BR-01. 0002.44.2020

Protokół Nr XLIV/2020
z obrad XLIV sesji Rady Miasta Krakowa
od środy 26 sierpnia 2020r. do czwartku 27 sierpnia 2020r.
(od godz. 10.00 do godz. 0.43)
Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego.

Otwarcie posiedzenia.
Obrady XLIV sesji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji (2018-2023) otworzył o godz. 10.00
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz stwierdzając jednocześnie quorum,
uprawniające Radę do podejmowania uchwał.
W posiedzeniu uczestniczyło: 42 Radnych (zgodnie z listami obecności rozpoczęcie sesji) - Rada A. Prokop-Staszecka oraz
Radny B. Kosior zdalnie oraz 43 Radnych (zgodnie z listami obecności zamknięcie sesji) - Radny B. Kosior zdalnie.
Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych: Dariusza Olszówkę - Radnego Miasta Krakowa w latach 2002
– 2010, członka Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Narutowicza w Krakowie, członka
Zarządu TS Wisła Kraków; prof. Franciszka Ziejkę - historyka literatury, profesora nauk humanistycznych, Rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1999 – 2005, Przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy
Zabytków Krakowa w latach 2005 – 2020; Ewę Demarczyk - jedną z najbardziej utalentowanych
i charyzmatycznych postaci polskiej sceny muzycznej, od lat związaną z Piwnicą Pod Baranami w Krakowie;
Jerzego Rościszewskiego - byłego Prezydenta Miasta Krakowa pełniącego również funkcję Wojewody
Krakowskiego, Radnego Miasta Krakowa II kadencji w latach 1994 – 1998, członka Rady Narodowej Miasta
Krakowa, Stowarzyszenia Kuźnica, odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
Józefę Hennelową - dziennikarkę, publicystkę, felietonistkę, związaną w latach 1948 – 2012 z Krakowskim
Tygodnikiem Powszechnym.
Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
W sprawie porządku obrad głos zabrali Sekretarz Miasta p. A. Fryczek oraz Radny Ł. Gibała.
W pierwszej kolejności Sekretarz Miasta Krakowa p. A. Fryczek 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”
wniósł o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwał w sprawie:
 powierzenia 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 druk nr 1126;
 likwidacji 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 - druk nr 1129.
Ponadto Sekretarz Miasta Krakowa złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako sprawy nagłej
projektu uchwały: Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/973/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy
Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności - druk nr 1384.
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Radny Ł. Gibała złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji w sprawie przyspieszenia
prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą gospodarki odpadami /projekt klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” –
druk nr 1383-R.
W wyniku odrębnie przeprowadzonych głosowań* Rada zdecydowała:
 wprowadzić do porządku obrad sesji projekt uchwały według druku nr 1384,
 wprowadzić do porządku obrad sesji projekt rezolucji według druku nr 1383-R.
W trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad sesji zostały włączone projekty
uchwał Prezydenta Miasta Krakowa:
 druk nr 1368 - Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach:
758 i 801 oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 801);
 druk nr 1369 – Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu wydatków w działach: 600, 750,
754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic);
 druk nr 1370 – 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 zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot.
zwiększenia planu dochodów w działach: 801, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750,
801, 851, 853, 854, 855, 900 i 926);
 druk nr 1371 – 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;
 druk nr 1372 – Ustalenie 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”;
 druk nr 1373 – Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 druk nr 1374 – Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 druk nr 1375 – Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki takiej opłaty;
 druk nr 1376 – Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 druk nr 1377 – Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 druk nr 1378 – Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
 druk nr 1379 – Zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej
Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
W trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad sesji nie został włączony żaden
projekt uchwały.
Porządek obrad XLIV sesji obejmował następujące punkty:
1.

Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.

2.

Interpelacje Radnych.

3.

Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

4.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Krakowie wraz
z dyskusją.

5.

Nazwa skweru /projekt Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – druk nr 1355.

6.

Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej
opłaty /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1375.

7.

Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1376.
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8.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków /projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1378.

9.

Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1377.

10. Ustalenie 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 1372.
11. Zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej
jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych /projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1379.
12. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy – Rejon ulicy Golikówka”
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1343.
13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy – Rejon ulicy Golikówka” /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1344.
14. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych
miasta Krakowa” – etap B, podetap B6 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1350.
15. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych
miasta Krakowa” – etap B, podetap B10 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1351.
16. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UP” /projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1362.
17. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UP” /projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1363.
18. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea” /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1347.
19. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rydlówka” /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1348.
20. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy Prokocim”
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1349.
21. 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.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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
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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.
26. 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.
27. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Odrowąża Nr 22
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1293.
28. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 52
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Lucjana Rydla Nr 1
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1295.
29. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Centrum D Nr 2 wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1302.
30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Odrowąża Nr 22
wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1310.
31. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kuklińskiego /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1311.
32. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 20A
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jana 2/Rynek
Główny 41 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty /projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1317.
33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 11
wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1318.
34. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz
z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1321.
35. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz
z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1322.
36. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Młodości Nr 4 wraz
z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1323.
37. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 46
stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Adama
Chmielowskiego Nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1325.
38. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Narcyza Wiatra /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1340.
39. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 55 usytuowanego w budynku na
os. Szkolnym 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty /projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1342.
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40. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 120 usytuowanego w budynku przy
ul. Na Kozłówce 16 w Krakowie na rzecz jego najemców z zastosowaniem 63% bonifikaty /projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1356.
41. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758 i 801 oraz
zwiększenia planu wydatków w dziale 801) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1368.
42. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 801,
851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1369.
43. 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 zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu
dochodów w działach: 801, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 851, 853,
854, 855, 900 i 926) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1370.
44. 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 1371.
45. Zmiana siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1247.
46. Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą przy ul. Zielińskiego
w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1358.
47. Zmiana Uchwały 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 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1352.
48. Przyjęcie i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CIII/955/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r.
w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla przewodniczących, zastępców, członków Zarządów Dzielnic oraz
członków Rad Dzielnic /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1320.
49. Przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020 – 2022
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1337.
50. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca
2015 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób,
które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na
paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1357.
51. Nazwy skwerów /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1345.
52. Nazwy ulic /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1346.
53. Zmiana uchwały Nr XLIV/544/08 w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób
i bagażu pojazdami Komunikacji miejskiej w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1360.
54. Obowiązek umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym budynku nazw dzielnic /projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1361.
55. Zmiana uchwały nr XXX/792/19 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1364.
56. Zmiana uchwały Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu
Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1365.
57. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1373.
58. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1374.
59. 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
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1126.
60. 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 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1129.
61. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/973/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków
z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
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zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na
obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności /projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1384.
62. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy chodników na terenie Dzielnicy
VII Zwierzyniec /projekt Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec – druk nr 1242.
63. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy chodników na terenie Dzielnicy
VII Zwierzyniec /projekt Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec – druk nr 1243.
64. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących prowadzenia schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Krakowie /projekt Grupy Radnych – druk nr 1280.
65. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia użytku ekologicznego
„Słona Woda" /projekt Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” – druk nr 1338.
66. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wprowadzenia opomiarowania i opłat
za odwodnienia budowlane /projekt Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa – druk nr 1339.
67. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących kontroli przypadków posiadania
samoistnego bez tytułu prawnego działek położonych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec stanowiących własność
Gminy Miejskiej Kraków /projekt Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec – druk nr 1341.
68. Rezolucja w sprawie środków finansowych na budowę przystanków obsługujących Szybką Kolej Aglomeracyjną
w Krakowie /projekt klubu Radnych PO-N. Koalicja Obywatelska – druk nr 1336-R.
69. Rezolucja w sprawie zmiany systemu finansowania zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego /projekt klubu Radnych PO-N. Koalicja Obywatelska – druk nr 1353-R.
70. Rezolucja w sprawie niewypowiadania ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu
przemocy wobec kobiet i przemocy domowej /projekt klubu Radnych PO-N. Koalicja Obywatelska druk nr 1354-R.
71. Rezolucja w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą gospodarki odpadami /projekt klubu
Radnych „Kraków dla Mieszkańców” – druk nr 1383-R.
72. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie
danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny
Specjalista Referatu Sesji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej podjęcia działań legislacyjnych

i administracyjnych, w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami
wprowadzenia stanu epidemii /projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1385.
73. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez rodziców dzieci przedszkoli niepublicznych, dotyczącej zwołania posiedzenia
Rady Miasta Krakowa i przyznania wyższej dotacji dla niepublicznych przedszkoli /projekt Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1386.
74. Skarga na działanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa /projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1387.
75. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa /projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1388.
76. Oświadczenia, komunikaty.
77. Zamknięcie sesji.

Ad. 2. Interpelacje Radnych.
Interpelacje zgłosili następujący Radni: A. Buszek (do protokołu), M. Sobieraj, I. Chamielec, J. Zięty (do
protokołu), A. Migdał, R. Kucharska (do protokołu).
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.

Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat budowy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w
Krakowie wraz z dyskusją.
W pierwszej kolejności glos zabrała Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. M. Mrugała. W imieniu
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Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska głos zabrał Radny W. Krzysztonek. Ponadto głos w
dyskusji zabrali następujący Radni: I. Chamielec, A. Hawranek, M. Sobieraj, M. Jantos, W. Krzysztonek,
M. Sobieraj oraz Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. M. Mrugała, Dyrektor Zarządu Inwestycji
Miejskich w Krakowie p. Łukasz Szewczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa p. A. Kulig a także
mieszkańcy.

Od Ad. 5 do Ad. 75
Dot. druku nr 1355
Nazwa skweru - projekt Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – druk nr 1355 - w imieniu projektodawcy
referował Przewodniczący Rady Miasta rakowa D. Jaśkowiec.
Głos w dyskusji zabrali: Senator RP p. Bogdan Klich.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1355.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1158/20.

Dot. druku nr 1375
Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej
opłaty - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1375 - w imieniu projektodawcy referował Prezes
Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie p. H. Kultys.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: W. Pietrus – w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość,
Ł. Gibała – w imieniu Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców, Ł. Wantuch, M. Drewnicki, G. Stawowy,
M. Starobrat, W. Krzysztonek, Ł. Maślona, J. Kosek, J. Bednarz, S. Pietrzyk, J. Jałocha, W. Pietrus, M. Sobieraj,
A. Szczepańska, M. Kękuś oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa p. A. Kulig, Prezes Zarządu Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie p. H. Kultys, a także mieszkaniec.
Prowadzący Obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz poinformował o złożonych do tego projektu
uchwały dwóch wnioskach formalnych: o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy; o odrzucenie projektu
uchwały w I czytaniu.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonych głosowań*:
 odrzuciła wniosek formalny o odrzuceniu projektu uchwały w I czytaniu;
 odrzuciła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy.
W wyniku odrzucenia przez Radę zgłoszonych wniosków formalnych prowadzący obrady Wiceprzewodniczący
Rady R. Komarewicz określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1376
Ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr
1376 - w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. W. Skubida.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: W. Pietrus, który złożył wniosek o odrzucenie tego projektu uchwały
w I czytaniu.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* odrzuciła wniosek formalny o odrzuceniu projektu
uchwały w I czytaniu.
W wyniku odrzucenia przez Radę ww. wniosku formalnego prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady
R. Komarewicz stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1376, a następnie określił
terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.
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Dot. druku nr 1378
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1378 - w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. W. Skubida.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący R. Komarewicz poinformował o złożonym wniosku o odrzucenie tego
projektu uchwały w I czytaniu.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* odrzuciła wniosek formalny o odrzuceniu projektu
uchwały w I czytaniu.
W wyniku odrzucenia przez Radę ww. wniosku formalnego prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady
R. Komarewicz stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1378, a następnie określił
terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1377
Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1377 - w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
p. W. Skubida.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący R. Komarewicz poinformował o złożonej poprawce przez Radnego
M. Starobrata oraz złożonym wniosku formalnym o odrzucenie tego projektu uchwały w I czytaniu.
Głos w dyskusji zabrał Radny M. Starobrat.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* odrzuciła wniosek formalny o odrzuceniu projektu
uchwały w I czytaniu.
W wyniku odrzucenia przez Radę ww. wniosku formalnego prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R.
Komarewicz stwierdził, że Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1377, a następnie określił
terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1372
Ustalenie 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 1372 - w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa
p. M. Hanczakowski.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że
Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1372, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1379
Zmieniająca uchwałę Nr XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom
organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr
1379 - w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
p. A. Kędzierska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1379.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1159/20.
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Dot. druku nr 1362
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UP” - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1362 – w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania
Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Głos w dyskusji zabrał Radni: G. Stawowy, który złożył wniosek o wprowadzenie tego projektu uchwały do
II czytania jako sprawy nagłej.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz
zamknął I czytanie i określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 26.08.2020 r. do godz. 18.30,
zgłaszania poprawek do projektu – 26.08.2020 r. do godz. 18.45.
Po upływnie ww. terminów Prowadzący obrady poddał pod głosowanie złożony wniosek o wprowadzenie
projektu uchwały do II czytania jako sprawy nagłej.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła ww. wniosek.
W ramach II czytania projekt uchwały referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego
p. E. Szczepińska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Wiceprzewodniczący Rady
R. Komarewicz zamknął dyskusję dot. projektu uchwały wg druku nr 1362.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania * Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1160/20
wraz z autopoprawką.

Dot. druku nr 1363
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kampus UP” - projekt Prezydenta Miasta Krakowa–
druk nr 1363 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego
p. E. Szczepińska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1363.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1153/20.

Dot. druku nr 1343
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy – Rejon ulicy Golikówka”- projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1343 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora
Wydziału Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Głos w dyskusji zabrał Radny Ł. Maślona.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada odbyła I
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1343, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1344
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy – Rejon ulicy Golikówka” - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa– druk nr 1344 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału
Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska, głos zabrał także główny projektant planu p. A. Woźnicka.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: G. Stawowy, W. Pietrus, J. Bednarz, T. Maliszewska, Ł. Maślona,
J. Kosek oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska, główny projektant
planu p. A. Woźnicka i mieszkanka.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada odbyła
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1344.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1161/20.

-9-

Dot. druku nr 1350
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta
Krakowa” – etap B, podetap B6 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1350 – w imieniu projektodawcy
referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Głos w dyskusji zabrali Radni: G. Stawowy, W. Pietrus oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania
Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk poinformował o złożonym wniosku o wprowadzenie
tego projektu uchwały do II czytania jako sprawy nagłej, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 26.08.2020 r. do godz. 18.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 26.08.2020 r. do godz. 18.30.
Po upływnie ww. terminów Prowadzący obrady poddał pod głosowanie złożony wniosek o wprowadzenie
projektu uchwały do II czytania jako sprawy nagłej.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła ww. wniosek.
W ramach II czytania projekt uchwały referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego
p. E. Szczepińska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Wiceprzewodniczący Rady
R. Komarewicz stwierdził, że Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1350.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania * Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1162/20
wraz z autopoprawką.

Dot. druku nr 1351
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta
Krakowa” – etap B, podetap B10 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1351 – w imieniu projektodawcy
referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Głos w dyskusji zabrał Radny G. Stawowy.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk zamknął I czytanie, poinformował o złożonym
wniosku o wprowadzenie tego projektu uchwały do II czytania jako sprawy nagłej, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 26.08.2020 r. do godz. 18.50,
zgłaszania poprawek do projektu – 26.08.2020 r. do godz. 19.00.
Po upływnie ww. terminów Prowadzący obrady poddał pod głosowanie złożony wniosek o wprowadzenie
projektu uchwały do II czytania jako sprawy nagłej.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła ww. wniosek.
W ramach II czytania projekt uchwały referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego
p. E. Szczepińska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Wiceprzewodniczący Rady
R. Komarewicz stwierdził, że Rada odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1351.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania * Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1163/20
wraz z autopoprawką.

Dot. druku nr 1347
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea” - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1347 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora
Wydziału Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1347.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1164/20.

Dot. druku nr 1348
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rydlówka” - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1348 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora
-10-

Wydziału Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1348.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1165/20.

Dot. druku nr 1349
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowy Prokocim”projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1349 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora
Wydziału Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Głos w dyskusji wzięła Radna G. Fijałkowska.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada odbyła
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1349.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1166/20.

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 Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1257.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1167/20.

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 Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1282.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1168/20.

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
Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1283.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1169/20.
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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 Zastępca Dyrektora
Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1287.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1170/20.

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 Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta
p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1288.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1171/20.

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 Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu
Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1289.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1172/20.

Dot. druku nr 1293
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Odrowąża Nr 22 wraz z udziałem w
nieruchomości wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1293 - w imieniu projektodawcy
referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1293, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1295
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 52 stanowiącego
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Lucjana Rydla Nr 1 wraz z udziałem w
nieruchomości wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1295 - w imieniu projektodawcy
referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1295, a następnie określił terminy:
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wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1302
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Centrum D Nr 2 wraz z udziałem w
nieruchomości wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1302 - w imieniu projektodawcy
referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1302, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1310
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 13 stanowiącego
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Odrowąża Nr 22 wraz z udziałem w
nieruchomości wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1310 - w imieniu projektodawcy
referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1310, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1311
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Kuklińskiego - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa– druk nr 1311 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu
Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1311, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1317
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 20A stanowiącego
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jana 2/Rynek Główny 41 wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk
nr 1317 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1317, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1318
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 stanowiącego
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla Nr 11 wraz
z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk
nr 1318 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1318, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.
-13-

Dot. druku nr 1321
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz z pomieszczeniem
przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1321 - w imieniu
projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1321, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1322
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz z pomieszczeniem
przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1322 - w imieniu
projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1322, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1323
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w os. Młodości Nr 4 wraz z pomieszczeniem
przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1323 - w imieniu
projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1323, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1325
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 46 stanowiącego
własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Adama Chmielowskiego Nr 2 wraz z
udziałem w nieruchomości wspólnej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1325 - w imieniu
projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1325, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1340
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Narcyza Wiatra - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa– druk nr 1340 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu
Miasta p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1340, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.
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Dot. druku nr 1342
Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 55 usytuowanego w budynku na
os. Szkolnym 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty - projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1342 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta
p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1342, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1356
Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 120 usytuowanego w budynku przy ul. Na
Kozłówce 16 w Krakowie na rzecz jego najemców z zastosowaniem 63% bonifikaty - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1356 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta
p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1356, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1356
Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 120 usytuowanego w budynku przy ul. Na
Kozłówce 16 w Krakowie na rzecz jego najemców z zastosowaniem 63% bonifikaty - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1356 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta
p. A. Trembecka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1356, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1368
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 758 i 801 oraz
zwiększenia planu wydatków w dziale 801) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1368 - w imieniu
projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1368.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1173/20.

Dot. druku nr 1369
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 851,
852, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1369 - w imieniu
projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1369, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1370
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 zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu
dochodów w działach: 801, 855 i 900 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 851, 853, 854,
855, 900 i 926) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1370 - w imieniu projektodawcy referował
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Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1370, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1371
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 1371
- w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1371, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 03.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 07.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1247
Zmiana siedzib dwóch filii Biblioteki Kraków oraz dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1247 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – p. K. Olesiak.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk poinformował o trzech poprawkach złożonych do
tego projektu uchwały.
Głos w dyskusji zabrał Radny A. Migdał.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada odbyła
II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1247.
W wyniku odrębnie przeprowadzonych głosowań* Rada:
 przyjęła poprawkę nr 1 Radnego A. Migdała;
 przyjęła poprawkę nr 2 Radnego A. Migdała;
 odrzuciła poprawkę Radnego J. St. Pietrasa.

Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1174/20.

Dot. druku nr 1384
Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/973/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z
przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze
Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr
1384 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego
p. K. Olesiak.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący S. Pietrzyk poinformował, że wpłynął wniosek o rozpatrzenie tego
projektu uchwały w rybie dwóch czytań.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła ww. wniosek.
W związku z powyższym, również wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący
Rady R. Komarewicz zamknął I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1384, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1358
Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą przy ul. Zielińskiego w Krakowie
- projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1358 - w imieniu projektodawcy referował Zastępca Dyrektora
Wydziału Architektury p. A. Bik – Multanowski.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1358.
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W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1175/20.

Dot. druku nr 1352
Zmiana Uchwały 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 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1352 - w imieniu
projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Edukacji p. E. Całus.
Głos w dyskusji zabrali Radny A. Migdał oraz Dyrektor Wydziału Edukacji p. E. Całus.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada odbyła
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1352.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1176/20.

Dot. druku nr 1320
Przyjęcie i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr CIII/955/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 1998 r.
w sprawie zasad ustalania i wypłacania diet dla przewodniczących, zastępców, członków Zarządów Dzielnic oraz
członków Rad Dzielnic - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1320 - w imieniu projektodawcy referował
Sekretarz Miasta Krakowa p. A. Fryczek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1320.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1177/20.

Dot. druku nr 1337
Przyjęcie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2020 – 2022 i - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1337- w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie p. W. Kramarz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1337, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1357
Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą
zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden
z systemów proekologicznych - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1357 - w imieniu projektodawcy
referował Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie p. W. Kramarz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1357.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1178/20.

Dot. druku nr 1345
Nazwy skwerów - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1345 - w imieniu projektodawcy referowała
Dyrektor Wydziału Geodezji p. M. Kolińska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1345.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1179/20.
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Dot. druku nr 1346
Nazwy ulic - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1346 - w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor
Wydziału Geodezji p. M. Kolińska.
Głos w dyskusji zabrał Rady S. Pietrzyk.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada odbyła
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1346.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1180/20.

Dot. druku nr 1360
Zmiana uchwały Nr XLIV/544/08 w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami
Komunikacji miejskiej w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1360 - w imieniu projektodawcy
referował Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie p. Ł. Franek.
Głos w dyskusji zabrał Rady A. Migdał oraz Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie p. Ł. Franek.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada odbyła
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1360.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1181/20.

Dot. druku nr 1361
Obowiązek umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym budynku nazw dzielnic - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1361 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego
w Krakowie p. Ł. Franek.
Głos w dyskusji zabrał Radny Ł. Wantuch, który poinformował o złożonej poprawce do tego projektu uchwały.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada odbyła
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1361.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła poprawkę Radnego Ł. Wantucha.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1182/20
wraz z podjętą poprawką.

Dot. druku nr 1364
Zmiana uchwały nr XXX/792/19 z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej
Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr
1364 - w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
p. M. Płoskonka.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1364.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1183/20.

Dot. druku nr 1365
Zmiana uchwały Nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego
Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1364 - w imieniu
projektodawcy referowała Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty p. B. Tracka – Samborska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1365.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1184/20.
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Dot. druku nr 1373
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1373
- w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat p. P. Jędrzejczak.
Głos w dyskusji zabrali Radny Ł. Wantuch oraz Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat p. P. Jędrzejczak.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1373, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1374
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych - projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1374 - w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat p. P. Jędrzejczak.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: K. Sułowski, Ł. Sęk, Ł. Wantuch, J. Kosek, M. Starobrat, W. Pietrus,
A. Migdał, J. Bednarz, A. Hawranek, M. Jantos oraz Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat p. P. Jędrzejczak.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1374, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. 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 - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa– druk nr 1126 - w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie – p. P. Sularz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1126.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1185/20.

Dot. 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 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1129 - w imieniu projektodawcy
referował Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie – p. P. Sularz.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że
Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1129, a następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 01.09.2020 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 03.09.2020 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1242
Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy chodników na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec - projekt Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec – druk nr 1242 - w imieniu projektodawcy referował Radny
Dzielnicy VII Zwierzyniec p. Krzysztof Kwarciak.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: E. Porębski, W. Pietrus, T. Daros, J. Kosek, A. Hawranek, Ł. Wantuch,
J. Bednarz, J. Jałocha, M. Starobrat, A. Prokop-Staszecka, T. Maliszewska oraz Radny Dzielnicy VII Zwierzyniec
p. Krzysztof Kwarciak.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz poinformował o złożonym wniosku formalnym
o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy w celu poprawienia błędów w projekcie uchwały.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* przyjęła ww. wniosek formalny.
Projekt uchwały według druku nr 1242 został odesłany do projektodawcy.
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Dot. druku nr 1243
Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy chodników na terenie Dzielnicy VII
Zwierzyniec - projekt Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec – druk nr 1243 - w imieniu projektodawcy referował Radny
Dzielnicy VII Zwierzyniec p. Krzysztof Kwarciak.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz poinformował o złożonym wniosku formalnym
o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy w celu wprowadzenia zmian w projekcie uchwały
uwzględniających opinię Prezydenta Miasta Krakowa.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* przyjęła ww. wniosek formalny.
Projekt uchwały według druku nr 1243 został odesłany do projektodawcy.

Dot. druku nr 1280
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących prowadzenia schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Krakowie - projekt Grupy Radnych – druk nr 1280 - w imieniu projektodawcy referował Radny
Ł. Gibała.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: A. Hawranek, Ł. Wantuch, W. Krzysztonek, M. Jantos, G. Fijałkowska,
J. Kosek, J. Bednarz, Ł. Gibała oraz Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. M. Mrugała i mieszkańcy.
Prowadzący obrady poinformował o złożonym wniosku o rozpatrzenie tego projektu uchwały w trycie II czytań.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada odrzuciła ww. wniosek.
Kolejno prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały
według druku nr 1280. Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem* Rada przyjęła uchwałę, jednakże w związku
z zgłaszanymi problemami technicznymi wynikłymi podczas tego głosowania, Radny A. Hawranek złożył
wniosek formalny o reasumpcję głosowania. Głos w tej sprawie zabrał Radny W. Pietrus oraz Radny J. Kosek.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* zdecydowała o reasumpcji tego głosowania.
Ostatecznie w wyniku ponownie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1186/20.

Dot. druku nr 1338
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących utworzenia użytku ekologicznego „Słona
Woda" - projekt Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” – druk nr 1338 - w imieniu projektodawcy referował
Radny Ł. Maślona.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: W. Pietrus, G. Fijałkowska, Ł. Maślona oraz Dyrektor Wydziału
Kształtowania Środowiska p. M. Mrugała.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz poinformował o złożonym wniosku formalnym
o odesłanie projektu uchwały do Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK w celu
przeprowadzenia wizji w terenie.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* przyjęła ww. wniosek formalny.
Projekt uchwały według druku nr 1338 został odesłany do Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska RMK.

Dot. druku nr 1339
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wprowadzenia opomiarowania i opłat za
odwodnienia budowlane - projekt Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa – druk nr 1339 w imieniu projektodawcy referował Przewodniczący Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa
J. St. Pietras.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: J. Jałocha oraz J. St. Pietras.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1339.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1187/20.

Dot. druku nr 1341
Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących kontroli przypadków posiadania samoistnego
bez tytułu prawnego działek położonych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec stanowiących własność Gminy Miejskiej
Kraków - projekt Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec – druk nr 1341 - w imieniu projektodawcy referował Radny
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Dzielnicy VII Zwierzyniec p. W. Górny.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: Ł. Sęk, A. Migdał, M. Drewnicki, Ł. Wantuch, Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa D. Jaśkowiec oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta p. A. Trembecka i Radny
Dzielnicy VII Zwierzyniec W. Górny.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz poinformował o złożonym wniosku formalnym
o odesłanie projektu uchwały do Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego RMK w celu wydania opinii.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* przyjęła ww. wniosek formalny.
Projekt uchwały według druku nr 1341 został odesłany do Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego RMK.

Dot. druku nr 1336-R
Rezolucja w sprawie środków finansowych na budowę przystanków obsługujących Szybką Kolej Aglomeracyjną
w Krakowie - projekt Klubu Radnych Platforma Obywatelska - Nowoczesna. Koalicja Obywatelska – druk nr
1336-R - w imieniu projektodawcy referował Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Platforma Obywatelska Nowoczesna. Koalicja Obywatelska W. Krzysztonek.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: W. Pietrus, M. Drewnicki, J. Jałocha, Ł. Wantuch, J. Bednarz,
W. Krzysztonek.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu rezolucji wg druku nr 1336-R.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła rezolucję Nr 59/XLIV/20.

Dot. druku nr 1353-R
Rezolucja w sprawie zmiany systemu finansowania zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego - projekt Klubu Radnych Platforma Obywatelska - Nowoczesna. Koalicja Obywatelska – druk nr
1353-R - w imieniu projektodawcy referował Przewodniczący Rady Miasta Krakowa D. Jaśkowiec.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: M. Drewnicki, M. Jantos, Ł. Sęk, M. Starobrat, Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa D. Jaśkowiec, St. Morys, J. Kosek.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu rezolucji wg druku nr 1353-R.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła rezolucję Nr 60/XLIV/20.

Dot. druku nr 1354-R
Rezolucja w sprawie niewypowiadania ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej - projekt Klubu Radnych Platforma Obywatelska - Nowoczesna. Koalicja
Obywatelska – druk nr 1354-R - w imieniu projektodawcy referowała Radna N. Gabryś.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: A. Szczepańska, A. Tatara, T. Maliszewska, A. Szczepańska, N. Gabryś.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu rezolucji wg druku nr 1354-R.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła rezolucję Nr 61/XLIV/20.

Dot. druku nr 1383-R
Rezolucja w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad ustawą dotyczącą gospodarki odpadami - projekt Klubu
Radnych „Kraków dla Mieszkańców” – druk nr 1383-R - w imieniu projektodawcy referował Przewodniczący
Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” Ł. Gibała.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu rezolucji wg druku nr 1383-R.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła rezolucję Nr 62/XLIV/20.

Dot. druku nr 1385
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o
ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena
Swoboda Główny Specjalista Referatu Sesji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej podjęcia działań
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legislacyjnych i administracyjnych, w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym negatywnymi skutkami
wprowadzenia stanu epidemii - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1385 - złożył Radny
A. Kalita Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1385 referował Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Kalita.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1385.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1154/20.

Dot. druku nr 1386
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez rodziców dzieci przedszkoli niepublicznych, dotyczącej zwołania posiedzenia Rady
Miasta Krakowa i przyznania wyższej dotacji dla niepublicznych przedszkoli - projekt Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji RMK – druk nr 1386 - złożył Radny A. Kalita Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1386 referował Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Kalita.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził,
że Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1386.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1155/20.

Dot. druku nr 1387
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie
skargi na działanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1387
- złożył Radny A. Kalita Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1387 referował Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Kalita.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził,
że Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1387.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1156/20.

Dot. druku nr 1388
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 1388 złożył Radny A. Kalita Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK.
Rada w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1388 referował Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Kalita.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz stwierdził,
że Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1388.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę Nr XLIV/1157/20.
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Ad. 76. Oświadczenia i komunikaty.
Głos zabrali następujący Radni: A. Migdał, M. Sobieraj, Ł. Wantuch, Ł. Gibała, A. Hawranek, W. Krzysztonek.

Ad. 77. Zamknięcie sesji.
************************************************************************************************************************
27 sierpnia 2020 r. o godz. 00.43 prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa R. Komarewicz
– wobec wyczerpania porządku obrad – zamknął obrady XLIV sesji Rady Miasta Krakowa w kadencji VIII /20182023/.
************************************************************************************************************************
Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się w stenogramie XLIV sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

/-/ Rafał Komarewicz

/-/ Sławomir Pietrzyk

* Wyniki odrębnie przeprowadzonych głosowań podczas obrad XLIV sesji RMK, w tym głosowania imienne
Radnego B. Kosiora znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa:
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=103301&info=posiedzenie&SSJ_ID=672&PSD_ID=828

Załączniki:
 oryginały podjętych uchwał i rezolucji;
 dokumenty, takie jak:
1. Informacja dotycząca sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za
I półrocze 2020 r. przekazana w nawiązaniu do § 39a pkt 2) ppkt b) Statutu Miasta Krakowa** przy piśmie
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.07.2020 r. znak: OR-03.0008.2.55.2020 - korespondencja
zarejestrowana pod znakiem: BR-01.008.57.2020;
2. Informacja dotyczącą realizacji uchwały nr XXXI/527/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 02.12.2015 r. w sprawie
ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych
przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu w Krakowie oraz
zintensyfikowania działań bieżących w zakresie walki ze smogiem w I półroczu 2020 r. przekazana
w nawiązaniu do § 39a pkt 2) ppkt a) Statutu Miasta Krakowa** przy piśmie Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 24.07.2020 r. znak: OR-03.0008.2.54.2020 - korespondencja zarejestrowana pod znakiem:
BR-01.008.58.2020;
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3.

4.

Informacja dotycząca realizacji uchwały nr C/1550/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie
kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących działań krótkoterminowych wynikających
z przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza w I półroczu 2020 r. przekazana w nawiązaniu do § 39a pkt
2) ppkt a) Statutu Miasta Krakowa** przy piśmie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.07.2020 r. znak:
OR-03.0008.2.53.2020 - korespondencja zarejestrowana pod znakiem: BR-01.008.59.2020;
Informacje o czynnościach podjętych w ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości za II kwartał
2020 r., w tym w zakresie uchwały nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 07.05.2003 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa przekazane w nawiązaniu do § 39a pkt 1) ppkt a) Statutu
Miasta Krakowa** przy piśmie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.08.2020 r. znak:
OR-03.0008.2.59.2020 - korespondencja zarejestrowana pod znakiem: BR-01.008.64.2020.

** uchwała nr XXV/570/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. 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 (ze zm.)

Protokół sporządziła:
Agnieszka Strach
Kancelaria Rady Miasta Krakowa
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