BR-01. 0002.53.2021

Protokół Nr LIII/2021
z obrad LIII sesji Rady Miasta Krakowa
od środy 17 lutego 2021 r. do czwartku 18 lutego 2021r.
(od godz. 10.00 do godz. 00.51)
Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
Sala Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego.

Otwarcie posiedzenia.
Obrady LIII sesji Rady Miasta Krakowa VIII kadencji (2018-2023) otworzył o godz. 10.00
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki stwierdzając jednocześnie quorum, uprawniające
Radę do podejmowania uchwał.
Następnie Prowadzący obrady powitał obecnych: Panów i Panią Zastępców Prezydentów Miasta Krakowa,
przedstawicieli Dyrektorów Magistratu, oraz osoby spoza Rady, które przybyły na sesję.
W posiedzeniu uczestniczyło: 42 Radnych (zgodnie z listą obecności na rozpoczęcie sesji) oraz 43 Radnych (zgodnie
z listą obecności na zamknięcie sesji).
Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Andrzeja Mikołajewskiego, Radnego Miasta Krakowa II i III
kadencji, byłego Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Trasy Łagiewnickiej
i Agencji Rozwoju Miasta S.A. w Krakowie.

Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
Nie zgłoszono wniosków o zmianę porządku obrad sesji.
W trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) dalej jako „ustawa o samorządzie gminnym” do porządku obrad sesji zostały włączone projekty uchwał Prezydenta
Miasta Krakowa:
 druk nr 1687 – Przyjęcie dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”;
 druk nr 1688 – założenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Krakowie, ul. Profesora Wojciecha Marii Bartla 29;
 druk nr 1690 – Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758
oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 852);
 druk nr 1691 – 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);
 druk nr 1692 – Zmiana uchwały Nr L/1376/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa;
 druk nr 1693 – Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na rok 2021;
 druk nr 1694 – Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Zarządem
Województwa Małopolskiego w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr
794 – odcinka zachodniej obwodnicy Zielonek od ul. Pachońskiego (km ok. 0+003,74) do granicy Miasta
Krakowa(km ok. 1+014) wraz z łącznikiem do ul. Glogera z DW 794 i rozbudową ul. Glogera;
 druk nr 1695 – Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi
wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie skrzyżowania z ul. Darwina
i Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej;
 druk nr 1696 – Ustalenie regulaminu korzystania z parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy
al. Mickiewicza 18 w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą „Parking przy Muzeum”;
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 druk nr 1697 – Skierowanie do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie oraz zobowiązania do ponoszenia przez
Gminę Miejską Kraków kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki
bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły;
 druk nr 1698 – Skierowanie do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w XXV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie oraz zobowiązania do ponoszenia przez
Gminę Miejską Kraków kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki
bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły;
 druk nr 1699 – Przekształcenie 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;
 druk nr 1700 – Przekształcenie oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie, ul. Kurczaba
15 w Samorządowe Przedszkole nr 48 w Krakowie, ul. Kurczaba 15 oraz utworzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 19 w Krakowie, ul. Kurczaba 15;
 druk nr 1701 – Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia
22 listopada 2017 r. 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.
W trybie art. 20 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad sesji został włączony projekt
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa - projekt Klubu Radnych Prawo
i Sprawiedliwość – druk nr 1689.
Porządek obrad LIII sesji obejmował ostatecznie 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 nowego systemu miejskich rowerów elektrycznych - wraz
z dyskusją;

5.

Informacja o przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19: prof. Janusz Marcinkiewicz, prof. Marek Sanak, prof.
Aleksander Garlicki, prof. Krzysztof Pyrć – wraz z dyskusją, godz. 12:00;

6.

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącej wprowadzenia dynamicznej taryfy w
Komunikacji Miejskiej w Krakowie - projekt Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” – druk nr 1653;

7.

Nazwa skweru - projekt Grupy Radnych – druk nr 1657;

8.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany polityki transportowej Miasta Krakowa - projekt Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1662;

9.

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;

10.

Zmiana Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa - projekt Klubu Radnych Prawo
i Sprawiedliwość – druk nr 1689;

11.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok” - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1631;

12.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz” - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1641;

13.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory - Zachód” – projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1678;

14.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory - Zachód” - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1679;

15.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica” - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1680;

16.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica” - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1681;
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17.

Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia
planu wydatków w dziale 852) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1690;

18.

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;

19.

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;

20.

Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży udziału 4965/1792344 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. Spółdzielców 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio

własność wnioskodawcy we wskazanej części - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1645;
21.

Uchylenie uchwały nr CXV/3068/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 48 usytuowanego w budynku na os. Piastów 27 w Krakowie na rzecz najemców
z zastosowaniem 9% bonifikaty - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1646;

22.

Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 66 im. Edwarda Dembowskiego wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy
Lubostroń 1 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1672;

23.

Założenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Krakowie, ul. Profesora Wojciecha Marii Bartla 29 - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1688;

24.

Skierowanie do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie oraz zobowiązania do ponoszenia przez
Gminę Miejską Kraków kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki
bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły - projekt Prezydenta Miasta Krakowa –
druk nr 1697;

25.

Skierowanie do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w XXV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie oraz zobowiązania do ponoszenia
przez Gminę Miejską Kraków kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających
wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1698;

26.

Przekształcenie 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;

27.

Przekształcenie 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;

28.

Zmieniająca uchwałę Nr XXX/794/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1644;

29.

Przyjęcie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz
zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr
1683;

30.

Zmieniająca uchwałę Nr XLII/1149/20 w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy
najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej
wysokości obowiązkowej kaucji w ramach programu „Mieszkanie na Start” w Krakowie - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1676;

31.

Likwidacja Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dla Chłopców, ul. Naczelna 12
w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1673;

32.

Przyjęcie statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie,
ul. Nowaczyńskiego 1 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1674;

33.

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;
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34.

Nadanie statutu jednostce budżetowej – Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1 - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1686;

35.

Przyjęcie dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028” - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa – druk nr 1687;

36.

Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/965/20 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania
służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1651;

37.

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;

38.

Zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków
jednorodzinnych dla Miasta Krakowa - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1684;

39.

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;

40.

Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia
22 listopada 2017 r. 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 1701;

41.

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021 projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk nr 1693;

42.

Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Zarządem Województwa
Małopolskiego w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 794 – odcinka
zachodniej obwodnicy Zielonek od ul. Pachońskiego (km ok. 0+003,74) do granicy Miasta Krakowa(km ok. 1+014)
wraz z łącznikiem do ul. Glogera z DW 794 i rozbudową ul. Glogera - projekt Prezydenta Miasta Krakowa – druk
nr 1694;

43.

Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul.
Kocmyrzowskiej od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych
w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa – druk nr 1695;

44.

Ustalenie regulaminu korzystania 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 1696;

45.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej wyrażenia poparcia dla petycji mieszkańców Gminy Skawina skierowanej do
Marszałka Województwa Małopolskiego sprawie podjęcia działań, zmierzających do powstania na terenie
Województwa Małopolskiego nowej drogi wojewódzkiej, łączącej drogę krajową DK 44 z drogą krajową nr 52,
poprzez przyjęcie odpowiedniej rezolucji - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1704;

46.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej włączenia całego obszaru planu Ruszcza-Północ do rewitalizacji - projekt Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji RMK – druk nr 1705;

47.

Oświadczenia, komunikaty.

48.

Zamknięcie sesji.

Ad. 2. Interpelacje Radnych.
Interpelacje zgłosili następujący Radni: E. Porębski, I. Chamielec, M. Starobrat.
Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym złożone interpelacje przekazane zostały do Prezydenta Miasta
Krakowa.

Ad. 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski Radnych udzielił w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Sekretarz Miasta
Krakowa p. A. Fryczek.
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Ad. 4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat nowego systemu miejskich rowerów elektrycznych
- wraz z dyskusją.
Informację w sprawie nowego systemu miejskich rowerów elektrycznych przedstawił Dyrektor Zarządu
Transportu Publicznego w Krakowie p. Ł. Franek.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: M. Starobrat, M. Jantos, Ł. Wantuch, W. Pietrus, Ł. Sęk,
Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki, M. Sobieraj, A. Buszek, Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz,
J. St. Pietras, A. Hawranek, Ł. Maślona, A. Migdał, J. Bednarz, A. Kalita oraz Dyrektor Zarządu Transportu
Publicznego w Krakowie p. Ł. Franek.

Ad.5 Informacja o przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19: prof. Janusz Marcinkiewicz, prof. Marek
Sanak, prof. Aleksander Garlicki, prof. Krzysztof Pyrć – wraz z dyskusją, godz. 12:00.
W pierwszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Rady D. Jaśkowiec, następnie głos przekazał Radnej
A. Prokop-Staszeckiej. Na pytanie zadawane przez Radną A. Prokop-Staszecka oraz Radnych: W. Wantucha,
I. Chamielec, A. Hawranek, M. Jantos, m.in. w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
odpowiadali: prof. Janusz Marcinkiewicz, prof. Marek Sanak, prof. Aleksander Garlicki, prof. Krzysztof Pyrć.

Od Ad. 6 do Ad. 45
Dot. druku nr 1653
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącej wprowadzenia dynamicznej taryfy
w Komunikacji Miejskiej w Krakowie - projekt Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców”/tryb jednego czytania/ –
druk nr 1653 – w imieniu projektodawcy referował Przewodniczący Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców”
Ł. Gibała. Głos zabrał także Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie p. Ł. Franek.
Prowadzący obrady poinformował o złożonej do tego projektu uchwały poprawce Klubu Radnych Przyjazny
Kraków.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: M. Starobrat, Wiceprzewodniczący Rady R. Komarewicz, A. Migdał,
W. Krzysztonek, W. Pietrus, Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki, A. Szczepańska, Ł. Maślona, T. Daros,
A. Buszek, G. Stawowy, Ł. Gibała oraz Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie p. Ł. Franek.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że Rada odbyła
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1653.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła poprawkę Klubu Radnych Przyjazny
Kraków.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania * Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1460/21 wraz
z podjętą poprawką.

Dot. druku nr 1641
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kleparz” - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa /II czytanie/– druk nr 1641 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Planowania
Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Prowadzący obrady poinformował o złożonej do tego projektu uchwały autopoprawce.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: W. Pietrus, który zgłosił wniosek formalny o odesłanie tego projektu
uchwały do projektodawcy oraz Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła wniosek formalny o odesłanie projektu
uchwały do projektodawcy.
Następnie prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki poinformował o złożonym wniosku
o wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad jako sprawy nagłej.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały
według druku nr 1641.
Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska poinformowała że cel odesłania został
zrealizowany.
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Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że Rada odbyła
II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1641.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania * Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1464/21 wraz
z autopoprawką.

Dot. druku nr 1678
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory - Zachód” – projekt Prezydenta
Miasta Krakowa /I czytanie/ – druk nr 1678 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: G. Stawowy, J. Kosek, Ł. Maślona, Wiceprzewodniczący Rady
M. Drewnicki oraz Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Prowadzący obrady poinformował o złożonym wniosku o wprowadzenie tego projektu uchwały do II czytania
jako sprawy nagłej.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, ze Rada odbyła
I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1678 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 17.02.2021 r. do godz. 18.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 17.02.2021 r. do godz. 18.20.
Po upływie ww. terminów Prowadzący obrady przystąpił do dalszego procedowania ww. projektu uchwały.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła wniosek.
W ramach II czytania projekt uchwały referowała Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego p. E.
Szczepińska.
Prowadzący obrady poinformował o złożonych do tego projektu uchwały poprawkach oraz autopoprawce.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła II czytanie projektu uchwały według druku nr 1678.
W wyniku odrębnie przeprowadzonych głosowań*:
 przyjęła poprawkę nr 1 Radnego G. Stawowego i Radnego J. Koska;
 przyjęła poprawkę nr 2 Radnego G. Stawowego i Radnego J. Koska;
 przyjęła poprawkę nr 3 Radnego G. Stawowego i Radnego J. Koska;
 przyjęła poprawkę nr 4 Radnego G. Stawowego i Radnego J. Koska;
 przyjęła poprawkę nr 5 Radnego G. Stawowego i Radnego J. Koska;.
W wyniku przegłosowanych poprawek ostateczne głosowanie projektu uchwały zostało odroczone, celem
ponowienia procedury planistycznej - o czym poinformowała Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego p.
E. Szczepińska.

Dot. druku nr 1662
Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany polityki transportowej Miasta Krakowa - projekt Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji RMK /tryb jednego czytania/ – druk nr 1662 - w imieniu projektodawcy referował Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK A. Kalita.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: A. Migdał, który złożył wniosek formalny o skierowanie projektu
uchwały do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Infrastruktury RMK, A. Kalita, Przewodniczący Rady D.
Jaśkowiec, W. Pietrus, A. Szczepańska, Ł. Sęk, Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki, J. Jałocha, J. Bednarz,
A. Hawranek oraz Zastępca Dyrektora Wydziału gospodarki Komunalnej UMK p. E. Bielas, osoba spoza Rady.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada odrzuciła wniosek formalny o skierowanie projektu
uchwały do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i Komisji Infrastruktury RMK.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki po przeprowadzonym głosowaniu, w wyniku
którego Rada odrzuciła ww. wniosek formalny poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1462/21.

Dot. druku nr 1679
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory - Zachód” - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa /tryb jednego czytania/– druk nr 1679 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
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Planowania Przestrzennego p. E. Szczepińska oraz Główny projektant planu p. A. Matuszko.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1679.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1456/21.

Dot. druku nr 1680
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica” - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa /I czytanie/ – druk nr 1680 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Planowania
Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Prowadzący obrady poinformował o złożonym wniosku o wprowadzenie tego projektu uchwały do II czytania
jako sprawy nagłej.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1680 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 17.02.2021 r. do godz. 19.30,
zgłaszania poprawek do projektu – 17.02.2021 r. do godz. 19.45.
Po upływie ww. terminów Prowadzący obrady przystąpił do dalszego procedowania ww. projektu uchwały.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła wniosek.
W ramach II czytania projekt uchwały referowała Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego
p. E. Szczepińska.
Prowadzący obrady poinformował o złożonej do tego projektu uchwały autopoprawce.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła II czytanie projektu uchwały według druku nr 1680.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania * Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1465/21 wraz
z autopoprawką.

Dot. druku nr 1681
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Olszanica” - projekt Prezydenta Miasta Krakowa
/tryb jednego czytania/– druk nr 1681 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Planowania
Przestrzennego p. E. Szczepińska oraz Główny projektant planu p. I. Szczęsna.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1681.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1457/21.

Dot. druku nr 1631
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Os. Widok”– projekt Prezydenta Miasta
Krakowa /II czytanie/– druk nr 1631 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału Planowania
Przestrzennego p. E. Szczepińska.
Prowadzący obrady poinformował o złożonych do tego projektu uchwały autopoprawce oraz poprawce.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: M. Sobieraj, który wycofał złożoną poprawkę, G. Stawowy oraz osoby
spoza Rady.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że Rada odbyła
II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1631.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1463/21 wraz
z autopoprawką.

Dot. druku nr 1657
Nazwa skweru - projekt Grupy Radnych /tryb jednego czytania/– druk nr 1657 – w imieniu projektodawcy
referowała Radna M. Jantos.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: A. Kalita, Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki, który
poinformował
o złożonej poprawce, A. Szczepańska, M. Kot, W. Krzysztonek, Ł. Sęk, M. Starobrat, Ł. Wantuch, T. Daros,
A. Buszek, J. Jałocha, A, Hawranek, Ł. Sęk, J. Kosek, St. Moryc, T. Maliszewska, M. Sobieraj.
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Prowadzący obrady poinformował o złożonych do tego projektu uchwały: poprawce oraz wniosku formalnym
o odesłanie projektu uchwały do Projektodawcy.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada odrzuciła wniosek formalny.
Prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki po przeprowadzonym głosowaniu w wyniku
którego Rada odrzuciła ww. wniosek formalny poddał pod głosowanie złożoną do poprawkę.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada odrzuciła poprawkę Wiceprzewodniczącego Rady
M. Drewnickiego.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1461/21.

Dot. druku nr 1677
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 /I czytanie/ – druk nr 1677 – w imieniu
projektodawcy referowała Radna M. Jantos.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: W. Krzysztonek, M. Starobrat, Ł. Wantuch, Ł. Sęk, A. Szczepańska,
J. Kosek, K. Sułowski, Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk, M. Jantos oraz Dyrektor Spraw Administracyjnych
p. T. Popiołek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia p. E. Kois – Żurek.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, ze Rada odbyła
I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1677 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1689
Zmiana Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa - projekt Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość
/tryb jednego czytania/– druk nr 1689 – w imieniu projektodawcy referowała Radna R. Kucharska.
Prowadzący obrady poinformował o złożonych do tego projektu uchwały autopoprawce oraz wniosku
formalnym o odesłanie projektu uchwały do Wnioskodawcy.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: Ł. Wantuch, W. Krzysztonek, T. Daros, A. Buszek,
Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki, Ł. Sęk, M. Starobrat, J. St. Pietras, A. Buszek, J. Kosek, J. Bednarz,
W. Pietrus, R. Kucharska oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia p. M. Płoskonka.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła wniosek formalny.
Projekt uchwały odesłany został do Projektodawcy.

Dot. druku nr 1690
Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 758 oraz zwiększenia planu
wydatków w dziale 852) - projekt Prezydenta Miasta Krakowa /tryb jednego czytania/– druk nr 1690
– w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta p. T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1690.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1466/21.

Dot. druku nr 1691
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 /I czytanie/ – druk nr 1691
– w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta p. T. Tylek.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: M. Starobrat, A. Buszek, Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki,
A. Migdał oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa p. J. Muzyk, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Narodowego p. K. Olesiak.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, ze Rada odbyła
I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1691 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.
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Dot. druku nr 1692
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 /I czytanie/– druk nr 1692 – w imieniu
projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta p. T. Tylek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1692 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1645
Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu ½ części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny
sprzedaży udziału 4965/1792344 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. Spółdzielców 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność

wnioskodawcy we wskazanej części - projekt Prezydenta Miasta Krakowa /II czytanie/ – druk nr 1645 – w imieniu
projektodawcy referował Sekretarz Miasta Krakowa p. A. Fryczek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1645.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1467/21.

Dot. druku nr 1646
Uchylenie uchwały nr CXV/3068/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu
mieszkalnego nr 48 usytuowanego w budynku na os. Piastów 27 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 9%
bonifikaty - projekt Prezydenta Miasta Krakowa /II czytanie/– druk nr 1646 – w imieniu projektodawcy referował
Sekretarz Miasta Krakowa p. A. Fryczek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1646.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1468/21.

Dot. druku nr 1672
Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 66 im. Edwarda Dembowskiego wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 7 w Krakowie poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Lubostroń 1 - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa /tryb jednego czytania/– druk nr 1672 – w imieniu projektodawcy referowała p.o.
Dyrektora Wydziału Edukacji p. A. Domańska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1672.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1469/21.

Dot. druku nr 1688
Założenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Krakowie, ul. Profesora Wojciecha Marii Bartla 29 - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa /I czytanie/ – druk nr 1688 – w imieniu projektodawcy referowała p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji
p. A. Domańska.
Prowadzący obrady poinformował o złożonych do tego projektu uchwały: autopoprawce, wniosku
o wprowadzenie tego projektu uchwały do II czytania jako sprawy nagłej oraz o trzech poprawkach Radnego
M. Starobrata.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: M. Starobrat, T. Maliszewska, A. Tatara oraz p.o. Dyrektora Wydziału
Edukacji p. A. Domańska.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki poinformował, że
poprawka nr 2 i nr 3 Radnego M. Starobrata zostały wycofane, następnie stwierdził, że Rada odbyła I czytanie
projektu uchwały wg druku nr 1688 i określił terminy:
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wprowadzania autopoprawek – 17.02.2021 r. do godz. 22.30,
zgłaszania poprawek do projektu – 17.02.2021 r. do godz. 22.35.
Po upływie ww. terminów Prowadzący obrady przystąpił do dalszego procedowania ww. projektu uchwały.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła wniosek.
W ramach II czytania projekt uchwały referowała p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. A. Domańska.
Prowadzący obrady poinformował że wszystkie złożone przez Radnego M. Starobrata została wycofane.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził,
że Rada odbyła II czytanie projektu uchwały według druku nr 1688.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania * Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1470/21 wraz
z autopoprawką.

Dot. druku nr 1697
Skierowanie do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania
wojskowego w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie oraz zobowiązania do ponoszenia przez Gminę Miejską
Kraków kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na
jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły - projekt Prezydenta Miasta Krakowa /tryb jednego czytania/ –
druk nr 1697 – w imieniu projektodawcy referowała p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. A. Domańska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1697.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1471/21.

Dot. druku nr 1698
Skierowanie do Ministra Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania
wojskowego w XXV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie oraz zobowiązania do ponoszenia przez Gminę Miejską
Kraków kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na
jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły - projekt Prezydenta Miasta Krakowa /tryb jednego czytania/ –
druk nr 1698 – w imieniu projektodawcy referowała p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. A. Domańska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1698.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1472/21.

Dot. druku nr 1699
Przekształcenie 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 /I czytanie/– druk nr 1699 – w imieniu projektodawcy
referowała p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. A. Domańska.
Głos w zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji RMK A. Tatara.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1699 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1700
Przekształcenie 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 /I czytanie/– druk nr 1700 – w imieniu projektodawcy
referowała p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji p. A. Domańska.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1700 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.
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Dot. druku nr 1644
Zmieniająca uchwałę Nr XXX/794/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń - projekt Prezydenta Miasta Krakowa
/II czytanie/– druk nr 1644 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa
p. A. Poznański.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1644.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1473/21.

Dot. druku nr 1683
Przyjęcie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem
tymczasowych pomieszczeń na lata 2021-2025 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa /I czytanie/ – druk nr 1683
– w imieniu projektodawcy referował Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa p. B. Kośmider oraz Dyrektor
Wydziału Mieszkalnictwa p. A. Poznański.
Głos w dyskusji zabrali: Radny St. Moryc oraz Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa p. B. Kośmider .
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada odbyła
I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1683 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1676
Zmieniająca uchwałę Nr XLII/1149/20 w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu,
w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz maksymalnej wysokości
obowiązkowej kaucji w ramach programu „Mieszkanie na Start” w Krakowie - projekt Prezydenta Miasta Krakowa
/tryb jednego czytanie/– druk nr 1676 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa
p. A. Poznański.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1676.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1474/21.
Po przeprowadzeniu głosowania: głos zabrała Radna I. Chamielec, która zgłosiła problem z urządzeniem do głosowania.

Dot. druku nr 1651
Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/965/20 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące
ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych i roztopowych - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa /II czytanie/ – druk nr 1651 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor Wydziału
Kształtowania Środowiska p. M. Mrugała.
Prowadzący obrady poinformował, że złożone do tego projektu uchwały dwie poprawki Radnych J. St. Pietrasa
i Ł. Maślony zostały wycofane.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła II czytanie projektu uchwały wg druku nr 1651.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1475/21.

Dot. druku nr 1693
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021 - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa /I czytanie/ – druk nr 1693 – w imieniu projektodawcy referowała Dyrektor
Wydziału Kształtowania Środowiska p. M. Mrugała.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1693 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.
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Dot. druku nr 1687
Przyjęcie dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028” - projekt Prezydenta Miasta
Krakowa /I czytanie/ – druk nr 1687 – w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Prezydenta Miasta
Krakowa p. A. Korfel – Jasińska.
Głos w dyskusji zabrali następujący Radni: T. Daros, W. Krzysztonek, Ł. Wantuch oraz Dyrektor Wydziału
ds. Turystyki p. E. Kantor i osoba spoza Rady.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada odbyła
I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1687 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1673
Likwidacja Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej dla Chłopców, ul. Naczelna 12 w Krakowie - projekt
Prezydenta Miasta Krakowa /I czytanie/ – druk nr 1673 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie p. W. Kramarz.
Głos w dyskusji zabrali Radna M. Jantos oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
p. W. Kramarz.
Po skończonej dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada odbyła I
czytanie projektu uchwały wg druku nr 1673 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1674
Przyjęcie statutu jednostki budżetowej – Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie,
ul. Nowaczyńskiego 1 - projekt Prezydenta Miasta Krakowa /I czytanie/ – druk nr 1674 – 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 1674 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1675
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 /I czytanie/ –
druk nr 1675 – 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 1675 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1686
Nadanie statutu jednostce budżetowej – Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Rozrywka 1 - projekt Prezydenta
Miasta Krakowa /I czytanie/ – druk nr 1686 – 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 1686 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.
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Dot. druku nr 1655
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 /I czytanie/ – druk nr 1655 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor
Biura Nadzoru Właścicielskiego p. M. Marszałek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1655 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1684
Zmieniająca uchwałę Nr CII/2657/18 w sprawie przyjęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla
Miasta Krakowa - projekt Prezydenta Miasta Krakowa /I czytanie/ – druk nr 1684 – w imieniu projektodawcy
referował Dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza – p. J. Urbańczyk.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1684 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1682
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 /I czytanie/ – druk nr 1682 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor
Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie p. Ł. Franek.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła I czytanie projektu uchwały wg druku nr 1682 i następnie określił terminy:
wprowadzania autopoprawek – 23.02.2021 r. do godz. 15.00,
zgłaszania poprawek do projektu – 25.02.2021 r. do godz. 15.00.

Dot. druku nr 1701
Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017
r. 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 /tryb jednego czytania/ – druk nr 1701 –
w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie p. Ł. Franek.
Prowadzący obrady poinformował o złożonej do tego projektu uchwały autopoprawce.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1701.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania * Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1476/21 wraz
z autopoprawką.

Dot. druku nr 1694
Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Zarządem Województwa
Małopolskiego w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 794 – odcinka
zachodniej obwodnicy Zielonek od ul. Pachońskiego (km ok. 0+003,74) do granicy Miasta Krakowa(km ok. 1+014) wraz
z łącznikiem do ul. Glogera z DW 794 i rozbudową ul. Glogera - projekt Prezydenta Miasta Krakowa /tryb jednego
czytania/ – druk nr 1694 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich
p. Ł. Szewczyk.
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1694.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1477/21.

Dot. druku nr 1695
Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad w sprawie przekazania części obowiązków zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej
od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie skrzyżowania z ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr.
11 Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej - projekt Prezydenta Miasta Krakowa /tryb jednego czytania/ – druk
nr 1695 – w imieniu projektodawcy referował Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Ł. Szewczyk.
Prowadzący obrady poinformował o złożonej do tego projektu uchwały autopoprawce.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1695.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania * Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1478/21 wraz
z autopoprawką.

Dot. druku nr 1696
Ustalenie regulaminu korzystania z parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych przy al. Mickiewicza 18
w Krakowie, funkcjonującego pod zwyczajową nazwą „Parking przy Muzeum” - projekt Prezydenta Miasta Krakowa
/tryb jednego czytania/ – druk nr 1696 – w imieniu projektodawcy referowała Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg
Miasta Krakowa – p. J. Pokrywa.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady S. Pietrzyk stwierdził, że Rada
odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1696.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1479/21.

Dot. druku nr 1704
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia poparcia dla petycji mieszkańców Gminy Skawina skierowanej do Marszałka
Województwa Małopolskiego sprawie podjęcia działań, zmierzających do powstania na terenie Województwa
Małopolskiego nowej drogi wojewódzkiej, łączącej drogę krajową DK 44 z drogą krajową nr 52, poprzez przyjęcie
odpowiedniej rezolucji - projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK /tryb jednego czytania/– druk nr 1704 złożył Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK A. Kalita.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1704 referował Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Kalita.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1704.
Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1458/21.

Dot. druku nr 1705
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji dotyczącej włączenia całego obszaru planu Ruszcza-Północ do rewitalizacji - projekt Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji RMK /tryb jednego czytania/– druk nr 1705 - złożył Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Kalita.
W wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła wniosek.
W imieniu projektodawcy projekt uchwały według druku nr 1705 referował Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji RMK A. Kalita.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady M. Drewnicki stwierdził, że
Rada odbyła czytanie projektu uchwały wg druku nr 1705.
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Ostatecznie w wyniku odrębnie przeprowadzonego głosowania* Rada przyjęła uchwałę nr LIII/1459/21.

Ad. 49. Oświadczenia i komunikaty.
Głos zabrali następujący Radni: Ł. Wantuch, G. Stawowy, J. St. Pietras.

Ad. 50. Zamknięcie sesji.
************************************************************************************************************************
18 lutego 2021 r. o godz. 00.51 prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Michał Drewnicki – wobec wyczerpania porządku obrad – zamknął obrady LIII sesji Rady Miasta Krakowa
w kadencji VIII /2018-2023/.
************************************************************************************************************************
Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się w stenogramie LIII sesji.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Krakowa

/-/ Michał Drewnicki
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Krakowa

Przewodniczący
Rady Miasta Krakowa

/-/ Sławomir Pietrzyk

/-/ Dominik Jaśkowiec

* Wyniki odrębnie przeprowadzonych głosowań podczas obrad LIII sesji RMK, znajdują się na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa:
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103301&info=posiedzenie&SSJ_ID=683&PSD_ID=844
Załączniki:
 oryginały podjętych uchwał;


dokumenty:
1. informacja dotyczącą sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za II
półrocze 2020 przekazane w nawiązaniu do § 39a pkt 2) ppkt b) Statutu Miasta Krakowa** przy piśmie
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.01.2021 r. znak: OR-03.0008.2.6.2021 - zarejestrowano pod
znakiem: BR-01.0008.7.2021;
2. informacje o czynnościach podjętych w ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości za IV
kwartał 2020 r. przekazane w nawiązaniu do § 39a pkt 1) ppkt a) Statutu Miasta Krakowa** przy piśmie
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.01.2021 r. znak: OR-03.0008.2.10.2021 - zarejestrowano pod
znakiem: BR-01.0008.9.2021.
**

przyjęty uchwałą nr XXV/570/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.09.2019 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.)
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Protokół sporządziła:
Agnieszka Strach
Kancelaria Rady Miasta Krakowa
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