************************************************************
8 lipca 2020 r. o godz. 19.56 prowadzący obrady Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec –
wobec wyczerpania porządku obrad – zamknął obrady XLII sesji Rady Miasta Krakowa w kadencji VIII /20182023/.
************************************************************************************************************************
Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się w stenogramie XLII sesji.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

/-/ Dominik Jaśkowiec

Wyniki głosowań XLII sesji RMK znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
Krakowa:
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=103301&info=posiedzenie&SSJ_ID=661&PSD_ID=817
Załączniki: oryginały podjętych uchwał i rezolucji.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Strach
Kancelaria Rady Miasta Krakowa
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