PORZĄDEK OBRAD
LIV sesji Rady Miasta Krakowa
zwołanej na środę 24 marca 2021 r. godz. 10.00
w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego
przy Placu Wszystkich Świętych 3-4
(porządek obrad zaktualizowany po rozpoczęciu sesji)
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
2. Interpelacje Radnych.
3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
4. Przyjęcie „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia

Pozaustrojowego dla mieszkańców Krakowa” /projekt Przewodniczącego Rady
Miasta Krakowa – druk nr 1746 – tryb jednego czytania – referuje Dominik
Jaśkowiec – opiniując Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Łanoszka
Data wpływu – 08.03.2021 r.
Projekt doręczony – 08.03.2021 r.
Autopoprawka doręczona – 16.03.2021 r.
Opinia prawna doręczona – 16.03.2021 r.
Pozytywna z uwagami opinia Prezydenta MK doręczona – 22.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowa
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
5. Rezolucja w sprawie anulowania decyzji o zmianie lokalizacji Oddziału

Pediatrii i Neurologii Dziecięcej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Pawła II /projekt klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” – druk nr 1785-R
- tryb jednego czytania – referuje: Łukasz Gibała/.
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 16.03.2021 r.
Projekt doręczony – 16.03.2021 r.
6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Kostrze” /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1719 – I czytanie –
referuje: Elżbieta Szczepińska; Justyna Kozik – opiniująca Komisja Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Sebastian Pietrzyk
Data wpływu – 23.02.2021 r.
Projekt doręczony – 24.02.2021 r.
Załącznik graficzny nr 1 /mapa wielkoformatowa/ do wglądu w pok. 202.
Materiał uzupełniający (uwagi) – pismo przewodnie doręczone 26.02.2021 r. do wglądu
w pok. 202.

- 2 7. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta

Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Kostrze” /projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1720 – tryb jednego czytania – referuje: Elżbieta Szczepińska; Justyna
Kozik – opiniująca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Sebastian Pietrzyk
Data wpływu – 23.02.2021 r.
Projekt doręczony – 24.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Materiał uzupełniający (uwagi) – pismo przewodnie doręczone 26.02.2021 r. do wglądu
w pok. 202.
8. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

„Zabłocie - Zachód” /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1769
– I czytanie – referuje: Jerzy Muzyk; Elżbieta Szczepińska – opiniująca Komisja
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Sebastian Pietrzyk
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 10.03.2021 r.
Załącznik graficzny nr 1 /mapa wielkoformatowa/ do wglądu w pok. 202.
Materiał uzupełniający (uwagi) – pismo przewodnie doręczone 17.03.2021 r. do wglądu w pok.
202.

9. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta

Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabłocie - Zachód” /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1770 – tryb jednego czytania – referuje:
Jerzy Muzyk; Elżbieta Szczepińska – opiniująca Komisja Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Sebastian Pietrzyk
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 10.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Materiał uzupełniający (uwagi) – pismo przewodnie doręczone 17.03.2021 r. do wglądu
w pok. 202.
10. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta

Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice – Rejon Koncentracji
Usług” /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1749 – tryb jednego czytania
– referuje: Jerzy Muzyk; Elżbieta Szczepińska – opiniująca Komisja Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Sebastian Pietrzyk
Data wpływu – 05.03.2021 r.
Projekt doręczony – 08.03.2021 r.
Materiał uzupełniający (uwagi) – pismo przewodnie doręczone 23.03.2021 r. do wglądu
w pok. 202.

- 3 11. Przyjęcie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata
2021-2025 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1683 – II czytanie –
referuje: Bogusław Kośmider; Andrzej Poznański – opiniująca Komisja Rodziny,
Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Kamila Krawczyk-Dobrzańska
Data wpływu – 02.02.2021 r.
Projekt doręczony – 03.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.
12. Zmieniająca uchwałę Nr L/1375/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia

2020 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 oraz w sprawie zmian
w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zmian: planu przychodów, planu
dochodów oraz planu wydatków) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1691 – II czytanie – referuje: Tomasz Tylek – opiniująca Komisja
Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Krzysztof Stefański
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 09.02.2021 r.
Projekt doręczony – 10.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.
13. Zmiana uchwały Nr L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1692 – II czytanie – referuje: Tomasz Tylek –
opiniująca Komisja Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Krzysztof Stefański
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 09.02.2021 r.
Projekt doręczony – 10.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.
14. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zmian planu dochodów

w działach: 758, 852, 854 i 900 oraz planu wydatków w działach: 750, 758, 801,
852, 854, 900 i 926) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1786 – tryb
jednego czytania – referuje: Tomasz Tylek – opiniująca Komisja Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Krzysztof Stefański
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 16.03.2021 r.
Projekt doręczony – 17.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 4 15. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zmian planu dochodów

w działach: 758, 801, 851, 852, 853 i 855 oraz zmian planu wydatków w
działach: 700, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 926) /projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1787 – I czytanie – referuje: Tomasz Tylek - opiniująca Komisja
Budżetowa /.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Krzysztof Stefański
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 16.03.2021 r.
Projekt doręczony – 17.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
16. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zmian w planie

wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 – zadania
dzielnic) /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1788 – I czytanie – referuje:
Tomasz Tylek - opiniująca Komisja Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Krzysztof Stefański
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 16.03.2021 r.
Projekt doręczony – 17.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
17. Ustalenie opłaty za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

w Krakowie ul. Rozrywka 1 osoby przyjętej celem wytrzeźwienia /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1745 – I czytanie – referuje: Adam
Chrapisiński – opiniująca Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa; Rodziny, Polityki
Społecznej i Mieszkalnictwa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Barbara Kiczek-Grygiel
Data wpływu – 05.03.2021 r.
Projekt doręczony – 08.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa
Pozytywna opinia Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowa
18. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3624/1050820 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 wyłączyła Agnieszka Kucała Główny

położonym przy ul. Aleksandry 23
w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1703 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz
– opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monka Bać
Data wpływu – 12.02.2021 r.
Projekt doręczony – 12.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 5 19. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej

kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 8416/697942 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 wyłączyła

położonym przy
ul. Aleksandry 9 w Krakowie, stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawczyni we wskazanej części /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1707 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia
i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Aneta

Kargul

Starszy

Inspektor,

Referat

ds.

Trwałego

Zarządu

i

Użytkowania,

Wydział

Skarbu

Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 17.02.2021 r.
Projekt doręczony – 18.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
20. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od obu wnioskodawczyń

w udziałach po 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży udziału 3759/1793432 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 wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania,

położonym przy ul. Na Kozłówce 4 w Krakowie stanowiącym
poprzednio własność wnioskodawczyń /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1708 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia
i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 17.02.2021 r.
Projekt doręczony – 18.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
21. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej

kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 93/10000 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 wyłączyła
Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta ] położonym przy
ul. Wysłouchów 11 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawczyni /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1709 – I czytanie
– referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Agnieszka

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 17.02.2021 r.
Projekt doręczony – 18.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 6 22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5651/367314 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 wyłączyła

położonym przy ul. Heleny 4
w Krakowie, stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1710 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz
– opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Aneta Kargul Starszy Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta ]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 17.02.2021 r.
Projekt doręczony – 18.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
23. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5520/261274 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 publi cznej; jawność wyłączyła Agnieszka

położonym przy ul. Telimeny 27
w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1714 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz
– opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 19.02.2021 r.
Projekt doręczony – 22.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
24. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego

nr 28A usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 23 w Krakowie na rzecz
najemcy z zastosowaniem 71% bonifikaty /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1715 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz; Zofia Kuryśko; Anna
Trembecka – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Wojciech Musialik
Data wpływu – 23.02.2021 r.
Projekt doręczony – 23.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
25. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od trójki wnioskodawców

w udziałach po 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty, stanowiącej dług
spadkowy, udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6026/251521 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 wyłączyła
Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta ] położonym na
os. Piastów 55 w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1716
– I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju
Gospodarczego; Budżetowa/.
Agnieszka

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 23.02.2021 r.
Projekt doręczony – 23.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 7 26. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2260/230605 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; ja wność wyłączyła

położonym przy
os. Albertyńskim 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawczyni /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1717 – I czytanie
– referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Agnieszka

Kucała

Główny

Specjalista,

Referat

ds.

Trwałego

Zarządu

i

Użytkowania,

Wydział

Skarbu

Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 23.02.2021 r.
Projekt doręczony – 23.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
27. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4049/1384525 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 wyłączyła

położonym przy
ul. Okólnej 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1718 – I czytanie – referuje: Marta
Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Agnieszka

Kucała

Główny

Specjalista,

Referat

ds.

Trwałego

Zarządu

i

Użytkowania,

Wydział

Skarbu

Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Wojciech Musialik
Data wpływu – 23.02.2021 r.
Projekt doręczony – 23.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
28. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3799/698715 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 wyłączyła
Ulfig-Jawgiel Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym
przy
ul. Spółdzielców 12 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
Wnioskodawców /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1722 – I czytanie
– referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Magdalena

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 25.02.2021 r.
Projekt doręczony – 26.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
29. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego

nr 16A usytuowanego w budynku przy ul. Kantora 6 w Krakowie na rzecz
najemców z zastosowaniem 45% bonifikaty /projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1723 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz; Anna Trembecka; Zofia
Kuryśko – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Adam Pawlikowski
Data wpływu – 26.02.2021 r.
Projekt doręczony – 26.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 8 30. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3854/1516597 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 wyłączyła
Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy
ul. Spółdzielców 11 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawczyni /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1724 – I czytanie
– referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Agnieszka

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Wojciech Musialik
Data wpływu – 26.02.2021 r.
Projekt doręczony – 26.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
31. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4958/1793432 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 wyłączyła

położonym przy
ul. Na Kozłówce 4a w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
Wnioskodawcy /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1725 – I czytanie –
referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Magdalena Ulfig-Jawgiel Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 26.02.2021 r.
Projekt doręczony – 26.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
32. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego

nr 3 usytuowanego w budynku na os. Na Skarpie 54 w Krakowie na rzecz
najemców z zastosowaniem 75% bonifikaty /projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1726 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia
i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 26.02.2021 r.
Projekt doręczony – 26.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
33. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3822/1793432 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 wyłączyła

położonym
przy ul. Na Kozłówce 2 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
Wnioskodawcy /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1727 – I czytanie –
referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Magdalena Ulfig-Jawgiel Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 03.03.2021 r.
Projekt doręczony – 03.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 9 34. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5751/1006338 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 wyłączyła

położonym przy
ul. Spółdzielców 17 w Krakowie, stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawcy /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1728 – I czytanie –
referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Aneta

Kargul

Starszy

Inspektor,

Referat

ds.

Trwałego

Zarządu

i

Użytkowania,

Wydział

Skarbu

Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 03.03.2021 r.
Projekt doręczony – 03.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty, stanowiącej dług spadkowy, udzielonej od ceny sprzedaży udziału
3848/698715 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 wyłączyła Aneta Kargul Starszy Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

położonym przy ul. Spółdzielców 12 w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1729 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 03.03.2021 r.
Projekt doręczony – 03.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
36. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ cz. Zwaloryzowanej

kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6/1000 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 publi cznej; jawność wyłączyła Joanna

w budynku położonym przy
ul. Pachońskiego 18 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
Wnioskodawców /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1730 – I czytanie
– referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 03.03.2021 r.
Projekt doręczony – 03.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
37. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5203/367314 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 wyłączyła

położonym przy ul. Heleny 4
w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawców /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1731 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz
– opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Magdalena Ulfig-Jawgiel Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 03.03.2021 r.
Projekt doręczony – 03.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 10 38. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 491/99730 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 wyłączyła

położonym
na os. Niepodległości 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawczyni /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1732 – I czytanie
– referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Agnieszka

Kucała

Główny

Specjalista,

Referat

ds.

Trwałego

Zarządu

i

Użytkowania,

Wydział

Skarbu

Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Wojciech Musialik
Data wpływu – 03.03.2021 r.
Projekt doręczony – 03.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
39. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 8930/710222 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 wyłączyła

położonym przy
ul. Św. Benedykta 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawczyni /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1733 – I czytanie
– referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Agnieszka

Kucała

Główny

Specjalista,

Referat

ds.

Trwałego

Zarządu

i

Użytkowania,

Wydział

Skarbu

Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Adam Pawlikowski
Data wpływu – 03.03.2021 r.
Projekt doręczony – 03.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
40. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3204/1106371 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 wyłączyła

położonym przy
ul. Snycerskiej 34 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
Wnioskodawczyni /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1734 – I czytanie
– referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Magdalena

Ulfig-Jawgiel

Inspektor,

Referat

ds.

Trwałego

Zarządu

i

Użytkowania,

Wydział

Skarbu

Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 03.03.2021 r.
Projekt doręczony – 03.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 11 41. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej

kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5414/368605 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 wyłączyła

położonym przy ul. Heleny 8 w
Krakowie, stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej
części /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1736 – I czytanie – referuje:
Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Aneta Kargul Starszy Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 04.03.2021 r.
Projekt doręczony – 05.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
42. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 594/33331 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 wyłączyła

w budynku położonym przy
ul.
Zakątek
7
w
Krakowie
stanowiącym
poprzednio
własność
Wnioskodawczyni /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1737 – I czytanie
– referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Adam Pawlikowski
Data wpływu – 04.03.2021 r.
Projekt doręczony – 05.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
43. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

lokalu mieszkalnego Nr 1 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 1738 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz
– opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Wojciech Musialik
Data wpływu – 04.03.2021 r.
Projekt doręczony – 05.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
44. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej

kwoty bonifikaty, stanowiącej dług spadkowy, udzielonej od ceny sprzedaży
udziału 88/6438 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 Al. Pokoju 27B w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1739 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia
i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 04.03.2021 r.
Projekt doręczony – 05.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 12 45. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej

kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3451/313865 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 wyłączyła

położonym na
os. Bohaterów Września 66 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawcy we wskazanej części /projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1741 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia
i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Agnieszka

Kucała

Główny

Specjalista,

Referat

ds.

Trwałego

Zarządu

i

Użytkowania,

Wydział

Skarbu

Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Wojciech Musialik
Data wpływu – 04.03.2021 r.
Projekt doręczony – 05.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
46. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 1409/100000 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 wyłączyła

położonym przy ul. Lipskiej
63 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1742 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz
– opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Magdalena Ulfig-Jawgiel Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 05.03.2021 r.
Projekt doręczony – 08.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
47. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4607/1416597 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 wyłączyła Agnieszka Kucała Główny

] położonym przy ul. Spółdzielców 11
w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1743 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz
– opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 05.03.2021 r.
Projekt doręczony – 08.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
48. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5771/1116358 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 wyłączyła Agnieszka Kucała Główny

położonym przy ul. Okólnej 20 w Krakowie
stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni /projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1744 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Wojciech Musialik
Data wpływu – 05.03.2021 r.
Projekt doręczony – 08.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 13 49. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od dwójki wnioskodawców

w udziałach po 3/32 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od
ceny sprzedaży udziału 5987/411105 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 wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego

położonym na os. Bohaterów Września 21 w Krakowie
stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców we wskazanych
częściach /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1747 – I czytanie –
referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Adam Pawlikowski
Data wpływu – 05.03.2021 r.
Projekt doręczony – 08.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
50. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5105/1106371 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 wyłączyła
Kargul Starszy Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]
położonym przy
ul. Snycerskiej 34 w Krakowie, stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawców /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1748 – I czytanie –
referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Aneta

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 05.03.2021 r.
Projekt doręczony – 08.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
51. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty stanowiącej dług spadkowy udzielonej od ceny sprzedaży udziału
5282/458577 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 wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

położonym przy ul. Telimeny 17 w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1750 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia
i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 08.03.2021 r.
Projekt doręczony – 08.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
52. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego

nr 56 usytuowanego w budynku przy ul. Siemaszki 33 w Krakowie na rzecz
najemców z zastosowaniem 75% bonifikaty /projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1751 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia
i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Wojciech Musialik
Data wpływu – 08.03.2021 r.
Projekt doręczony – 08.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 14 53. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty, stanowiącej dług spadkowy, udzielonej od ceny sprzedaży udziału
16/1000 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 wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym
na os. Na Stoku 5 w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1752
– I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju
Gospodarczego; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Adam Pawlikowski
Data wpływu – 08.03.2021 r.
Projekt doręczony – 08.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
54. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej

kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3951/572679 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 wyłączyła
Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]
położonym na
os. Albertyńskim 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawczyni /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1753 – I czytanie
– referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Agnieszka

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Adam Pawlikowski
Data wpływu – 08.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
55. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5253/1384525 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 wyłączyła

położonym przy
ul. Okólnej 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1754 – I czytanie – referuje: Marta
Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Agnieszka

Kucała

Główny

Specjalista,

Referat

ds.

Trwałego

Zarządu

i

Użytkowania,

Wydział

Skarbu

Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 08.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 4/32 części
zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału
5987/411105 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

56. Wyrażenie

o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

położonym na os. Bohaterów Września 21 w Krakowie stanowiącym
poprzednio własność wnioskodawczyni m.in. we wskazanej części /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1755 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz
– opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Adam Pawlikowski
Data wpływu – 08.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 15 57. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5222/458577 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 wyłączyła

położonym przy ul. Telimeny
17 w Krakowie, stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1756 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz
– opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Aneta Kargul Starszy Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 08.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
58. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 3/4 części (w tym

w 1/4 części stanowiącej dług spadkowy) zwaloryzowanej kwoty bonifikaty
udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4688/313251 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 wyłączyła Agnieszka Kucała Główny

położonym na os. Bohaterów Września
67 w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1757 – I czytanie –
referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 08.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
59. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 610/40481 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 wyłączyła
Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym
na
os. Kolorowym 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawcy /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1760 – I czytanie –
referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Agnieszka

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
60. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5339/367314 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 wyłączyła

położonym przy ul. Heleny 4
w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1761 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz
– opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Magdalena Ulfig-Jawgiel Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Wojciech Musialik
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

- 16 61. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty

bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6587/341291 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 wyłączyła

położonym przy
ul. Telimeny 29 w Krakowie, stanowiącym poprzednio własność
wnioskodawcy /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1762 – I czytanie –
referuje: Marta Witkowicz – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego;
Budżetowa/.
Aneta

Kargul

Starszy

Inspektor,

Referat

ds.

Trwałego

Zarządu

i

Użytkowania,

Wydział

Skarbu

Miasta ]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

zgody na odstąpienie od żądania zwrotu po 1/6 części
zwaloryzowanej kwoty bonifikaty od obydwu Wnioskodawczyń udzielonej od
ceny sprzedaży udziału 13/1000 części nieruchomości gruntowej związanego
z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

62. Wyrażenie

oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania,

w budynku przy ul. Białoprądnickiej 17 w Krakowie stanowiącym
poprzednio własność Wnioskodawczyń w ww. częściach /projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1763 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz – opiniująca
Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Wydział Skarbu Miasta]

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Zymańska
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
63. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego

nr 92 usytuowanego w budynku na os. Albertyńskim 28 w Krakowie na rzecz
najemcy z zastosowaniem 67% bonifikaty /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1764 – I czytanie – referuje: Marta Witkowicz; Zofia Kuryśko; Anna
Trembecka – opiniująca Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Bać
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 106
w Krakowie, ul. Litewska 34 w Samorządowe Przedszkole nr 47 w Krakowie,
ul. Litewska 34 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18
w Krakowie, ul. Litewska 34 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1699 –
II czytanie – referuje: Anna Domańska – opiniująca Komisja Edukacji/.

64. Przekształcenie

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Agata Pinkas
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 09.02.2021 r.
Projekt doręczony – 10.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Edukacji
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.

- 17 oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 117
w Krakowie, ul. Kurczaba 15 w Samorządowe Przedszkole nr 48 w Krakowie,
ul. Kurczaba 15 oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19
w Krakowie, ul. Kurczaba 15 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1700
– II czytanie – referuje: Anna Domańska – opiniująca Komisja Edukacji/.

65. Przekształcenie

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Agata Pinkas
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 09.02.2021 r.
Projekt doręczony – 10.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Edukacji
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.

dodatkowego miejsca prowadzenia działalności Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1685 – I czytanie – referuje: Anna Domańska – opiniująca Komisja
Edukacji/.

66. Likwidacja

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Agata Pinkas
Data wpływu – 02.02.2021 r.
Projekt doręczony – 03.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Edukacji

Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej dla
Chłopców, ul. Naczelna 12 w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1673 – II czytanie – referuje: Witold Kramarz – opiniująca Komisja Rodziny,
Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa/.

67. Likwidacja

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Wojciech Musialik
Data wpływu – 28.01.2021 r.
Projekt doręczony – 28.01.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.

statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej
im. Św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 /projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1674 – II czytanie – referuje: Witold Kramarz – opiniująca
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa/.

68. Przyjęcie

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Data wpływu – 28.01.2021 r.
Projekt doręczony – 28.01.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa
Autopoprawka doręczona – 16.02.2021 r.
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.

- 18 69. 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 27 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1675 –
II czytanie – referuje: Witold Kramarz – opiniująca Komisja Rodziny, Polityki
Społecznej i Mieszkalnictwa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Data wpływu – 28.01.2021 r.
Projekt doręczony – 28.01.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.
70. Nadanie statutu jednostce budżetowej – Dom Pomocy Społecznej w Krakowie,

ul. Rozrywka 1 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1686 – II czytanie –
referuje: Witold Kramarz – opiniujące Komisja Rodziny, Polityki Społecznej
i Mieszkalnictwa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Monika Konior - Czarnota
Data wpływu – 02.02.2021 r.
Projekt doręczony – 03.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.
71. Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w
2021 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków /projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1784 – tryb jednego czytania – referuje: Witold Kramarz –
opiniująca Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 16.03.2021 r.
Projekt doręczony – 16.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa
72. Przyjęcie dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata

2021-2028” /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1687 – II czytanie
– referuje: Anna Korfel-Jasińska; Elżbieta Kantor; Bartłomiej Walas – opiniująca
Komisja Promocji i Turystyki/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Gieras
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 03.02.2021 r.
Projekt doręczony – 03.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych
Pozytywna opinia Komisji Promocji i Turystyki
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.

- 19 73. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na rok 2021 /projekt Prezydenta Miasta Krakowa
– druk nr 1693 – II czytanie – referuje Ewa Olszowska-Dej – opiniująca Komisja
Infrastruktury/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Ewa Sadza
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 09.02.2021 r.
Projekt doręczony – 10.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Infrastruktury
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.
Poprawka Radnego Ł. Gibały doręczona – 26.02.2021 r.
Negatywna opinia Prezydenta MK do poprawki Radnego Ł. Gibały
doręczona – 10.03.2021 r.
74. Zmiana uchwały Nr XXX/796/19 w sprawie ustanowienia corocznej nagrody

o nazwie „Nagroda Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Vincenza” za wybitne
osiągnięcia w popularyzacji kultury regionu Europy Środkowowschodniej
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1740 – tryb jednego czytania –
referuje: Katarzyna Olesiak - opiniująca Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Data wpływu – 04.03.2021 r.
Projekt doręczony – 05.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków

statutu Orkiestrze Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
„Sinfonietta Cracovia” /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1766
– tryb jednego czytania – referuje: Katarzyna Olesiak – opiniująca Komisja Kultury
i Ochrony Zabytków/.

75. Nadanie

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 10.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
76. Nadanie statutu Capelli Cracoviensis /projekt Prezydenta Miasta Krakowa

– druk nr 1767 – tryb jednego czytania – referuje: Katarzyna Olesiak – opiniująca
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 10.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
77. Nadanie statutu Teatrowi „Groteska” /projekt Prezydenta Miasta Krakowa

– druk nr 1773 – tryb jednego czytania – referuje: Katarzyna Olesiak – opiniująca
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 12.03.2021 r.
Projekt doręczony – 12.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków

- 20 78. Nadanie statutu Teatrowi Ludowemu /projekt Prezydenta Miasta Krakowa

– druk nr 1775 – tryb jednego czytania – referuje: Katarzyna Olesiak – opiniująca
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 12.03.2021 r.
Projekt doręczony – 15.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
79. Nadanie statutu Baletowi Dworskiemu „Cracovia Danza” /projekt Prezydenta

Miasta Krakowa – druk nr 1779 – tryb jednego czytania – referuje: Katarzyna
Olesiak – opiniująca Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 15.03.2021 r.
Projekt doręczony – 16.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków

statutu Teatrowi KTO /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1777 – tryb jednego czytania – referuje: Katarzyna Olesiak – opiniująca
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/.

80. Nadanie

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 15.03.2021 r.
Projekt doręczony – 16.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
81. Nadanie statutu Krakowskiemu Teatrowi VARIETE /projekt Prezydenta Miasta

Krakowa – druk nr 1778 – tryb jednego czytania – referuje: Katarzyna Olesiak –
opiniująca Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 15.03.2021 r.
Projekt doręczony – 16.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
82. Nadanie statutu Teatrowi „Łaźnia Nowa” /projekt Prezydenta Miasta Krakowa –

druk nr 1776 – tryb jednego czytania – referuje: Katarzyna Olesiak – opiniująca
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 15.03.2021 r.
Projekt doręczony – 15.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków

- 21 dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z
przeznaczeniem na realizowane w 2021 roku prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na
obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności
/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1781 – tryb jednego czytania –
referuje: Katarzyna Olesiak – opiniujące Komisje: Budżetowa; Kultury i Ochrony
Zabytków/.

83. Udzielenia

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Symołon
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 15.03.2021 r.
Projekt doręczony – 16.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
Poprawka Radnego G. Stawowego doręczona – 24.03.2021 r. - wycofana w dniu
24.03.2021 r.
84. Zmieniająca uchwałę nr XXIX/745/19 w sprawie przystąpienia przez Gminę

Miejską Kraków do Agencji Rozwoju Miasta Inwestycje spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1519
– II czytanie – referuje: Katarzyna Olesiak; Michał Marszałek – opiniująca Komisja
Mienia i Rozwoju Gospodarczego/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Joanna Górak
Data wpływu – 03.11.2020 r.
Projekt doręczony – 04.11.2020 r.
Pozytywna opinia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego
I czytanie – 18.11.2020 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 24.11.2020 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 26.11.2020 r. godz. 15.00.
85. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości Gminy

Miejskiej Kraków do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Wodociągów Miasta
Krakowa S.A. /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1655 – II czytanie –
referuje: Michał Marszałek – opiniujące Komisje: Infrastruktury; Budżetowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Joanna Górak
Data wpływu – 22.01.2021 r.
Projekt doręczony – 25.01.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Infrastruktury
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.
86. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/446/19 w sprawie powołania Rady Społecznej

Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,
ul. Prądnicka 35-37 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1768 – tryb jednego czytania – referuje:
Michał Marszałek – opiniująca Komisja Zdrowia i Uzdrowiskowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Joanna Górak
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 10.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowa

- 22 87. Udzielenie dotacji dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela

Narutowicza w Krakowie /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1780 –
tryb jednego czytania – referuje: Michał Marszałek – opiniująca Komisja Zdrowia
i Uzdrowiskowa/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Joanna Górak
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 15.03.2021 r.
Projekt doręczony – 16.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowa
Pozytywna opinia Komisji Budżetowej

uchwałę Nr CII/2657/18 w sprawie przyjęcia Programu
termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1684 – II czytanie – referuje: Jan Urbańczyk
– opiniująca Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza/.

88. Zmieniająca

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Lenkiewicz
Data wpływu – 02.02.2021 r.
Projekt doręczony – 03.02.2021 r.
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.
Pozytywna opinia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza
89. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/915/20 w sprawie przyjęcia Programu rozwoju

odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków /projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1759 – I czytanie – referuje: Jan Urbańczyk –
opiniująca Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Lenkiewicz
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza
Poprawka Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska doręczona –
24.03.2021 r.
90. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi

przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych
w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej
realizacji publicznego transportu zbiorowego /projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1682 – II czytanie – referuje: Łukasz Franek – opiniująca
Komisja Infrastruktury/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Sławomir Podgórski
Data wpływu – 02.02.2021 r.
Projekt doręczony – 03.02.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Infrastruktury
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.

- 23 91. Zmieniająca uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego

parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty
abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania
tych opłat /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1771 – I czytanie –
referuje: Łukasz Franek – opiniująca Komisja Infrastruktury/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Sławomir Podgórski
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 10.03.2021 r.
Poprawka nr 1 i nr 2 Radnego A. Buszka doręczona – 15.03.2021 r. - wycofane
24.03.2021 r.
Negatywne opinie Prezydenta MK do poprawek nr 1 i nr 2 Radnego A. Buszka –
doręczone – 23.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Infrastruktury
92. Zmieniająca uchwałę nr LVII/762/12 w sprawie Regulaminu korzystania

z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie oraz
zmieniająca uchwałę nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi
przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych
w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej
realizacji publicznego transportu zbiorowego /projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1772 – I czytanie – referuje: Łukasz Franek – opiniująca Komisja
Infrastruktury/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Sławomir Podgórski
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 10.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Infrastruktury

w środkach Komunikacji Miejskiej w Krakowie biletów
parkingowych wydawanych na parkingach komercyjnych /projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1783 – I czytanie – referuje: Łukasz Franek - opiniująca
Komisja Infrastruktury/.

93. Honorowanie

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Sławomir Podgórski
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 16.03.2021 r.
Projekt doręczony – 16.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Infrastruktury
94. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia

ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Krakowie w sprawie „Rozbudowy węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu A4
i DK 7” /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1789 – tryb jednego czytania
– referuje: Łukasz Szewczyk - opiniująca Komisja Infrastruktury/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Kamil Gąsior
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 16.03.2021 r.
Projekt doręczony – 17.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Infrastruktury

- 24 95. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia

z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania części
obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 – ul.
Kocmyrzowskiej - na odc. ref. 010 od km ok. 0+000 (2+760) do km ok. 0+190
(2+950) w m. Prusy /projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1790 – tryb
jednego czytania – referuje: Łukasz Szewczyk - opiniująca Komisja Infrastruktury/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Jakub Starowicz
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 16.03.2021 r.
Projekt doręczony – 17.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Infrastruktury
96. Przyjęcie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miejskiej Kraków

/projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1791 – I czytanie – referuje: Ewa
Bielas - opiniujące Komisje: Infrastruktury; Innowacji i Wykorzystania Funduszy
Unijnych/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Małgorzata Mastalerz
Projekt zgłoszony w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
Data wpływu – 16.03.2021 r.
Projekt doręczony – 17.03.2021 r.
Pozytywna opinia Komisji Infrastruktury
97. Zwolnienie i zwrot części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Kraków za rok 2021 /projekt
Klubu Radnych „Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska” – druk nr 1677
– II czytanie – referuje Małgorzata Jantos/.
Opinia prawna z uwagami – radca prawny Piotr Łanoszka
Data wpływu – 02.02.2021 r.
Projekt doręczony – 03.02.2021 r.
Opinia prawna doręczona – 15.02.2021 r.
Negatywna opinia Prezydenta MK doręczona - 15.02.2021 r.
Poprawka Prezydenta MK doręczona – 16.02.2021 r.
I czytanie – 17.02.2021 r.
Termin wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. godz. 15.00.
Ostateczny termin zgłaszania poprawek – 25.02.2021 r. godz. 15.00.
Pozytywna opinia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa
98. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2021 /projekt Komisji

Głównej RMK – druk nr 1702 - tryb jednego czytania – referuje Dominik Jaśkowiec/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Łanoszka
Data wpływu – 11.02.2021 r.
Projekt doręczony – 12.02.2021 r.
Opinia prawna doręczona – 11.03.2021 r.
99. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących

wskazania środków budżetowych /projekt Klubu Radnych „Platforma.Nowoczesna
Koalicja Obywatelska” – druk nr 1706 – tryb jednego czytania – referuje Małgorzata
Jantos; Andrzej Hawranek/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Łanoszka
Data wpływu – 17.02.2021 r.
Projekt doręczony – 17.02.2021 r.
Opinia prawna doręczona – 17.02.2021 r.
Pozytywna opinia Prezydenta MK doręczona – 23.03.2021 r.
Autopoprawka doręczona – 24.03.2021 r.

- 25 100. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących

zakupu tramwaju technicznego, który umożliwi szlifowanie, czyszczenie
i odśnieżanie torowisk /projekt Klubu Radnych „Karków dla Mieszkańców”
– druk nr 1721 – tryb jednego czytania – referuje: Łukasz Gibała; Sebastian
Kudela/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Łanoszka
Data wpływu – 23.02.2021 r.
Projekt doręczony – 24.02.2021 r.
Opinia prawna doręczona – 11.03.2021 r.
Negatywna opinia Prezydenta MK doręczona – 18.03.2021 r.
101. Odmowa wyrażenia zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu

Andrzejowi Hawrankowi /projekt Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa – druk
nr 1803 – tryb jednego czytania – referuje Dominik Jaśkowiec/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Łanoszka
Data wpływu – 23.03.2021 r.
Projekt doręczony – 23.03.2021 r.
Opinia prawna doręczona – 24.03.2021 r.

Wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i
Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa /projekt Komisji Rodziny, Polityki
Społecznej i Mieszkalnictwa – druk nr 1804 – tryb jednego czytania – referuje
Sławomir Pietrzyk/.

102. Wybór

Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Łanoszka
Data wpływu – 23.03.2021 r.
Projekt doręczony – 23.03.2021 r.
Opinia prawna doręczona – 24.03.2021 r.

w sprawie programu masowych testów przesiewowych na
przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-COV-2 /projekt Grupy Radnych –
druk nr 1712-R - tryb jednego czytania – referuje Lech Kucharski/.

103. Rezolucja

Data wpływu – 17.02.2021 r.
Projekt doręczony – 18.02.2021 r.
104. Rezolucja w sprawie wymiany sodowych opraw oświetleniowych na ledowe

oraz rozwiązań Smart City /projekt Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy
Unijnych – druk nr 1758-R - tryb jednego czytania – referuje: Łukasz Wantuch;
Łukasz Sęk/.
Data wpływu – 09.03.2021 r.
Projekt doręczony – 09.03.2021 r.
Negatywna opinia Prezydenta MK doręczona – 19.03.2021 r.
105. Zmiana w składzie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Rady Miasta Krakowa /projekt Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” –
druk nr 1805 – tryb jednego czytania – referuje: Jan Stanisław Pietras/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Łanoszka
Data wpływu – 23.03.2021 r.
Projekt doręczony – 24.03.2021 r.
Opinia prawna doręczona – 24.03.2021 r.
106. Zmiana w składzie Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa /projekt

Grupy Radnych – druk nr 1807 – tryb jednego czytania – referuje: Tomasz Daros/.
Pozytywna opinia prawna – radca prawny Piotr Łanoszka
Data wpływu – 24.03.2021 r.
Projekt doręczony – 24.03.2021 r.
Opinia prawna doręczona – 24.03.2021 r.

- 26 107. Oświadczenia, komunikaty.
108. Zamknięcie sesji.

