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SPIS TREŚCI
Lp.

Temat

1.

Otwarcie sesji przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany

2.
3.
4.

Interpelacje Radnych
Odpowiedzi na interpelacje Radnych
Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa
dotyczących stworzenia Strategii Rozwoju Edukacji w Krakowie na
lata 2011 – 2018
Udzielenie pełnomocnictwa sądowego
Zmiana uchwały Nr LXVIII/898/09 RMK z dnia 15 kwietnia 2009
roku w sprawie Programu pn. Poznanie dawnych Kresów Wschodnich
Rzeczypospolitej przez krakowskich gimnazjalistów
Ustalenie wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miejską Kraków
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego
niezabudowanej
nieruchomości
gruntowej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej
w Krakowie przy ulicy Dąbskiej
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie przy ulicy
Starowiślnej
Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego
niezabudowanej
nieruchomości
gruntowej
stanowiące własność miny Miejskiej Kraków położonej w Krakowie
przy ulicy Estery
Wyrażenie zgody Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ulica Stefana Okrzei 16 na
nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta
Krakowa w albumie pamiątkowym pod roboczym tytułem Prezydent
Ryszard Kaczorowski – Honorowy Obywatel Rzeczypospolitej
Wyrażenie zgody Wydawnictwu Edukacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie ulica Jutrzenki 183, na nieodpłatne umieszczenie herbu
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w publikacji edukacyjnej
Karty z pomocami
Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa
dotyczących rozpoczęcia i propagowania akcji pt. Procent dla
Krakowa
Odstąpienie od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów Obszar scaleń – Pylna, Olszanica, U
zbiegu Sierpowej i Cichociemnych, Otoczenia Portu Lotniczego
Balice, OKU Bronowice Wielkie – Wschód, Osiedle Cechowa

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Numer
strony
1–5
i 20 – 21
5 – 13
13
14
14 – 15
15

15
15 – 16

16

16 – 17

18

18

18 – 19
19 – 20
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18.

Wybór
Wiceprzewodniczącej Komisji ds. Reformy Ustroju
Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego RMK
Delegowanie Radnych Miasta Krakowa do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku powoływanej przez Prezydenta Miasta
Krakowa
Wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz
Uzdrowiskowej RMK
Zmiany w składzie Komisji Budżetowej RMK

19.

Zmiany w składzie Komisji Mienia i Przedsiębiorczości RMK

20.

Zmiany w składzie Komisji Edukacji RMK

21.
22.

Oświadczenia, komunikaty
Zamknięcie sesji

15.
16.

17.

21 – 22
i 29
22 i 29
22 – 23
i 30
23 – 25
i 30
26 – 28
i 30
28 – 29
i 30 – 31
31
31
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Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Otwieram IX zwyczajną Sesję Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Panie i Panów
Radnych. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Bardzo
serdecznie witam Pana Prezydenta i Zastępców Pana Prezydenta Miasta Krakowa, Pana
Skarbnika i Pana Sekretarza, szczególnie witam młodzież z klasy II a/ VII Liceum oraz
młodzież z XIII Liceum, serdecznie was witamy. Mam nadzieję, że wyniesiecie dobre
wrażenie z dzisiejszego posiedzenia. W imieniu własnym i Państwa Radnych witam
wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej Sesji. Informuję Państwa Radnych, że stenogram
i protokół VII Sesji, to jest posiedzenie 26 stycznia jest do wglądu w Kancelarii Rady, pokój
201. Czy do protokołów z IV Sesji to jest posiedzenie z 14 grudnia 2010, V Sesji to jest
posiedzenie z 15 stycznia 2011 i VI Sesji nadzwyczajnej to jest posiedzenie z 20 stycznia są
uwagi? Nie widzę. Protokoły zostaną podpisane. Przypominam Państwu o obowiązku
elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych z Państwa Radnych, którzy zamierzają je
zgłosić na dzisiejszej Sesji oraz o obowiązku doręczenia Przewodniczącemu swojej
interpelacji na piśmie. Proszę Państwa najpierw sprawy międzysesyjne.
Proszę Państwa w dniu wczorajszym to jest 1 marca po raz pierwszy w historii Nowożytnej
Polski obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto
państwowe, które od roku 2011 ma na trwałe wejść – czy mogę prosić Państwa Radnych o nie
przeszkadzanie, dziękuję – ma na trwałe wejść do porządku obywatelskiego Rzeczpospolitej.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla Żołnierzy II
Konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do
tradycji niepodległościowej za krew przelaną w obronie Ojczyzny. To jest z uzasadnienia
ustawy, która wprowadzała ten dzień. Uprzejmie Państwa proszę o oddanie minutą ciszy
hołdu Żołnierzom Wyklętym.
Proszę Państwa teraz kilka spraw porządkowych i informacyjnych. Po pierwsze chciałem
poinformować, o czym też będę mówił w oświadczeniach, że ustalono, ustaliłem ja z Panem
Przewodniczącym Sejmiku Wojewódzkiego, że uroczysta Sesja Rady Miasta połączona z
uroczystą Sesją Sejmiku Wojewódzkiego poświęcona uczczeniu Beatyfikacji Jana Pawła II
odbędzie się 1 czerwca w salach czy w głównej Sali Teatru Słowackiego, będzie to
zamknięcie, nazwijmy to takie publiczne, etapu Beatyfikacji w Krakowie. Ponieważ jest to
termin nie wpisywany dotychczas więc uprzedzam Państwa, oczywiście o wszelkich
sprawach z tym związanych będziecie Państwo na bieżąco informowani. To jest po pierwsze.
Po drugie też informuję, że 19 marca to jest sobota odbędzie się msza święta za miasto
Kraków, też informacje w tej materii, w Kościele Mariackim o godzinie 18.30, informacje w
tej materii też Państwo otrzymacie. To tyle jeśli chodzi o takie sprawy bardzo uroczyste. Jeśli
chodzi o sprawy mniej uroczyste, informuję też Państwa, że w związku z możliwością
założenia strony na Facebooku poświęconej Radzie Miasta Krakowa o co też szereg osób się
upomina będziecie Państwo proszeni o zgodę na opublikowanie tam swoich zdjęć, ponieważ
Facebook rządzi się trochę innymi prawami i taką zgodę Państwo musicie wyrazić. To są
takie trzy sprawy bieżące. Informacje międzysesyjne.
Szanowni Państwo informuję, że do Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęły pisma:
- Z Kancelarii Sejmu dotyczące rezolucji Nr VI/11 z 26 stycznia w sprawie zmiany uchwały o
strażach gminnych.
- Z Kancelarii Sejmiku dotyczącej rezolucji Nr II/11 z 12 stycznia w sprawie kontraktowania
świadczeń medycznych przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące rezolucji Nr V/11 z 20 stycznia w
sprawie kontraktowania usług medycznych na terenie miasta Krakowa przez Małopolski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011.
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- Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące rezolucji VII/11 z
26 stycznia w sprawie uzupełnienia stanu etatowego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej
Policji.
- Od zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta dotyczące rezolucji V/11 z dnia 20 stycznia w
sprawie kontraktowania usług medycznych na terenie miasta przez Małopolski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011. Te rzeczy są do wglądu, też były
Państwu przekazywane. To tyle jeśli chodzi o informacje międzysesyjne. Porządek obrad IX
Sesji został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 21 lutego. Informuję Państwa, że w trybie
art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym do porządku obrad nie zostały włączone żadne
projekty uchwał Prezydenta Miasta Krakowa. Czy Prezydent, Komisja lub Grupa 5 Radnych
chciałaby zgłosić propozycje zmian w porządku obrad w trybie przewidzianym przez Statut
Miasta Krakowa? Najpierw w imieniu Pana Prezydenta? Nie mamy nic. W imieniu Grupy
Radnych Pani Radna Jantos, Pan Radny Jaśkowiec.
Radna – p. M. Jantos
Szanowny Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
Chciałam zgłosić procedowanie uchwały kierunkowej pod tytułem Procent dla Krakowa,
Państwo dostaliście informacje dlaczego w trybie pilnym, ponieważ sprawa dotyczy podatku
1 %, który możemy przeznaczyć na organizacje pożytku publicznego i dlatego jest to sprawa
pilna. Dlatego bardzo bym prosiła o procedowanie dzisiaj i przyjęcie w trybie nagłym.
Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Proszę Państwa to jest druk Nr 107, wniosek Grupy Radnych w sprawie uchwały kierunkowej
1 % dla Krakowa. Kolejny Pan Radny Jaśkowiec, potem Pan Radny Woźniakiewicz, potem
Pan Radny Hawranek, bardzo proszę.
Radny – p. D. Jaśkowiec
Szanowni Państwo!
Chciałbym zgłosić projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji ds.
Reformy Ustroju Samorządowego, Współpracy i Dialogu Społecznego Rady Miasta
Krakowa.
Dyrektor Biura Skarbnika Miasta Krakowa – p. A. Kwaśniak
Druk Nr 100. Wniosek Grupy Radnych w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji,
bardzo proszę Pan Radny Woźniakiewicz.
Radny – p. J. Woźniakiewicz
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W imieniu Grupy Radnych proszę o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu
uchwały w sprawie delegowania Radnych Miasta Krakowa do składu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 102.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Bardzo proszę, druk Nr 102 i Pan Radny Hawranek.
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Radny – p. A. Hawranek
Szanowni Państwo!
Chciałem wprowadzić pod obrady na dzisiejszej Sesji druk dotyczący zmian w składzie
Komisji Budżetowej. Dziękuję.
Dyrektor Biura Skarbnika Miasta Krakowa – p. A. Kwaśniak
Druk numer? Niestety nie był rozdany, to nie możemy jeszcze, będziemy to robili.
Radny – p. A. Hawranek
Przepraszam, pospieszyłem się.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Bardzo proszę Pan Radny Kosiniak – Kamysz.
Radny – p. W. Kosiniak – Kamysz
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W imieniu Grupy Radnych zwracam się z prośbą o wprowadzenie pod obrady projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz
Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa w trybie nagłym, druk Nr 111. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
111 – wybór Przewodniczącego. Bardzo proszę Pan Radny Stawowy.
Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
W imieniu Komisji Planowania Przestrzennego proszę o wprowadzenie do I czytania druku w
sprawie odstąpień od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
scaleń Pylna, Olszanica, u zbiegu Sierpowej i Cichociemnych, otoczenia Portu Lotniczego
Balice, OKU Bronowice Wielkie – Wschód, osiedle Cechowa. To jest druk Komisji, ma
opinię pozytywną Prezydenta, jest opinia prawna z pewnymi zastrzeżeniami, ale one mogą
być uregulowane w ramach poprawki.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję. Druk Nr 98. Proszę Państwa czy ktoś jeszcze z Państwa Radnych lub Komisja chce
złożyć w tej sprawie jakiś wniosek? Nie widzę,. W takim układzie będziemy głosowali.
Po pierwsze projekt Grupy Radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta dotyczących rozpoczęcia i
rozpropagowania akcji pod tytułem Procent dla Krakowa, jest to druk Nr 107, głos za, głos
przeciw wnioskowi o wprowadzenie? Nie widzę, głosujemy.
Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad,
przypomnę potrzebna jest bezwzględna większość ustawowego składu Rady, czy mogę
Państwa prosić o nie przeszkadzanie?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Przepraszam, ale proszę o nie przeszkadzanie, do tego są
odpowiednie metody, prosimy o nie przeszkadzanie.
Czy ktoś jeszcze z Państwa głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik.
Głosowaliśmy 37 za wprowadzeniem,
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brak przeciwnych,
1 osoba wstrzymała się,
nie było osób nie biorących udziału w głosowaniu. Stwierdzam, iż Rada wprowadziła
ten punkt do porządku obrad.
Kolejny druk to jest wniosek Komisji, projekt według druku Nr 100, dotyczący
wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Reformy Ustroju Samorządowego, głos za, głos
przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, głosujemy.
Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę, zamykam, proszę wynik.
Głosowaliśmy 31 osób za wprowadzeniem,
brak przeciwnych,
1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, iż Rada wprowadziła ten punkt do porządku
obrad.
Kolejny wniosek Grupy Radnych dotyczący delegowania do Komisji Bezpieczeństwa,
do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej przez Prezydenta Radnych, to jest
druk Nr 102, to jest wniosek Komisji Praworządności, głos za, głos przeciw temu wnioskowi?
Nie wiem jakie nazwiska, mamy rozdane. Głosujemy.
Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę, zamykam, proszę wynik.
Głosowaliśmy 37 za,
brak przeciwnych,
1 osoba wstrzymała się. Stwierdzam, iż Rada wprowadziła ten punkt do porządku
obrad.
Kolejny druk to jest druk Nr 111, projekt Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz
Uzdrowiskowej w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz
Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi formalnemu?
Nie widzę, głosujemy.
Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę, zamykam, proszę wynik.
28 za,
brak przeciwnych,
2 osoby wstrzymały się. Stwierdzam, iż Rada wprowadziła ten punkt do porządku
obrad.
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I kolejny druk Nr 98, to jest wniosek Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, informacja była przekazana przez Pana Przewodniczącego, głos za lub
przeciw temu wnioskowi formalnemu? Nie widzę, głosujemy.
Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Nie widzę, zamykam, proszę wynik.
Głosowaliśmy 30 osób za,
brak przeciwnych,
1 osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, iż Rada wprowadziła ten punkt do
porządku obrad. I to tyle jeśli chodzi o porządek obrad, nie jest on dziś zbyt obszerny,
rozpoczynamy punkt 1:
INTERPELACJE I WNIOSKI RADNYCH
Pierwsza interpelacja do protokołu Pani Anna Mroczek, Pan Radny Kosior, Pani Radna
Nowak. Proszę też o zgłaszanie się elektroniczne.
Radny – p. B. Kosior
Panie Przewodniczący! Pani Prezydencie! Panie i Panowie Radni! Szanowni Goście!
Pierwsza interpelacja dotyczy pozyskiwania mieszkań w Gminie Kraków.
Panie Prezydencie według mojej informacji z poprzedniej kadencji samorządu krakowskiego
miasto posiada obecnie około 80 mieszkań, które wymagają kapitalnego remontu. Zgłaszam
wniosek, aby ogłosić konkurs ofert na wynajem tych lokali z zaznaczeniem, że najemca
będzie zobowiązany do wyremontowania mieszkania po wygraniu konkursu. Proponuję, aby
konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Mieszkalnictwa były kierowane tylko do osób,
którym kończy się 3-letnie wypowiedzenie umów, dotyczy to osób zamieszkujących w
budynkach przejętych przez właścicieli. Można również rozszerzyć krąg osób uprawnionych
do przystąpienia do konkursu, osoby, które mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe lecz
dochód ich przekracza próg uprawniający do przyznania lokalu socjalnego. Zwracam się do
Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie działań w powyższej sprawie. Obecna ilość
oczekujących na mieszkanie mających trudną sytuację mieszkaniową jest bardzo duża. Proszę
o podanie aktualnej liczby na koniec lutego 2011 roku. Wiele z tych osób ma terminy, które
zmuszają je do wyprowadzenia się z mieszkania, zarabiają zbyt dużo, aby starać się o
mieszkanie socjalne, a zbyt mało, aby uzyskać kredyt na mieszkanie. Uruchomienie takiego
konkursu byłoby jedną z możliwości uzyskania mieszkania. Pragnę zaznaczyć, że w
powyższej propozycji uwzględniłem obecny stan budżetu miasta Krakowa. Uważam, że ta
forma byłaby bardzo korzystna dla budżetu miasta w obecnym stanie w jakim się znajduje.
Druga interpelacja dotyczy pomocy materialnej ze strony Gminy Kraków, to już może
tylko o powiem, chodzi o możliwości jakie w tej chwili Gmina Kraków oferuje, chodzi o
zubożenie społeczeństwa, coraz więcej osób zgłasza się do mnie na dyżur właśnie w sprawie
dotyczącej pomocy, przede wszystkim korzystania z różnego rodzaju ulg.
Trzecia interpelacja dotyczy parkowania samochodów. To jest sprawa dotycząca
wewnętrznej, pewnej grupy mieszkańców w Dzielnicy V, załączam tutaj dwa załączniki,
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sprawę jak te samochody są tam parkowane, w jaki sposób po prostu uniemożliwiają wjazd na
teren, który powinien być – jeżeli chodzi pod względem ulic – drożny.
I ostatnia interpelacja dotyczy bezpośrednio do Pana Przewodniczącego z prośbą o
pewne informacje związane z pełnieniem dyżurów przez Radnych Klubu Prawa i
Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję bardzo. Dostanę wersję pisemną? Pani Radna Nowak, potem Pani Radna Jantos.
Radna – p. B. Nowak
Nie ma Pani Prezydent, a mam interpelację w sprawie likwidacji filii przedszkola Nr 125
znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 130 na osiedlu Oświecenia. Przedszkole
Nr 64 znajduje się w budynku należącym do Zakładów Tytoniowych Philips Moris ma zostać
przeniesione do pomieszczenia, w którym obecnie znajduje się filia przedszkola Nr 125 w
budynku przynależnym do Szkoły Podstawowej Nr 130 na os. Oświecenia. Tym samym dwa
oddziały przedszkolne do tej pory funkcjonujące w tym miejscu mają zostać zlikwidowane,
dzieci tracą miejsca w przedszkolu, nauczyciele i obsługa tracą pracę. Na to miejsce ma
zostać przeniesione przedszkole Nr 64. Ani więcej niż skromna powierzchnia pomieszczeń na
osiedlu Oświecenia ani wyposażenie tego miejsca nie są porównywalne do bazy jaką w
budynku Zakładów Tytoniowych posiadało do tej pory przedszkole Nr 64. Miejsce to liczące
zaledwie dwie salki bez kuchni i stołówki nie jest w stanie przyjąć tyle dzieci ile uczęszczało
do tego przedszkola w pierwotnej lokalizacji. Dzieje się w tym samym czasie gdy w
niewielkiej odległości od Zakładów Tytoniowych na osiedlu Centrum A w bloku Nr 14 od
kilku lat niszczeje lokal dużego przedszkola wraz z ogródkiem, którego notabene Szkoła 130
jest pozbawiona. Bodajże od lat 5 zapisy do tego przedszkola zostały wstrzymane, a lokal
został zamknięty, nie jest użytkowany w żaden sposób. W sytuacji gdy w Nowej Hucie
brakuje miejsc dla dzieci w przedszkolach takie marnotrawienie bazy dla najmłodszych jest
niezrozumiałe. Rodzice dzieci uczęszczających do mojego bezpiecznego przedszkola, filii
przedszkola 125, a także nauczyciele tego przedszkola i Szkoły Podstawowej Nr 130 nie są w
stanie zrozumieć arbitralnej decyzji o likwidacji oddziałów dla dzieci najmłodszych, które w
ich opinii bardzo dobrze funkcjonują i zabezpieczają interesy mieszkańców osiedla. Nie
widzą sensu w postanowieniu wyrzucania ich dzieci z przedszkola i na ich miejsce
sprowadzania dzieci z odległej o kilka kilometrów placówki. Należy tutaj dodać, że
wyposażenie filii przedszkola 125 w dużej mierze jest zasługą starań dyrektora przedszkola
Nr 125 oraz licznych darów rodziców dzieci tu dziś uczęszczających, a których dzisiaj
wyrzucacie z tego miejsca. Społeczność filii przedszkola 125, mieszkańcy osiedla Oświecenia
oraz pracownicy przedszkola i Szkoły Podstawowej Nr 130 wnoszą o zmianę krzywdzącej ich
decyzji. W ich imieniu proszę również o informacje dlaczego przedszkole Nr 64 nie może
zostać umieszczone w budynku na osiedlu Centrum A, blok 14.
I jeszcze sprawy związane z konstrukcją budżetów szkół samorządowych, mam
pytania do Pana Prezydenta trzy.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Przepraszam bardzo, bardzo proszę Państwa Radnych, ale także nie Państwa Radnych o nie
przeszkadzanie osobom, które tu przemawiają i nie o przeszkadzanie nam wszystkim. Osoby,
które przychodzą na salę obrad często są zaskoczone, że tu panuje taki hałas i nikt nie słucha
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tego kto mówi, stąd zmieńmy ten zwyczaj i słuchajmy osoby, a jeżeli nie słuchamy to
przynajmniej sprawiajmy takie wrażenie. Bardzo proszę Pani Radna.
Radna – p. B. Nowak
Pierwsze pytanie, w jakim procencie propozycje podane do placówek zabezpieczają odpis z
ustawy o funduszu socjalnym mieszkaniowym. Drugie, Gminę Miasta Kraków stać na
opłacanie funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania oświatą, w tym opłaty za
asystę, dlaczego zatem w budżetach szkół nie ma pieniędzy na unowocześnianie bazy
komputerowej, zakupu nowego sprzętu, programów potrzebnych do realizacji zajęć z
uczniami, pracy administracji itd. Opłata za asystę dla COM-ARCH w 2011 roku czyli
między innymi udzielanie porad przez telefon została wyceniona na 2,2 mln zł, tymczasem w
paragrafie 4370 w budżetach szkolnych umieszczono kwoty, które nie wystarczają nie tylko
na opłacenie rozmów telefonicznych służbowych, ale nawet abonamentu rocznego. Proszę
zatem o informacje jak w roku 2011 będzie zorganizowana komunikacja między
placówkami, a np. Wydziałem Edukacji czy też Zespołem Ekonomiki Oświaty, jak mamy
wzywać pogotowie do wypadków czy też rozmawiać z rodzicami dzieci. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Radna Jantos, a potem według listy, przypomnę, że do
protokołu złożyli swoje interpelacje Pani Mroczek, Pani Fijałkowska i Pan Radny Chwajoł.
Radna – p. M. Jantos
Szanowni Państwo!
Ja mam parę interpelacji, ale posłużę się tymi najistotniejszymi. Proszę Państwa pierwsze
pytanie dotyczy budynków i decyzji Zarządu Budynków Komunalnych, sprawa Mały Rynek
5/6. Ja opisuję całą sytuację posługując się danymi, w związku z czym nie będę ich publicznie
tutaj przekazywała, ale chciałam się zapytać o taką rzecz. mianowicie na Małym Rynku jak
wszyscy wiemy, miało być przygotowane miejsce dla Narodowego Centrum Nauki i o tym
się już mówiło na początku 2008 r. Chciałam się zapytać o taką rzecz, kto zadecydował i
bardzo liczyłabym na imię i nazwisko decydenta, kto zadecydował o tym, że w roku 2009
został tam domeldowany na Mały Rynek człowiek, człowiek daje PESEL, imię i nazwisko
czyli sprawa jest jasna, ponieważ Zarząd Budynków Komunalnych wiedział o tym, że
lokatorom będzie się znajdowało inne miejsce. A więc proszę Państwa został ktoś
domeldowany i z nastawieniem na to, że za jakiś czas będzie się szukało dla nich lokalu, co
się stało oczywiście bo jak Państwo wiecie ci ludzie dostawali lokale na Placu Juliusza
Kossaka 2/2 w zamian za lokal przy Małym Rynku 5/6. Uważam, że jest to bardzo poważna
ni ważna sprawa, zostały moim zdaniem tam, dokonały się bardzo przedziwne rzeczy, które
powinny być zainteresowane, zainteresować się powinien Pan Prezydent tym.
Proszę Państwa z innych interpelacji chciałabym zapytać się jaka jest droga realizacji
drogi do przedsiębiorczości, w której była uchwała kierunkowa podana, chciałam się zapytać
Pana Prezydenta w jaki sposób będzie wyglądała sytuacja związana z emisjami obligacji
ponieważ prawie 400 podmiotów w całej Polsce z tego korzysta, my do tego się
przymierzaliśmy i sprawa została zamknięta.
Proszę Państwa chciałabym się zapytać o taką rzecz, co się dzieje z Muzeum PRL w
Kinie Światowid, ponieważ o tym mówiliśmy i sprawa została w jakiś sposób zamknięta czy
też wycofana.
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I proszę Państwa mam też interpelację moim zdaniem bardzo istotną i ważną związaną
z perturbacjami, z problemami finansowymi. Mianowicie proszę Państwa na całym świecie
korzysta się i być może to Państwa zainteresuje w szerszym jakimś aspekcie, korzysta się z
telepracy, to znaczy zleca się pracę ludziom, którą mają uczynić w domu. W Polsce już się
coś takiego zaczęło dziać, mianowicie w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie wyliczono, że
roczny koszt utrzymania miejsca pracy w biurze wynosi około 10 tys., a w systemie telepracy
1800 zł. Urząd Marszałkowski w Lublinie przygotowuje się do spraw związanych z
wykorzystaniem w Urzędzie telepracy, myślą o zatrudnieniu 10 % urzędników i tam na 900
urzędników 10 % pracujących w domach dałoby oszczędności około pół miliona złotych
rocznie. W związku z tym chciałabym zwrócić uwagę Pana Prezydenta na tego typu
rozwiązania i zasugerować, że może u nas o tym można byłoby pomyśleć biorąc pod uwagę
chociażby i to, że Urząd Miasta składa się w bardzo dużej mierze z kobiet, którym telepraca
być może odpowiadałaby, tak samo jak ludziom starszym, ludziom niepełnosprawnym itd.,
urzędnicy będą rozliczani, przecież są rozliczani z wyników, a nie z bywania w Urzędzie.
W związku z tym myślę, że to jest rzecz bardzo ważna.
Jeszcze na koniec, a tych interpelacji mam nieco, o jednej rzeczy chciałem zwrócić
uwagę, mianowicie jest kapitalny pomysł związany z biblioteką wirtualną czyli portalem
internetowym, na którym udostępnione są zbiory bibliotek. Robi to już oczywiście Lublin,
który otwiera Lubelską Bibliotekę Wirtualną, portal udostępni możliwość do katalogów
bibliotecznych i czytanie książek wszystkich w całym mieście, a przecież to my jesteśmy
miastem akademickim w związku z tym może wartałoby się nad tym zastanowić i w
przyszłości pomyśleć o Krakowskiej Bibliotece Wirtualnej. Myślę, że na razie tyle, resztę
składam do protokołu. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję bardzo i Pani Radna Jantos wymienia moją osobę tutaj. Bardzo proszę w kolejności
Pan Mirosław Gilarski, Pan Pietrzyk, Pan Woźniakiewicz.
Radny – p. M. Gilarski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Mam tutaj cztery interpelacje, może jedną wygłoszę, a pozostałe przedstawię do protokołu.
Pierwsza interpelacja dotyczy kontaktów naszych ze Lwowem, tutaj posłużę się takim
filmem, żeby Państwu zobrazować pewne rzeczy, które w tej chwili dzieją się we Lwowie, to
jest jeden z wieców z 29 stycznia, ja na takie sprawy jestem, choćby dlatego, że jestem
historykiem, zwracam na to uwagę. Lwów jest miastem partnerskim Krakowa, ten fakt
określa wzajemne relacje i generuje intensywną współpracę naszych miast na różnych
szczeblach, w tym na najwyższym, na szczeblach samorządowych. Lwów jest też miastem
gdzie władze zachęcają tysiące młodych ludzi do maszerowania nocą przez centrum miasta z
zapalonymi pochodniami pod czarno – czerwonymi flagami organizacji, które kierowały się
ideologią faszystowską i są odpowiedzialne za ludobójstwo – i to właśnie będzie na tym
filmie. Na jednym z takich wieców jeden z Radnych wysunął roszczenia terytorialne Ukrainy
wobec Polski mówiąc między innymi o Krakowie jako starym ukraińskim grodzie. We
Lwowie od jesieni ubiegłego roku rządzą członkowie nacjonalistycznej partii Swoboda, to
politycy, którzy zostali wyniesieni do władzy na hasłach gloryfikujących Banderę i
Szuchewycza oraz Organizację Ukraińskich Nacjonalistów współpracujących z hitlerowcami
i UPA czyli Ukraińską Powstańczą Armię odpowiedzialną między innymi za ludobójstwo
bezbronnej ludności cywilnej, głównie Polakach. W lipcu zeszłego roku w przededniu
Krwawej, rocznicy Krwawej Niedzieli podczas, której Ukraińscy faszyści spod znaku OUN i
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UPA wymordowali tysiące Polaków, w ciągu jednej niedzieli ponad 10 tys. Polaków zostało
zamordowanych w ponad 100 osadach i wsiach na wschodzie. Rada Miasta Krakowa przyjęła
rezolucję skierowaną do władz Lwowa, wezwaliśmy do potępienia czynów i jednoznacznego
odcięcia się od tej ideologii, która chce budować tożsamość jednego narodu na śmierci i
cierpieniu drugiego. Do tej pory nie dotarła do nas żadna odpowiedź, do mnie, na naszą
rezolucję. Dlatego pytania do Prezydenta kieruję. Czy tekst wyżej wymienionej rezolucji
został przesłany Radzie Miasta Lwowa, jeżeli tak to kiedy i w jakiej formie oraz w jakim
języku. Czy Radni Lwowa przesłali lub opublikowali odpowiedź na wyżej wymienioną
rezolucję. Czy został Pan poinformowany o odpowiedzi na rezolucję jaką udzielili ustnie
Radni Lwowa, być może Panu Przewodniczącemu Kośmiderowi, którzy gościli w lutym tego
roku /.../, jeżeli tak to proszę o przytoczenie tej odpowiedzi, wszyscy chcemy ją poznać.
Banderowcy jak sami się określają członkowie partii Swoboda rządzą obecnie Lwowem,
zaplanowali na najbliższy rok szereg imprez i społeczność kampanii reklamowych
promujących OUN, UPA i 14 Dywizję SS /.../ oraz Banderę i Szuchewycza. W związku z tym
mam pytanie czy jest prowadzony monitoring kalendarza wydarzeń po stronie ukraińskiej po
to, aby nasze delegacje nie zostały przypadkiem wmanewrowane w uczestniczenie w
wydarzeniach o charakterze faszystowskim, szowinistycznym lub skrajnie nacjonalistycznym.
Czy zamierza Pan w jakikolwiek sposób zareagować na wzrost nastrojów nacjonalistycznych
we Lwowie w naszym mieście. I to jest właśnie ten marsz, ja mam okazję wielokrotnie bywać
na Ukrainie, sam widziałem wielokrotnie napisy na murach takie jakie widziano w czasie II
wojny światowej choćby Śmierć Lachom itd. Tutaj jest ta demonstracja, która jednoznacznie
kojarzy się z podobnymi marszami w latach 30-tych na terenie III Rzeszy – i to jest ta
pierwsza sprawa i interpelacja.
Natomiast druga sprawa dotyczy budowy spopielarni zwłok, 28 lutego czyli w
poniedziałek zakończyły się konsultacje dotyczące zlokalizowania spopielarni zwłok na
planowanych cmentarzu w Podgórkach Tynieckich, na jednym z tych spotkań
uczestniczyłem, mieszkańcy poprosili mnie, aby o tą sprawę Pana Prezydenta zapytać, mam
plik materiałów, mieszkańcy nie wyrażają zgody na zlokalizowanie tejże spopielarni w tym
miejscu, podają szereg różnych argumentów, zebrali kilkaset podpisów więc może na ten
temat szerzej już nie będę informował bo przypuszczam, że mój czas dobiega końca,
natomiast tą sprawę i plik dokumentów i argumentów w tej sprawie składam do protokołu.
Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję. Bardzo proszę Pan Radny Pietrzyk. Pan Radny Porębski do protokołu.
Radny – p. S. Pietrzyk
Proszę Państwa ja też nie będę może całej przytaczał, jest jedna, ale bardzo istotna,
interpelacja dotyczy budowy drogi S7. Wysoka Rada podjęła w tej kwestii rezolucję, duża
kampania była czynnika społecznego, wszyscy trochę osiedliśmy na laurach twierdząc, że już
zgodnie z deklaracjami Pana Ministra Grabarczyka do końca kwietnia ma być zakończone
postępowanie przetargowe, w maju w projekcie budowy dróg krajowych na lata 2011 – 2015
– załącznik 1A w liście rezerwowej mają się w maju znaleźć na to środki finansowe. I to
byłoby piękne, ale rzeczywistość niestety jest skrzecząca proszę Państwa. Wojewoda
Małopolski prowadzi postępowanie w tej kwestii i chcę powiedzieć, że inwestor czyli
Generalna Dyrekcja Budowy Dróg Krajowych i Autostrad złożyła dopiero 25 sierpnia
wniosek o decyzję i to postępowanie zostało wstrzymane 1 grudnia ze względu na brak
aktualizacji uzgodnień brakujących decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. 16 lutego tego
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roku Pan Wojewoda wznowił postępowanie, aby go zawiesić na drugi dzień, 17 lutego ze
względu na brak znowu w tej chwili oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
naturalne. Z tego co wiem proszę Państwa takie postępowanie trwa minimum 3 miesiące,
czyli to już jest kolejne trzy miesiące, a potem jeszcze miesiąc na wydanie decyzji czyli 4
miesiące, dopiero w drugiej połowie roku może zapaść w tej kwestii decyzja, więc
sygnalizuję to niebezpieczeństwo proszę Państwa. I bardzo prosiłbym aby zaktywizować w
tym względzie działania w celu jednak przyjrzenia się czy ta inwestycja rzeczywiście będzie
kontynuowana, czy to jest tylko taki kontredans deklaracji, a w rzeczywistości nie będzie
podstaw prawnych, aby tą decyzję rozpocząć, nawet jakby się okazało, że znalazły się środki
finansowe bo okaże się, że wina stoi po stronie inwestora. Druga kwestia związana z S7 to
jest kwestia budowy kolejnego odcinka, budowy od węzła Igołomska w kierunku Moczydła
przez Szczepanowice, Widową, Zastów, Kraków i chcę Państwu powiedzieć, że szukałem
bardzo intensywnie tego odcinka we wspomnianym projekcie budowy dróg krajowych na lata
2011 – 2015 i go nie ma, po prostu go nie ma. Więc budowa kolejna, bardzo istotna, która w
całości by miała być jest po prostu nieuwzględniona. Już nie mówię o tym, że działania – ja
tutaj już nie chcę tego przytaczać – ale prowadzone w tej chwili przez Generalną Dyrekcję są
podzielone na odcinki, moim zdaniem to podzielenie na odcinki jak również prace
archeologiczne przewidziane w tym zakresie minimum 4 lata. Więc wynika z tego, że
również i ten odcinek oddala się w siną dal. Wydaje mi się, że musimy do tej sprawy
powrócić i naprawdę intensywnie zobowiązać określone organy administracji, zarówno
państwowej jak i inwestora do podjęcia zdecydowanych działań bo S7 na razie jest bardzo
mglista. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję bardzo. Pan Woźniakiewicz, Pan Durek, Pan Pietrus.
Radny – p. J. Woźniakiewicz
Szanowny Panie Prezydencie!
Z ogromnym zaniepokojeniem przyjąłem informacje o zamiarze przeniesienia przedszkola
samorządowego Nr 114 z dotychczasowej siedziby przy ulicy Stradomskiej 12. Śródmieście
Krakowa to jeden z tych obszarów miasta, w obrębie których obserwujemy największy
deficyt miejsc w przedszkolach. Tymczasem jest to już kolejne de facto likwidowane
przedszkole w tym rejonie. W ostatnich latach – przypomnę – zamknięto przedszkola przy
ulicy Podzamcze oraz przy ulicy Westerplatte. W tym przypadku, podobnie zresztą jak w
sprawie przedszkola 66 nie mówi się o likwidacji, ale o przeniesieniu. Tym niemniej wiąże
się ono z likwidacją co najmniej jednego oddziału przedszkolnego jak również ze
wstrzymaniem rekrutacji do przedszkola. W rzeczywistości potencjalna strata miejsc dla
przedszkolaków jest jednak większa bo przecież gdyby przedszkole pozostało w
dotychczasowej siedzibie, w zaadaptowanych pomieszczeniach szkoły przy ulicy Miodowej
można byłoby otworzyć kilka nowych oddziałów przedszkolnych. Należy też zauważyć, że
placówka przy ulicy Stradomskiej dysponuje unikalnym w tym rejonie miasta przestronnym
ogrodem. Pragnę przypomnieć, że równo rok temu Pan Prezydent był uprzejmy w odpowiedzi
na moją interpelację dotyczącą przeniesienia przedszkola Nr 66 złożyć deklarację, że z
niniejszego ogrodu będą mogły także korzystać dzieci z przedszkola przenoszonego z ulicy
Westerplatte do Szkoły Podstawowej Nr 16 na ulicy Dietla. Tak więc obecna decyzja
powoduje, że bez przedszkolnego ogrodu pozostaną dzieci z obu przeniesionych przedszkoli.
Duże wątpliwości budzą u mnie także okoliczności przeniesienia przedszkola. W
komunikacie UMK podano, że powodem był fakt, że jedyna droga do przedszkola przechodzi
przez kamienicę położoną przy ulicy Stradomskiej 12, która nie jest własnością gminy
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miejskiej Kraków i udostępnienie przez właściciela bramy wjazdowej przy przedszkolu może
stanowić niebawem poważny problem. Tymczasem z tego, co się zapoznawałem, ani wypis z
rejestru gruntów ani opinia PINB na temat stanu budynku nie potwierdzają generalni takiego
stanu rzeczy. Dlatego też apeluję do Pana Prezydenta o powtórne przeanalizowanie podjętej
decyzji i pozostawienie samorządowego przedszkola Nr 114 będącego placówką z wieloletnią
tradycją, wysoko wykwalifikowaną kadrą w dotychczasowej lokalizacji. Niewątpliwie
zasadnym byłoby także utworzenie w zaadaptowanych pomieszczeniach szkoły podstawowej
przy ulicy Miodowej 36 nowych oddziałów przedszkolnych. Bardzo dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Bardzo dziękuję, bardzo proszę Pan Radny Durek.
Radny – K. Durek
Panie Przewodniczący! Szanowni przedstawiciele Pana Prezydenta! Szanowni Radni!
Uprzejmie proszę o informację jakiego rodzaju inwestycja planowana jest przy ulicy
Podłęskiej przed blokiem Nr 17. Mieszkańcy obawiają się, iż toczy się postępowanie o
wydanie warunków zabudowy dla 70 m długości 5-kondygnacyjnego biurowca.
Spowodowałoby to kompletne zasłonięcie okien mieszkań położonych po południowej stronie
bloku, ponadto narusza strukturę osiedla Zielone Wzgórze, problem parkingów i dojazdów.
Działki, na których miałby stanąć planowany obiekt są własnością Gminy Kraków, a na
jednej z nich o numerze 124/32 obręb Podgórze 57 stoi opustoszały barak.
I druga interpelacja. Uprzejmie proszę o informację ile z działających wokół Wawelu
stoisk, punktów handlu obwoźnego posiada zezwolenie na tego rodzaju działalność i jak
długo będą one ważne. Działalność tą miał przejąć pawilon Centrum Obsługi Ruchu
Turystycznego, tymczasem w dalszym ciągu znajdują się tam stoiska, przy których
dodatkowo wieczorami spożywany jest alkohol i służą jako miejsce zaspokajania potrzeb
fizjologicznych. Niewątpliwie szpecą również otoczenie Wawelu. Dziękuję uprzejmie.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo dziękuję. Następną osobą, która składa interpelacje jest Pan Pietrus.
Radny – p. W. Pietrus
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent!
Dwa pytania, interpelacja dotycząca budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących na osiedlu Słonecznym – to do protokołu.
A druga dotyczy biletów komunikacji miejskiej dla emerytów i rencistów. Mam
pytanie na jakiej podstawie odmawia się emerytowi w wieku 63 lat zakupu takiego biletu, a
powodem prawdopodobnie jest to,że emerytura pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i od tej
emerytury emeryt płaci w Polsce podatki. W związku z tym pytanie na jakiej podstawie jest
odmowa sprzedaży biletu. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo dziękuję. Następnym mówcą jest Pan Marcin Szymański, bardzo proszę, czy Pan
Radny Szymański jest? Nie ma Pana Radnego Szymańskiego, w związku z tym proszę
następną osobę, Pan Władysław Kosiniak – Kamysz złożył do protokołu. Bardzo proszę Pana
Stanisława Rachwała.
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Radny – p. St. Rachwał
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Państwo Radni!
Ja tak krótko, ale też do protokołu. Mianowicie 7 interpelacji zgłaszam.
Pierwsza jest na temat stanu realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie
zorganizowania w 2012 roku meczu Gwiazd Polski i Ukrainy w Krakowie przed EURO 2012,
Państwo wiedzą, Kraków nie jest partnerem jak chodzi o EURO, była taka propozycja w
poprzedniej kadencji, aby zorganizować taki mecz gwiazd z byłych zawodników Polski i
Ukrainy w Krakowie przed oczywiście EURO. To jest pierwsza interpelacja.
Druga to również w poprzedniej kadencji skierowaliśmy stosowną rezolucję odnośnie
powrotu do organizacji festiwalu orkiestr wojskowych w Krakowie w 2011 roku i chciałem
zapytać Pana Prezydenta jaki jest stan realizacji przygotowań do przeprowadzenia tego
festiwalu.
Trzecia sprawa to jest na wniosek wielu ośrodków kombatanckich, chciałbym aby na
ścianie budynku przy ulicy Kremerowskiej 16 zamontować tablicę poświęconą Walentemu
Badylakowi, który tam mieszkał od wielu, wielu lat.
Kolejna sprawa to jest sprawa świateł na skrzyżowaniu ulicy Mogilskiej i Meissnera
w kierunku Nowej Huty. Ja już w poprzedniej kadencji zgłaszałem, że jakieś są zacięcia na
tych światłach w stosunku do dojazdu do Ronda Mogilskiego, a teraz sytuacja jest odwrotna,
mianowicie są korki od wiaduktu, albo od Policji w stronę Nowej Huty w godzinach
popołudniowych. Uważam, że jest to sprawa świateł, proszę o przeanalizowanie sytuacji,
ewentualnie włączenie świateł żółtych, które jakby udrożnią ruch samochodowy.
Kolejna sprawa to jest sprawa dokończenia oświetlenia Sanktuarium w Łagiewnikach,
jak Państwo wiedzą w maju 2011 odbędą się uroczystości, znaczne uroczystości, ja zgłosiłem
poprawkę w ramach budżetu, ona nie została przyjęta przez Państwa Radnych, w związku z
tym proszę Pana Prezydenta o ponowne przeanalizowanie sytuacji, ponieważ jest tam
rozpoczęta iluminacja, ale ona jest nie zakończona. Według wniosku jest potrzeba około 170
tys., mam nadzieję, że to trzeba zrobić przed uroczystościami, które odbędą się w maju.
Kolejna sprawa, to jest taka może, ale ona jest zgłaszana przez wielu kierowców,
mianowicie sprawa utrudnień w komunikacji samochodowej w godzinach porannych i
popołudniowych. Wielu kierowców uważa, że powodem między innymi tych utrudnień są
samochody po prostu nauki jazdy, tych tzw. L, oczywiście jest prawo gospodarcze, każdy ma
prawo jeździć, natomiast wielu mieszkańców i kierowców uważa, że trzeba przeanalizować
czy w godzinach między 7.oo, a 10.oo, a 15.oo – 18.oo te samochody powinny się poruszać
po głównych ciągach komunikacyjnych, np. Nowohucka, Al. Solidarności, Mogilska, Jana
Pawła II, one powodują duże utrudnienia i zacięcia w ruchu.
Już kolejna, ostatnia interpelacja, od wielu lat chciałem Państwa poinformować,
istnieje współpraca pomiędzy Radą Krakowa i Lwowa, ta współpraca w moim przekonaniu
przebiega dobrze i ona jest na wielu płaszczyznach, na płaszczyźnie kultury, biznesu jak i
nawet sportu, jak Państwo wiedzą już trzy mecze Rada Miasta Lwowa rozegrała z Radą
Miasta Krakowa. I wydaje mi się, to jest sprawa Rady, natomiast indywidualne jakież
zachowania poszczególnych Radnych one nie mogą jakby przenosić się na współpracę
pomiędzy podmiotami, Radą Miasta Lwowa i Radą Miasta Krakowa. Stąd proszę Pana
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Prezydenta aby przedstawił informacje jak przebiegała dotychczas współpraca pomiędzy
Lwowem a Krakowem, ewentualnie jakie są plany tej współpracy w roku 2011. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo Panu Radnemu dziękuję. Następną osobą składającą interpelacje Pan Edward
Porębski, bardzo proszę, do protokołu jest złożone, następny mówca Pani Grażyna
Fijałkowska – do protokołu, Pan Sławomir Ptaszkiewicz, Pan Sławomir Ptaszkiewicz do
protokołu, bardzo proszę Panią Radną Martę Patenę.
Radna – p. M. Patena
Zwracam się do Pana Prezydenta w sprawie działek o jakie wystąpił Dyrektor VII Liceum
Ogólnokształcącego, aby otrzymać działki w trwały zarząd. Działki te znajdują się między
ogrodzeniem VII Liceum od strony boisk szkolnych, a ulicą Czarnowiejską. Wiemy, że w
miejscu tym planowany jest przez Radnych Dzielnicy V parking, co jakby nie powinno mieć
miejsca w przypadku terenów graniczących ze szkołą, a szczególnie z jej boiskami. Bardzo
proszę Pana Prezydenta o odpowiedź na jakim etapie jest rozpatrywanie tej sprawy. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Przypominam Pani Radnej o formie pisemnej. Pan Marek Hohenauer bardzo proszę.
Radny – p. M. Hohenauer
Panie Prezydencie! Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Ja mam krótką interpelację, mianowicie proszę o podanie kosztów jakie ponosi Urząd Miasta
Krakowa na przygotowanie odpowiedzi na jedną interpelację złożoną przez Radnego Miasta
Krakowa. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Tak, bardzo istotna interpelacja i dowiemy się prawdy. Proszę Państwa ostatnią osobą
składającą interpelację jest Pan Przewodniczący Kośmider, którego nie widzę. Szanowni
Państwo bardzo bym prosiła o przeniesienie rozmów do foyer, Pan Kośmider nie widzę.
W związku z tym Szanowni Państwo tym samym zamknęliśmy interpelacje i wnioski
Radnych. Chciałam się zapytać Pana Sekretarza w sprawach odpowiedzi na interpelacje
Państwa Radnych.
ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE I WNOSKI RADNYCH
Sekretarz Miasta Krakowa – p. P. Stańczyk
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja tylko zbiorczo poinformuję, że na poprzedniej Sesji zgłoszono 17 interpelacji, Prezydent
udzielił na dwie odpowiedzi, termin udzielenia odpowiedzi na pozostałe upływa 9 marca.
Natomiast między sesjami do dnia 16 lutego zgłosiliście Państwo 8 interpelacji, na 3 z nich
Prezydent już udzielił odpowiedzi, co do pozostałych termin upływa jutro 7 marca. Natomiast
na interpelacje zgłoszone przed tą Sesją terminy upływają do 21 marca i będą terminowo
udzielane odpowiedzi. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo Panu dziękujemy. Szanowni Państwo tym samym przechodzimy do procedowania
poszczególnych punktów dotyczących IX Sesji Rady Miasta Krakowa. Proszę Państwa
przechodzimy do drugich czytań. Przypominam Państwu, że przy II czytaniach jest po
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sprawach dotyczących poszczególnych uchwał, jest głosowanie, w związku z tym po każdej
uchwale, która dotyczy II czytania jest głosowanie, z niepokojem patrzę na miejsca puste.
Szanowni Państwo przechodzimy do II czytania dotyczącego:
USTALENIA KIERUNKÓW DZIAŁANIA DLA PREZYDENTA MIASTA
KRAKOWA DOTYCZĄCYCH STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI W KRAKOWIE
W LATACH 2011 – 2018.
Opinia prawna z uwagą jest radcy prawnego. Jeśli chodzi o sprawy poprawek złożyłam
poprawkę ja, która się zmieściła w terminie, ponieważ Państwo poznaliście poprawkę
możemy przejść w tej chwili do spraw dotyczących głosowania. Szanowni Państwo bardzo
bym prosiła o przyjście na salę szanownych Radnych, ponieważ będziemy głosowali drugie
czytania, które wymagają kworum i głosowania większości Radnych. Szanowni Państwo
bardzo proszę o powrót na salę, ponieważ będziemy głosowali drugie czytania natychmiast po
ich procedowaniu. Zauważcie Państwo czego my uczymy młodzież i dzieci.. Głosujemy druk
Nr 62, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo bardzo proszę, głosujemy druk Nr
62, widzę, że już w tej chwili możemy przejść do głosowania, głosujemy poprawkę do druku
Nr 62, który Państwo otrzymaliście wcześniej i wiecie czego dotyczy, to jest poprawka do
druku 62, bardzo proszę o głosowanie, głosujemy poprawkę do druku Nr 62. Głosujemy
poprawkę do druku Nr 62, czy ktoś z Państwa jest jeszcze w trakcie głosowania? Czy sprzęt
działa? Poprawka do druku Nr 62, domyślam się, że już można zakończyć głosowanie, bardzo
proszę o wynik.
32 głosy za,
przeciw 0,
wstrzymało się 0,
nie brało udziału w głosowaniu 1 osoba. Bardzo dziękuję. Teraz głosujemy całą
uchwałę kierunkową. Bardzo proszę o przygotowanie się do głosowania. Głosujemy całą
uchwałę z poprawką. Bardzo proszę o głosowanie. Czy ktoś jeszcze jest w trakcie
głosowania? Zamykam głosowanie, dziękuję.
Głosów za było 34,
przeciw 0,
wstrzymało się 0,
nie brała udziału w głosowaniu 1 osoba. Bardzo dziękuję Państwu. Ciągle jesteśmy,
przypominam Państwu, przy drukach, które głosujemy, to są drugie czytania i w związku z
tym bardzo proszę o pozostanie na Sali. Głosujemy punkt:
UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA SĄDOWEGO.
Projekt Prezydenta Miasta. Referuje Pani Beata Chrobakiewicz, bardzo proszę, to jest II
czytane, proszę o pozostanie na Sali.
Pani Beata Chrobakiewicz
Do projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa sądowego Komisja Główna
udzieliła pozytywnej opinii, nie zostały wprowadzone do tego projektu poprawki ani też
autopoprawki. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo dziękuję, przechodzimy do głosowania, uruchamiamy głosowanie. Głosujemy. Czy
wszyscy już Państwo głosowaliście? Bardzo proszę o wynik.
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Głosów za było 36,
głosów przeciw 0,
głosów wstrzymujących się 0,
nie brało udziału w głosowaniu 0 osób. Proszę Państwa dalej jesteśmy przy drugich
czytaniach, proszę Państwa:
ZMIANA UCHWAŁY NR LXVIII/898/09 RADY MAISTA KRAKOWA Z DNIA 15
KWIETNIA 2009 ROKU W SPRAWIE PROGRAMU PN. POZNANIE DAWNYCH
KRESÓW WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ PRZEZ KRAKOWSKICH
GIMNAZJALISTÓW.
II czytanie, referuje Pani Anna Korfel – Jasińska, czy Pani Dyrektor jest? Nie ma Pani
Dyrektor. Bardzo proszę.
Sekretarz Miasta Krakowa – p. P. Stańczyk
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Do projektu nie zgłoszono poprawek ani autopoprawek.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Opinia Komisji Edukacji jest pozytywna. Przechodzimy Szanowni Państwo do głosowania,
bardzo proszę. Stwierdzam odbycie II czytania, poprawek nie było, przechodzimy do
głosowania, bardzo proszę druk Nr 91. Czy wszyscy Państwo braliście udział w głosowaniu?
Bardzo proszę o wydruk.
Głosów za 35,
przeciw 0,
wstrzymało się 0,
nie brało udziału w głosowaniu 0. Przechodzimy do punktu następnego:
USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA PUBLICZNYCH
PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW.
Druk Nr 94, II czytanie, Pani Dyrektor Korfel – Jasińska, bardzo proszę Pan Sekretarz.
Sekretarz Miasta Krakowa – p. P. Stańczyk
Do tego projektu również nie zgłoszono poprawek ani autopoprawek.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Stwierdzam odbycie II czytania, przypominam druk Nr 94, bardzo proszę Państwa o
głosowanie. Czy wszyscy Państwo braliście udział w głosowaniu? Bardzo proszę o
wyświetlenie wyniku.
Głosów za jest 29,
głosów przeciw 2,
głosów wstrzymujących się 1,
nie brało udziału w głosowaniu 0. Szanowni Państwo przechodzimy do następnego
punktu:
WYRAŻENIE ZGODY NA SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
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STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW, POŁOŻONEJ W
KRAKOWIE PRZY ULICY DĄBSKIEJ.
Druk Nr 83, odbywamy II czytanie, referuje Pani Dyrektor Witkowicz.
Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. M. Witkowicz
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki ani też autopoprawki. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Komisja Mienia i Przedsiębiorczości wyraziła opinię pozytywną. Stwierdzam odbycie II
czytania, bardzo proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo braliście już udział w
głosowaniu? Bardzo proszę o wyświetlenie wyniku.
Głosów za 30,
głosów przeciw 0,
głosów wstrzymujących się 2,
nie brało udziału w głosowaniu 0 osób. Przechodzimy do następnego druku:
WYRAŻENIE ZGODY NA SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ
WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW, POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY
ULICY STAROWIŚLNEJ.
Druk Nr 90, jesteśmy przy II czytaniu, bardzo proszę Pani Dyrektor.
Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. M. Witkowicz
Szanowni Państwo!
Do projektu uchwały według druku Nr 90 nie wpłynęły poprawki ani też autopoprawki.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo mamy opinię Komisji Mienia i Przedsiębiorczości pozytywną.
Stwierdzam odbycie II czytania, przechodzimy do głosowania. Czy wszyscy Państwo
głosowaliście? Bardzo proszę o wyświetlenie wyniku, druk Nr 90.
Głosów za 26,
głosów przeciw 2,
wstrzymujących się 1,
nie brało udziału w głosowaniu 0. Stwierdzam podjęcie uchwały. Bardzo proszę o
wydruk. I to już wszystko drugie czytania były. Szanowni Państwo przechodzimy teraz do
czytań pierwszych, druk Nr 96:
WYRAŻENIE ZGODY NA SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW POŁOŻONEJ W
KRAKOWIE PRZY ULICY ESTERY.
Opinia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości pozytywna, referuje Pani Dyrektor Witkowicz,
bardzo proszę.
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Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. M. Witkowicz
Szanowni Państwo!
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości, która jest położona w Krakowie w Śródmieściu przy ulicy
Estery, działka 91, powierzchnia 467 m2, zgodnie z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy
nieruchomość może być zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z usługami i
garażami w parterze. Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie
podlega ustaleniom miejscowego planu, stąd właśnie wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy, położona jest ona w obrębie układu urbanistycznego
dawnego miasta Kazimierz, wpisanego do rejestru zabytków, stąd wszystkie oczywiście
uzgodnienia dotyczące wuzetki odbywały się również przy uzyskaniu opinii konserwatora
wojewódzkiego zabytków, działka została wyszacowana na kwotę 2.863.000 netto to jest po
6131 zł za m2, ta kwota będzie opodatkowana stawką 23 % VAT i przetarg tak jak
powiedziałam będzie ustny nieograniczony skierowany do wszystkich zainteresowanych.
Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo czy są prezentacje opinii Komisji w tej sprawie? Nie ma.
Czy jest prezentacja stanowisk klubów Radnych w niniejszej sprawie? Nie widzę. Otwieram
dyskusję, czy ktoś chce zabrać głos? Bardzo proszę Pan Radny Stawowy.
Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
Pani Dyrektor ja mam pytanie bo jeśli dobrze usłyszałem 6 tys. z metr to będzie kosmiczna
cena za całość, rozumiem, że to będzie operat z wuzetką, działka z wuzetką czy jest jakieś
zainteresowanie tą działką przy tym pułapie cenowym. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Czy Pani Dyrektor zechce odpowiedzieć?
Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. M. Witkowicz
Chciałam Państwu powiedzieć, że w 2008 roku, albo w 2007 – już nie pamiętam,
sprzedaliśmy na Kazimierzu działkę, której cena za m2 wynosiła wówczas 20 tys. za metr,
oczywiście to są czasy zamierzchłe i przeszłości bo już teraz takiego zainteresowania
działkami nie ma, ale w tamtym roku działkę bez wuzetki, bez wuzetki zaznaczam, w
sąsiedztwie sprzedaliśmy za ponad 5 tys. zł za m2, w związku z tym jak się nie wystawimy na
przetarg to nie będziemy wiedzieć czy jest zainteresowanie, to jest działka z wuzetką i w tym
miejscu 6131 zł to nie jest cena oszałamiająca bo to jest Kazimierz i tam są takie ceny,
oczywiście wycena została sporządzona przez rzeczoznawcę, a tak jak naprawdę jak to będzie
to cenę określi rynek, jak wystawimy na przetarg i ona nie pójdzie to zawsze jest wtedy
możliwość obniżenia ceny w drugim przetargu. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Pan Stawowy czy satysfakcjonująca była odpowiedź czy kontynuujemy dyskusję? Czy ktoś z
Państwa zechce zabrać jeszcze głos w niniejszej sprawie? Zamykam dyskusję. Ustalam
termin wprowadzenia autopoprawek – stwierdzam odbycie I czytania – wprowadzam termin
autopoprawek na 8 marca 2011 roku na godzinę 15.oo, to jest wtorek i poprawek na 10 marca
2011 roku na godzinę 15.oo, to jest czwartek. Przechodzimy do dalszych procedowań,
szanowni Państwo punkt następny, druk Nr 92:
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WYRAŻENIE ZGODY MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
Z SIEDZIBĄ W MIŃSKU MAZOWIECKIM ULICA STEFANA OKRZEI 16 NA
NIEODPŁATNE UMIESZCZENIE HERBU STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO
MIASTA KRAKOWA W ALBUMIE PAMIĄTKOWYM POD ROBOCZYM
TYTUŁEM PREZYDENT RYSZARD KACZOROWSKI – HONOROWY
OBYWATEL RZECZYPOSPOLITEJ.
Referuje Pan Paweł Stańczyk.
Sekretarz Miasta Krakowa – p. P. Stańczyk
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
To jest realizacja kompetencji Rady Miasta, projekt był dwukrotnie pozytywnie opiniowany
przez Komisję Główną. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo czy są jakieś opinie na ten temat Komisji, stanowiska Klubów Radnych,
otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa ma zamiar zabrać głos w niniejszej sprawie?
Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie i zamykam dyskusję. Przechodzimy do następnego
dokumentu, to jest druk Nr 93, autopoprawek termin jest na 8 marca 2011 roku na godzinę
15.oo i poprawek termin 10 marca 2011 roku na godzinę 15.oo. Przechodzimy do kolejnego
druku 93:
WYRAŻENIE ZGODY WYDAWNICTWU EDUKACJA POLSKA SP. Z O.O. Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ULICA JUTRZENKI 183, NA NIEODPŁATNE
UMIESZCZENIE
HERBU
STOŁECZNEGO
KRÓLEWSKIEGO
MIASTA
KRAKOWA W PUBLIKACJI EDUKACYJNEJ KARTY Z POMOCAMI.
Pan Paweł Stańczyk referuje.
Sekretarz Miasta Krakowa – p. P. Stańczyk
Proszę Państwa poza tym, że inny jest wnioskodawca to sytuacja jest taka sama jak w
poprzedzającym punkcie druku 92. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Dziękuję Panu bardzo. Pozytywna opinia radcy prawnego, Komisji Głównej także, czy są
prezentacje Komisji w niniejszej sprawie? Nie ma. Stanowisk Klubów Radnych nie widzę.
Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa zechce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.
Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Termin wprowadzenia
poprawek na 8 marca 2011 roku godzina 15.oo, ostateczny termin składania poprawek na
10 marca godzina 15.oo. Przechodzimy dalej, I czytanie, sprawa dotycząca:
USTALENIE KIERUNKÓW DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
DOTYCZĄCYCH ROZPOCZĘCIA I PROPAGOWANIA AKCJI POD TYTUŁEM
PROCENT DLA KRAKOWA.
Projekt Grupy Radnych, druk Nr 107. Pozwólcie, że z tego miejsca będę referowała.
Szanowni Państwo jest to rzecz, którą ja nie wymyśliłam do końca, ponieważ ta akcja jest już
propagowana w paru miastach w Polsce, chciałam Państwu powiedzieć, że najnowsze dane,
które uzyskałam to jest chyba bardzo dobry wynik, który osiągnęła Łódź, która od 3-ch lat
propaguje taką właśnie akcję pod tytułem Procent dla Łodzi, w ostatnim czasie dzięki tej
akcji organizacje pożytku w Łodzi uzyskały prawie 5,5 mln dotacji związanych właśnie z tym
jednym procentem, który wpłacamy na organizacje pożytku publicznego. W niniejszym
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projekcie uchwały wskazaliśmy na sposób, w jaki można to propagować, też nie jest to
wymyślenie prochu, jest to sprawa dotycząca działań, które się po prostu sprawdziły i dają
dobre wyniki, nie chcę mówić tutaj Radnym tego miasta, że w momencie, kiedy organizacje
pożytku publicznego krakowskie będą wspierane przez naszych obywateli, mieszkańców
będą być może mniej aplikowali o wsparcie i pomoc do Rady i do miasta. Myślę, że to można
tyle powiedzieć, uprzejmie proszę o poparcie tego pomysłu ponieważ myślę, że on jest
uzasadniony, ma wyniki potwierdzone w paru miastach w Łodzi i w Poznaniu, w związku z
tym myślę, że Kraków nie powinien odstawać i namawiać naszych mieszkańców, żeby
oddawali 1 % na organizacje tutejsze. Szanowni Państwo otwieram dyskusję, czy ktoś z
Państwa chciałby zabrać głos w niniejszej sprawie? Szanowni Państwo nie widzę, zamykam
dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu, termin wprowadzenia poprawek,
czy ja bym mogła przyspieszyć tutaj to wprowadzenie poprawek, ponieważ sprawa jest pilna,
dziesiątego to już powinno uruchomić się właściwie. W związku z tym termin wprowadzenia
autopoprawek na 8 marca godzina 15.oo, ostateczny termin wprowadzenia poprawek na
10 marca godzina 15.oo. Przechodzimy do dalszego procedowania, następny dokument:
ODSTĄPIENIE
OD
SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWYCH
PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW OBSZAR
SCALEŃ – PYLNA, OLSZANICA, U ZBIEGU SIERPOWEJ I CICHOCIEMNYCH,
OTOCZENIA PORTU LOTNICZEGO BALICE, OKU BRONOWICE WIELKIE –
WSCHÓD, OSIEDLE CECHOWA.
Projekt Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, druk Nr 98, I czytanie,
referuje Pan Radny Grzegorz Stawowy, bardzo proszę.
Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
Na Komisji Planowania były omawiane projekty przygotowywanych planów miejscowych,
których procedura przygotowania z różnych przyczyn została wstrzymana. I tak po kolei
obszar scaleń Pylna, w tym terenie jest przewidziana Trasa Balicka, która jest procedowana
na północ od Rudawy, tutaj jest na południe od Rudawy w związku z tym ona jakby blokuje
możliwość zainwestowania tego terenu i stąd procedowanie tego planu jest bezcelowe,
ponieważ on nie jest w stanie się później obronić. Olszanica, kompletna sprzeczność
wniosków do planu ze Studium w danym obszarze, niemożność zrealizowania tego co chcą
właściciele gruntów, u zbiegu Sierpowej i Cichociemnych sytuacja analogiczna, przystąpienie
do planu było w celach inwestycyjnych, plan jest całkowicie nie inwestycyjny, są to tereny,
które są wyłączone spod inwestycji, otoczenia Portu Lotniczego Balice – plan miejscowy nie
opublikowany przez Wojewodę, uchylony w całości, co do którego nie podjęto od chyba 5 lat
żadnych prac, OKU Bronowice Wielkie chyba pięć, sześć lat temu z powodu protestów
wstrzymana procedura planu miejscowego, do dzisiaj nie wznowiona, zmieniła się w tym
czasie ustawa i procedowanie tego planu w poprzedniej wersji jest niewykonalne, osiedle
Cechowa – niezgodność oczekiwań mieszkańców z zapisami Studium, tam po prostu w
terenach budowlanych jest zaznaczony parking w systemie Park and Ride, który powoduje
konflikty ze społecznością lokalną. Jeśli chodzi o opinię prawną nazwy tych planów są wzięte
z prezentacji na Komisji Planowania robionym przez Biuro Planowania, ja oczywiście jeszcze
sprawdzę czy gdzieś nie nastąpiła jakaś rozbieżność, natomiast opinia Prezydenta jest, opinia
Komisji rozumiem w sposób naturalny jest pozytywna skoro bodajże jednogłośnie Komisja
ten projekt uchwały przegłosowała, natomiast w sprawie numerów druków to jest do
poprawienia w formie autopoprawki lub poprawki. Proszę o pozytywne podejście do tej
uchwały, to jest element czyszczenia polityki planistycznej w Krakowie. Dziękuję.
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Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Dziękuję Panu bardzo. Szanowni Państwo otwieram dyskusję, czy ktoś zechciałby zabrać głos
w niniejszej sprawie? W związku z tym zamykam dyskusję. Proszę Państwa wprowadzam
termin autopoprawek na, stwierdzam odbycie I czytania i wprowadzam termin autopoprawek
na 8 marca 2011 roku, ostateczny termin zgłoszenia poprawek na 10 marca 2011 roku, Panie
Radny może być ten termin poprawek? Szanowni Państwo to jest koniec. Przechodzimy do
następnych rzeczy, czy są jakieś propozycje? Bardzo proszę Pani Marta Patena.
Radna – p. M. Patena
Państwo wiedzą z czym wychodzę na mównicę, chciałam prosić Wysoką Radę o projekt
uchwały według druku Nr 114, o rozpatrzenie, o wprowadzenie do porządku i rozpatrzenie
jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady
Miasta Krakowa. Według tego druku odwołuje się ze składu ku mojej przykrości Pana
Radnego Janusza Chwajoła i powołuje się ku mojej radości Radnego Patricka den Bulta i
Radnego Sławomira Ptaszkiewicza. I proszę Państwa od razu do protokołu chciałam Państwu
zwrócić uwagę, że wdał się błąd drukarski, moja wina, w paragrafie 1 w trzeciej linijce ma
być 27, a nie 26, numer IV/27/10, a nie 26, co można sprostować w takim trybie jak to teraz
czynię, tak, że bardzo proszę o poprawienie sobie na swoich drukach i proszę o
przegłosowanie wprowadzenia. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo przechodzimy do głosowania, jeszcze są następne, przepraszam w takim
razie, Pan Andrzej Hawranek, wniosek numer 112.
Radny – p. A. Hawranek
Proszę Państwa chciałem w trybie nagłym wprowadzić uchwałę na druku Nr 112, uchwała
dotyczy zmian w składzie Komisji Budżetowej, a treść jest jej następująca: Odwołuje się ze
składu Komisji Budżetowej Panią Radną Teodozję Maliszewską nad czym zarówno ja jak i
cała Komisja mocno bolejemy, ale fakty są takie jakie są i chciałem, fakty są takie, że Pani
Teodozja prosiła żeby ją odwołać ze składu Komisji i w związku z powyższym idziemy
naprzeciw prośbie Pani Teodozji. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo proszę Pan Janusz Chwajoł, druk Nr 113.
Radny – p. J. Chwajoł
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Druk Nr 113, na podstawie paragrafu 32 Statutu Rady Miasta niżej wymieniona Grupa
Radnych wnosi o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w
sprawie zmiany w składzie Komisji Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta, to jest
powołania w skład Komisji Radnego Marka Hohenauera. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Dziękuję bardzo. Czy to jest wszystko czy jeszcze są jakieś sprawy, które powinniśmy
wprowadzić? Nie ma. W związku z tym teraz głosujemy. Szanowni Państwo głosujemy druk
Nr 114 w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa. Odwołuje się
ze składu Komisji Radnego Janusza Chwajoła, powołuje się do składu Komisji Radnego
Patricka den Bulta. Powołuje się do składu Komisji Radnego Sławomira Ptaszkiewicza.
Szanowni Państwo przechodzimy do głosowania. Czy ktoś z Państwa jest z głosem za, z
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głosem przeciw? Przechodzimy do głosowania, bardzo proszę. Bardzo proszę o wydruk, o
pokazanie wyników.
Szanowni Państwo głosów za było 31, głosów przeciw było 0, głosów
wstrzymujących się 2. Wniosek został przyjęty.
Szanowni Państwo przechodzimy do projektu druku Nr 112. Przypominam druk 112
jest w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetowej. Odwołuje się ze składu Komisji Panią
Radną Teodozję Maliszewską, druk 112. Szanowni Państwo czy jest głos za, głos przeciw?
Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o głosowanie druku 112. Czy zamknęliście
Państwo głosowanie? Proszę o wyświetlenie wyników.
Szanowni Państwo głosów za jest 31, głosów przeciw 1, głos wstrzymujący się 1.
Wniosek został przyjęty bezwzględną większością ustawowego składu Rady.
Szanowni Państwo przechodzimy do druku 113. Druk 113, Panie Przewodniczący czy
ja bym mogła prosić o cieszę. Szanowni Państwo przechodzimy w sprawie zmiany w Komisji
Mienia i Przedsiębiorczości Rady Miasta, druk Nr 113, jest głos za?, głos przeciw?
Przechodzimy do głosowania. Proszę o wyświetlenie wyników.
Szanowni Państwo głosów za jest 30, głosów przeciw 0, głos wstrzymujący się 1.
Wniosek został przyjęty bezwzględną większością ustawowego składu Rady. I to byłyby
wszystkie te sprawy nagłe. Szanowni Państwo teraz przechodzimy do głosowań druków
personalnych jednoczytaniowych, to jest druk Nr 100:
WYBÓR WICEPRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI DS. REFORMY USTROJU
SAMORZĄDOWEGO, WSPÓŁPRACY I DIALOGU SPOŁECZNEGO RADY
MAISTA KRAKOWA.
Pozytywna opinia radcy prawnego, opinia prawna doręczona, teraz mówimy o wyborze
Wiceprzewodniczącej, w związku z tym proszę Państwa, zakomunikowałam, że
wprowadzamy i w związku z tym otwieram dyskusję Szanowni Państwo dotyczącą druku Nr
100. W związku z tym otwieram dyskusję dotyczącą druku Nr 100. Czy ktoś jest
zainteresowany z Państwa braniem udziału w dyskusji? Bardzo proszę Pan Radny Rachwał.
Radny – p. St. Rachwał
Pani Przewodnicząca ja przepraszam, zwracam uwagę, ale na razie I czytanie polega na tym,
że ktoś musi ten druk przedstawić.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Wnioskodawca oczywiście, kto w takim razie przedstawi? Pan Dominik Jaśkowiec bardzo
proszę gdyby był uprzejmy wprowadzić.
Radny – p. D. Jaśkowiec
Szanowni Państwo!
Proszę o głosowanie za i przyjęcie tego projektu uchwały. Pani Radna Bassara jest wieloletnią
Przewodniczącą, była wieloletnią Przewodniczącą Rady Dzielnicy II Grzegórzki, obecnie jest
Radną Miasta Krakowa i w imieniu Komisji proszę o poparcie tego projektu uchwały.
Dziękuję.

24

IX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA
2 marca 2011 r.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Otwieram dyskusją, czy ktoś z Państwa zechciałby zabrać głos w niniejszej sprawie? Nie
widzę. W związku z tym stwierdzam, że Rada odbyła czytanie projektu, ogłaszam termin
wprowadzenia autopoprawek na godzinę 11.45 dnia dzisiejszego i ostateczny termin
zgłaszania poprawek na godzinę 12.oo. W takim razie zgłaszam termin autopoprawek na
godzinę 11.30 i ostateczny termin 11.35. Przechodzimy do następnego druku:
DELEGOWANIE RADNYCH MIASTA KRAKOWA DO SKŁADU KOMISJI
BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU POWOŁYWANEJ PRZEZ PREZYDENTA
MIASTA KRAKOWA.
Druk Nr 102, referuje Pan Jerzy Woźniakiewicz, bardzo proszę.
Radny – p. J. Woźniakiewicz
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 38a/ ustawy o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań starosty w
zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli tworzy
się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. W skład takiej Komisji wchodzi dwóch Radnych
delegowanych przez Radę, Komisja w związku z upływem V kadencji i wygaśnięciem
mandatu dwóch członków Komisji celowym jest delegowanie na kolejną kadencję nowych
członków tej Komisji, Komisja Praworządności przyjęła projekt uchwały proponując
delegowanie mej skromnej osoby oraz Pani Radnej Tatary. Dziękuję bardzo i proszę o
poparcie.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo otwieram dyskusję na temat druku 102, czy ktoś z Państwa zechce zabrać
głos? Stwierdzam, że Rada odbyła czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na
godzinę 11.30 dzisiejszego dnia i ostateczny termin zgłaszania poprawek na godzinę 11.35.
Nikt nie chciał zabrać głosu. Szanowni Państwo przechodzimy do druku Nr 111:
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI ORAZ
UZDROWISKOWEJ RADY MIASTA KRAKOWA.
Szanowni Państwo bardzo bym prosiła o zreferowanie sprawy Pana Radnego Władysława
Kosiniaka – Kamysza.
Radny – p. W. Kosiniak – Kamysz
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Komisja Zdrowia na dzisiejszym posiedzeniu wyłoniła ze swojego grona Przewodniczącego,
jest to Pan Radny Jerzy Friediger, doktor nauk medycznych, od wielu lat praktykujący lekarz,
zastępca ordynatora Oddziału Chirurgii w Szpitalu Zakonu Bonifratrów, od początku
funkcjonowania samorządu lekarskiego aktywnie działający w tym samorządzie, przez dwie
kadencje pełnił funkcję Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, w tym momencie
jest Wiceprezesem oraz członkiem Naczelnej Izby Lekarskiej. Proszę Państwa Radnych o
przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo dziękuję Panu Radnemu. Szanowni Państwo otwieram dyskusję dotyczącą druku 111,
czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że Rada
odbyła czytanie projektu, wprowadzam termin poprawek na godzinę 11.30 dzisiejszego dnia,
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ostateczny termin zgłaszania poprawek na godzinę 11.35. Jeszcze procedujemy te, które
zostały wprowadzone przed chwilą. Przechodzimy do druku 112:
ZMIANY W SKŁADZIE KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY MIASTA KRAKOWA.
Bardzo proszę referuje Pan Andrzej Hawranek.
Radny – p. A. Hawranek
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Tak jak już mówiłem przy wprowadzeniu tej uchwały do porządku obrad Pani Radna
Teodozja Maliszewska ze względu na nawał pracy nie jest w stanie pracować już w Komisji
Budżetowej w związku z powyższym uchwała o takiej treści, jaką Państwo macie przed sobą
została złożona i bardzo proszę o przyjęcie jej. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Otwieram dyskusję na temat druku 112, bardzo proszę Pan Radny Gilarski.
Radny – p. M. Gilarski
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Chciałbym dwie sprawy poruszyć przy okazji tego projektu uchwały. Pierwsza rzecz dotyczy
tego, że Pani Radna tutaj raczyła przed chwilą podpowiedzieć, wpisała się do 7 Komisji i w
związku z tym to jest uzasadnieniem i powodem, że już rezygnuje z jednej. Natomiast
oczywiście jak rozumiem każdy, kto się wpisuje na początku kadencji do Komisji to jest
decyzja przemyślana, myślę, że rozsądna, jak ktoś się wpisuje do 7 Komisji i nie zaczął
jeszcze w nich pracować to trochę dziwne wydaje się i niepoważnie to wygląda, że teraz z
tych Komisji już zrezygnuje, tym bardziej, że Komisja Budżetowa jest bardzo ważną
Komisją, a jak tutaj Pan przed chwilą mówił, że Pani Radna Maliszewska jest doświadczoną
Radną, była Przewodniczącą Dzielnicy, wiemy, że budżet miasta to 30 % szeroko pojęta
edukacja i oświata, więc rezygnowanie takiej Pani z takiej Komisji uważam za niewłaściwe.
To jest pierwsza sprawa. Tak, że nie wiem z czego wynikało, tak jak ktoś kiedyś powiedział –
owczym pędem wszyscy biegli do wszystkich Komisji, a teraz chcą z nich rezygnować – to
jest sprawa na przyszłość do wyciągnięcia wniosków. A druga, chciałbym aby – bo odnoszę
wrażenie, że trochę niechlujnie jest przygotowany ten projekt uchwały dlatego, że projekt
uchwały zgodnie ze Statutem powinien mieć uzasadnienie, a w tym druku tego uzasadnienia
tutaj nie ma, to znaczy uzasadnienie jest na drugiej stronie, ale takie dosyć enigmatyczne i
ogólne, które nic nie mówi, mówi o tym, że ustawowo zgodnie z art. 24 o samorządzie
gminnym Rada Gminy może powołać ze swojego grona stałe i doraźne Komisje do
określonych zadań, ustalić ich przedmiot działania oraz skład osobowy. To jest jakby
oczywiste, że może, to wynika z ustawy, ale jakie jest uzasadnienie tego, że Pani tutaj z tego
składu rezygnuje, ono jest jakby nie merytoryczne, nie na temat w tym projekcie uchwały.
Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Pani Radna Maliszewska.
Radna – p. T. Maliszewska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowna Rado! Szanowny Panie Radny Gilarski!
Zrobił mi Pan niekłamaną radość szczególnym zainteresowaniem mojej osobą. Wielu dzisiaj
Radnych – również u was – zmienia przynależność do Komisji i myślę, że nie ma w tym nic
złego zwłaszcza w moim Klubie, który od początku podjął prace we wszystkich Komisjach,
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nie lenił się nawet 5 minut, nie ociągał się i nie uchylał się od obowiązków. Bardzo się cieszę,
że Pan tak wysoko ceni moje umiejętności, ale ja także wysoko cenię umiejętności członków
Komisji Budżetowej bo jest tam grono tak wspaniałych, wytrawnych znawców przedmiotu,
że spokojnie mogę zająć się pracą w innych Komisjach, a czy to jest przemyślane czy nie,
wybaczy Pan, ale to zostawię do własnej wiadomości, Pana o tym nie powiadomię.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo po tej kurtuazyjnej wymianie zdań bardzo proszę Pan Radny Urynowicz.
Radny – p. T. Urynowicz
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
To niezmiernie ciekawe wysłuchać z ust prominentnego działacza Prawa i Sprawiedliwości
tak pełne troski i zrozumienia dla osoby Pani Radnej Maliszewskiej wystąpienia, rzadko,
kiedy Pan Radny występuje z takim zaangażowaniem w sprawach budżetu miasta Krakowa,
w sprawach ustalenia kierunków działania dotyczących strategii rozwoju edukacji, Pan Radny
zaszczycił nas również debatą w sprawach programu istotnych punktów dzisiejszej Sesji, a
tak wiele uwagi poświęcił jednej, drobnej, małej uchwale dotyczącej zmiany w składzie
Komisji. Panie Radny i to jest właśnie przykład na to, że Prawo i Sprawiedliwość jak bardzo
istotną uwagę przykłada do tego żeby pracować w Radzie, tak, pracować, poświęcać czas na
prace w Komisji, bardzo dziękuję, pouczająca lekcja. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo ad vocem Pan Gilarski, ale prosiłabym żebyśmy już tą kurtuazyjną
wymianę zdań zakończyli. Bardzo proszę.
Radny – p. M. Gilarski
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja oczywiście ubolewałem nad tym, że Pani Radna wychodzi z tej Komisji bo rozumiem, że
prace mogą ucierpieć, ale Pani twierdzi, że nie, mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast no
Radny Urynowicz ma prawo o pewnych rzeczach nie wiedzieć, nie był w poprzedniej
kadencji Radnym Miasta, nie zna, że tak powiem, procedury i prac w Komisji Budżetowej, w
której po raz pierwszy w tej kadencji zasiadam więc trudno było zgłosić wiele wniosków.
Natomiast odsyłam Pana do lektury, między innymi do mojego artykułu, który też był w PL o
tym jak trzy lata wspólnych rządów Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Krakowa z
Prezydentem Majchrowskim doprowadziło do skraju bankructwa miasta Krakowa. Myślę, że
jakby Pan kilka tego typu artykułów przeczytał miałby Pan trochę szerszą i pełniejszą wiedzę
i miałby Pan mandat i prawo zabierać głos i oceniać moją pracę choćby w poprzedniej
kadencji. W tej kadencji nie było jeszcze czasu, więc trudno oczekiwać, że ktoś wiele
wniosków zgłosi na ten temat. Tak, że to w tej sprawie. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo przypominam wszystkim, że dyskutujemy nad drukiem odwołującym
Panią Maliszewską, ja nie wiem czy to tak szeroki krąg się w tej chwili pojawia. Bardzo
proszę Pan Radny Pilch.
Radny – p. J. Pilch
Ja myślę, że tak, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni Koleżanki i
Koledzy z Platformy Obywatelskiej, ja wiem, że wielu was jest nowych, wielu nie zna, co
działo się 4 lata temu, ale ja Panu przypomnę Panie Radny, kiedy dwa lata temu mówiliśmy
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prawie o 10 mln zł i powiem Panu, zgłosiły się tylko dwie osoby i to były akurat z Klubu
Prawa i Sprawiedliwości i później był projekt Rady Dzielnicy, która potrzebowała, aby Rada
Miasta uchwaliła, bo chcieli zakupić wentylator czy klimatyzator do Dzielnicy. Panie Radny
wie Pan ile osób się zapisało na tą debatę – i tam chodziło o parę tysięcy złotych – 26
Radnych się zapisało do debaty o tym czy ma Rada Dzielnicy wydać parę groszy, pieniędzy
na klimatyzator, a tu jednym ruchem potrafiliśmy uchwalić 8 mln zł i nikt się nie interesował
na co, na tym to polega, więc czas najwyższy żebyśmy wspólnie mówili o merytorycznych
sprawach i zaczęli dyskutować o ważnych dla Rady Miasta Krakowa sprawach. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo przypominam, że głosujemy odwołanie ze składu Komisji Radnej
Teodozji Maliszewskiej. Czy ktoś z Państwa jeszcze zechce brać udział w dyskusji? Pan
Radny Tomasz Urynowicz, druk Nr 112, bardzo proszę Pan Tomasz Urynowicz.
Radny – p. T. Urynowicz
Ja wprawdzie miałem nie występować, ale poruszyło mnie tak wprawdzie wystąpienie Pana
Przewodniczącego Gilarskiego, ja tylko chciałem przypomnieć, że rozmawialiśmy o
odwołaniu ze składu Komisji Pani Radnej Maliszewskiej, a tu proszę, taka rewelacja. Ja bym
bardzo prosił żeby wprowadzić, to kieruję do Przewodniczącego i do Komisji Głównej żeby
wprowadzić następny punkt, który w całości będzie poświęcony dorobkowi naukowemu
Mirosława Gilarskiego. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo bardzo bym prosiła o wyłagodzenie wypowiedzi tutaj, proszę bardzo Pan
Marek Hohenauer.
Radny – p. M. Hohenauer
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym temacie. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ponieważ Pan Marek Hohenauer zgłosił wniosek o
zakończenie dyskusji, proszę zaczekać momencik, musimy przegłosować to. Zwracam się do
Pana Marka Hohenauera, Panie Radny czy to było zgłoszenie – zamknięcia dyskusji czy listy
mówców. Zamknięcie dyskusji. Chciałam Państwu zwrócić uwagę na to, że jeszcze parę
zmian będzie osobowych więc spokojnie, możemy sobie porozmawiać jeszcze. Szanowni
Państwo głosujemy wniosek Pana Marka Hohenauera dotyczący zamknięcia dyskusji. Czy
ktoś jest z głosem za lub z głosem przeciw? Przechodzimy do głosowania, głosujemy –
przypominam – zamknięcie dyskusji. Wszyscy braliśmy udział w głosowaniu, proszę o
wyświetlenie wyników.
Głosów za było 25, przeciw 1, wstrzymało się 1, nie brała udziału 1 osoba, w ten
sposób Szanowni Państwo przerwaliśmy bardzo interesującą dyskusję. Stwierdzam, że Rada
odbyła I czytanie projektu, zgłaszam wprowadzenie autopoprawek, właśnie to stwierdziłam,
że Rada odbyła czytanie projektu, termin wprowadzenia poprawek godzina 11,45, ostateczny
termin zgłaszania poprawek godzina 11.50. Szanowni Państwo przechodzimy do druku Nr
113, zwracam uwagę szanownych koleżanek i kolegów:
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ZMIANY W SKŁADZIE KOMISJI MIENIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RADY
MIASTA KRAKOWA.
Referuje Pan Janusz Chwajoł.
Radny – p. J. Chwajoł
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Panie Skarbniku!
Chciałbym powiedzieć, że Komisja Mienia i Przedsiębiorczości pracuje do tej pory w
składzie 9-osobowym, zgłoszenie Pana Marka Hohenauera – Radnego Miasta Krakowa do
Komisji przyjmujemy z satysfakcją, ponieważ w dziesięć osób będzie się nam na pewno
lepiej pracowało niż w 9 osób. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo otwieram dyskusję, bardzo proszę Pan Radny Józef Pilch.
Radny – p. J. Pilch
Panie Przewodniczący chciałem się tylko zapytać czy są zachowane parytety jeśli chodzi o tą
Komisję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Czy Pan Radny Chwajoł zechce odpowiedzieć?
Radny – p. J. Chwajoł
Panie Przewodniczący w składzie Komisji są reprezentowane wszystkie zasiadające w Radzie
Miasta Krakowa opcje i skład przedstawia się w ten sposób, że również mamy jedną kobietę i
również mamy parytety w ten sposób zachowane, że Platforma ma 5 osób, Prawo i
Sprawiedliwość 2 osoby czyli parytety są zachowane. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo proszę Pan Radny.
Radny – p. M. Gilarski
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Pytanie o parytety jak rozumiem kolegi nie było takie śmieszne bo na Komisji ostatnio, kiedy
dyskutowaliśmy o przedstawicielach Rady Miasta Krakowa do rad społecznych szpitali,
choćby Żeromskiego czy Narutowicza wówczas Przewodniczący powiedział, że będziemy
wybierać metodą, systemem d'Hondta, nigdy tak dotychczas nie było i tak też jak walec
Platforma Obywatelska w Komisji Głównej przegłosowała. W związku z tym skoro Państwo
stosujecie system d'Hondta, tego, który już zostaliśmy wybrani to my zaproponowaliśmy żeby
również taką zasadę utrzymać, co do Komisji w Radzie Miasta Krakowa. Oczywiście tutaj na
to waszej zgody nie było więc stosujecie tam d'Hondta gdzie jest dla was to korzystne i
pewnie dlatego też kolega pytał o parytety. Więc może to jest śmieszne, ale niestety nie ma
tutaj takiej klasycznej uczciwości w dobieraniu i ilości Radnych w Komisjach czy
przewodnictwa w Komisjach czy jak Państwo zastosowaliście do rad społecznych szpitali.
Natomiast ja chciałem jeszcze o jedną rzecz przy okazji zapytać, ten projekt uchwały 113 nie
wiem czy spełnia wszystkie wymogi formalne bo on nie ma generalnie uzasadnienia, a
uzasadnienie często jest najciekawsze tak, że nawet nie można się do niego odnieść,
chciałbym zapytać jakie jest uzasadnienie do tego projektu 113, myślę, że Państwo
otrzymaliście ten druk, widać ewidentnie, że brak tutaj jakiegokolwiek uzasadnienia, a
zgodnie ze Statutem uzasadnienie musi być. Dziękuję.
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Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Proszę Państwa bardzo proszę o zgłaszanie się w sposób elektroniczny do dyskusji, Pan
Stanisław Zięba, proszę się zgłaszać, bardzo proszę Pan Stanisław Zięba.
Radny – p. St. Zięba
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja apeluję do wszystkich o powagę na tej Sali nie mówiąc już o tym, że dajemy – powiedzmy
sobie – marny przykład młodzieży, a prawdopodobnie mamy być przykładem i
reprezentować. Proszę Państwa mówi się tu tak żartobliwie o parytetach, o tym, że ktoś
uczestniczy albo nie chce, Pan Radny Gilarski jest jedynym w Komisji Budżetowej,
wiadomo, że jest merytoryczny gość, ale myślę, że zmieściłoby się jeszcze kilku Radnych
Prawa i Sprawiedliwości, ale nie ma takiej woli. Jeżeli chodzi o inne Komisje, że to niby mają
być przekroczone parytety, myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie żeby uzupełnić do Komisji
Mienia, do innych Komisji członków innych Klubów, nic nie stoi na przeszkodzie. Proszę
Państwa ja powiem tak, budżet uchwaliliśmy jednogłośnie czy jednomyślnie, może jednak
jednogłośnie i opieszałość, proszę się nie gniewać, ale opieszałość w uczestniczeniu w
Komisjach, potem mówienie, a trzy lata to z Majchrowskim, a potem to my śmietankę ciach,
proszę Państwa zachowajmy powagę i przyłóżmy się do pracy bo to jest początek kadencji,
ludzie wybrali Pana Prezydenta Majchrowskiego, wybrali Ziębę i innych Radnych, kazali
nam współpracować, bądźmy poważni. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Pastwo Pan Dominik Jaśkowiec bardzo proszę.
Radny – p. D. Jaśkowiec
Ja chciałem złożyć wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad tym punktem obrad.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo w związku z tym wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, bardzo proszę
przygotować technicznie sprawę, czy jest głos za, głos przeciw? Głosujemy w takim razie
propozycję zamknięcia dyskusji. Przystępujemy do głosowania dotyczącego przerwania
dyskusji, czy wszyscy Państwo braliście już udział? Bardzo proszę o wyświetlenie wyników.
Za jest 27,
przeciw 2,
wstrzymało się 2. Tym samym został wniosek przyjęty. Bardzo proszę w sprawie
formalnej Pan Radny Gilarski.
Radny – p. M. Gilarski
Pani Przewodnicząca w związku z tym, że zakończyliśmy dyskusję ja w sprawie formalnej,
mianowicie pytałem o to gdzie jest uzasadnienie do tego projektu uchwały, zgodnie ze
Statutem projekt uchwały powinien mieć uzasadnienie i nikt na ten temat nie odpowiedział
jeśli faktycznie tego uzasadnienia nie ma, ten projekt uchwały będzie wadliwy i nie możemy
go dalej procedować, więc chciałbym na to pytanie poznać odpowiedź. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowny Panie, zwracam się do Pana Radnego Gilarskiego, ja tutaj mam napisane, że jest
pozytywna opinia radcy prawnego Pana Piotra Łanoszki w związku z tym potrzebujemy
opinię Pana Łanoszki, wiem, jest pozytywna opinia w związku z tym można procedować
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dalej. Czy ja bym mogła prosić o głos prawnika, musimy zaczekać, chciałam uzyskać opinię
Pana radcy prawnego. Radca prawny wyraził opinię pozytywną, kwestionuje ją Pan Radny
Gilarski, w związku z tym musimy uzyskać opinię Pana radcy prawnego. Czekamy na
przybycie radcy prawnego. Ponieważ Szanowni Państwo następne druki są też drukami
dotyczącymi zmian w związku z tym proponuję jednak zaczekanie na radcę prawnego, który
się wypowie w tej sprawie. Następne druki mają uzasadnienie? Szanowni Państwo w
międzyczasie czekając na radcę prawnego przechodzimy do procedowania druku 114:
ZMIANY W SKŁADZIE KOMISJI EDUKACJI RADY MIASTA KRAKOWA.
Bardzo proszę – z tym, że tutaj jest zgłoszona poprawka Pana Pietrzyka. Bardzo proszę o
zreferowanie Pani Marty Pateny.
Radna – p. M. Patena
Widzę Pana prawnika to może wycofam się.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Jest Pan prawnik to może wrócimy się, szanowny panie mecenasie bardzo bym prosiła,
wracamy do druku 113.
Pan Piotr Łanoszka – radca prawny
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Opinia prawna dotyczy zgodnie ze Statutem jedynie projektu uchwały nie uzasadnienia,
uzasadnienie się dołącza do projektu i co do zasady powinno być dołączone, ale jako nawet
odrębnie, na odrębnej kartce papieru powinno być. Natomiast wydaje mi się,że jest możliwe
uzupełnienie projektu poprzez uzasadnienie dlatego, że uzasadnienie nie stanowi części
projektu, a tak jak mówię, opinia prawna dotyczy tylko projektu nie uzasadnienia, nigdy nie
opiniuje się uzasadnienia. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Tym samym Szanowni Państwo stwierdzam, że Rada odbyła czytanie pierwsze, wyznaczam
termin autopoprawek godzina 11.55 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na godzinę
12.oo dnia dzisiejszego. Szanowni Państwo przechodzimy do dalszego procedowania, jeszcze
raz druk Nr 114:
ZMIANY W SKŁADZIE KOMISJI EDUKACJI RADY MIASTA KRAKOWA.
Bardzo proszę Panią Martę Patenę.
Radna – p. M. Patena
Jak już wspominałam prosząc Państwa o wprowadzenie pod dzisiejsze obrady projektu
uchwały według druku 114, projekt ten przewiduje, że odwołuje się ze składu Komisji
Radnego Janusza Chwajoła, powołuje się do składu Komisji Radnych Patricka den Bulta i
Sławomira Ptaszkiewicza. Jeszcze raz Państwu, i zgłaszam do protokołu, że jest tutaj literowa
moja pomyłka, w trzeciej linijce paragrafu 1 ma być numer IV/27/10, a nie łamane przez 26,
jednocześnie informuję Państwa, że do projektu tej uchwały wpłynęła już poprawka Pana
Radnego Sławomira Pietrzyka, aby do składu Komisji powołać Pana Radnego Bartłomieja
Gardę, jesteśmy my, Marta Patena za, myślę, że pozostali Radni też. Bardzo dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
W związku z tym otwieram dyskusję, dyskutujemy, bardzo proszę.
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Radny – p. St. Rachwał
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja skorzystam z okazji, chcę się odnieść do tego, co powiedział Pan Stanisław Zięba o
powadze Rady, powaga Rady moim skromnym zdaniem polega również na właściwym
procedowaniu, a właściwe procedowanie polega na właściwym przygotowaniu projektów
uchwał i dlatego wnioskuję do Pana Przewodniczącego Rady Miasta i do Komisji Głównej,
aby sprawy Komisji osobowe były dyskutowane na Komisji Głównej, przedstawiane na
Klubie i wtedy tego cyrku nie będzie. Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
To był głos Pana Stanisława Rachwała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w niniejszej
dyskusji? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że Rada odbyła czytanie pierwsze,
wprowadzam termin autopoprawek do godziny 12.oo i autopoprawek do godziny 12.05
dzisiejszego dnia. Oczywiście tutaj zgłaszam to, że wpłynęła rzeczywiście poprawka Pana
Pietrzyka dotycząca powołania. I w ten sposób zakończyliśmy techniczną, musimy mieć
przerwę techniczną do godziny 12.10 i później głosowania wszystkich druków, 12.10.
PRZERWA DO GODZINY 12.10.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Szanowni Państwo zapraszam na salę, godzina 12.10. Uprzejmie proszę Szanownych Panów
o zajęcie miejsc, Pana Węgrzyna także, Pana Gardę proszę o zajęcie miejsca, Pan Hohenauer
też wróci na swoje miejsce, Pan Dominik Jaśkowiec zajmie miejsce, Pani Marta Patena
zajmie miejsce, Pan Józef będzie przyspieszał zajęcie przez siebie miejsca już, Szanowni
Państwo już zaczynamy głosowania.
Szanowni Państwo przechodzimy do druku Nr 100. Odbyte zostało I czytanie,
jesteśmy już po terminie, nie zgłoszono żadnej poprawki, przechodzimy do głosowania druku
Nr 100, czy wszyscy już jesteśmy przygotowani, czekamy na wyświetlenie. Pan Stanisław
Zięba zajmie miejsce, taki widzę odchudzony Klub PiS, gdzie Państwo jesteście, już możemy
głosować. Druk Nr 100, nie wpłynęła poprawka ani autopoprawka, przechodzimy do
głosowania. Głosujemy Szanowni Państwo druk Nr 100. Bardzo proszę. Proszę o wynik.
Głosów za było 27,
głosów przeciw 0,
głosów wstrzymujących się 2,
nie brało udziału w głosowaniu 0. Stwierdzam podjęcie uchwały.
Przechodzimy do druku Nr 102, nie wpłynęła żadna poprawka ani autopoprawka,
przechodzimy do głosowania, druk Nr 102. Przechodzimy do głosowania. Przypominam druk
Nr 102, nie wpłynęły ani autopoprawki ani poprawki, przechodzimy do głosowania druk Nr
102.
Kto z Państwa jest z głosem za, przeciw, wstrzymującym się? Czy już zakończyliśmy
głosowanie, bardzo proszę o wyświetlenie.
Było 38 głosów za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się,
nie brało udziału 0. W związku z tym stwierdzam podjęcie uchwały.
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Szanowni Państwo przechodzimy do druku Nr 111. Druk Nr 111, nie wpłynęła żadna
autopoprawka ani poprawka, przechodzimy do głosowania.
Kto jest z głosem za, z głosem przeciw, z głosem wstrzymującym się? Głosujemy.
Czy możemy zamknąć głosowanie? Bardzo proszę o wyświetlenie wyników.
Głosów było za 32,
przeciw 0,
wstrzymujących się 0,
nie brało udziału w głosowaniu 0. Stwierdzam podjęcie uchwały.
Przechodzimy do druku Nr 112, w czasie terminów poprawek nie wpłynęła żadna
autopoprawka ani poprawka, przystępujemy do głosowania, druk 112.
Kto z głosem jest za, przeciw, wstrzymującym się i nie bierze udziału w głosowaniu?
Czy wszyscy Państwo braliście udział? Proszę o wyświetlenie wyników.
Głosów za 27, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0, nie brało udziału w
głosowaniu 0. Stwierdzam podjęcie uchwały Szanowni Państwo. Bardzo proszę o wydruk.
Przechodzimy do głosowania druku Nr 113. Jesteśmy przy druku 113 i bardzo proszę
o cieszę, zostały trzy druki, jest druk Nr 113, wpłynęła po terminie autopoprawka do druku
113, która jest uzasadnieniem, uzasadnienie, jest to uzasadnienie, które wpłynęło po terminie,
Państwu mówię o autopoprawce do druku Nr 113. Proszę Państwa głosujemy druk w wersji
pierwotnej, to jest druk 113, bardzo proszę, głosujemy głosem za, przeciw, wstrzymującym
się, bardzo proszę o udział Państwa w głosowaniu. Czy wszyscy już braliśmy udział w
głosowaniu? Bardzo proszę o wyświetlenie wyników.
Głosów za było 31,
przeciw 0,
wstrzymujących się 3,
nie brała udziału w głosowaniu 1 osoba. Proszę o wydruk. Stwierdzam podjęcie
uchwały.
Przechodzimy do druku 114, w wyznaczonym terminie wpłynęła poprawka Pana
Radnego Pietrzyka, poprawka, którą Państwo otrzymaliście, która proponuje powołanie do
składu Komisji Radnego Bartłomieja Gardę, w związku z tym głosujemy najpierw poprawkę
Pana Radnego Pietrzyka, do Komisji Edukacji jest poprawka Pana Sławomira Pietrzyka.
Głosujemy w tej chwili wszyscy poprawkę Sławomira Pietrzyka. Bardzo proszę o
przygotowanie.
Kto jest z głosem za, przeciw, wstrzymującym się. Bardzo proszę o wynik.
Głosów za było 36,
przeciw 0,
wstrzymały się 2 osoby,
nie brało udziału w głosowaniu 0. Stwierdzam, iż poprawka została przyjęta.
I w tej chwili głosujemy cały druk Nr 114 oczywiście razem z poprawką. Głosujemy.
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Kto z Państwa jest z głosem za, głosem przeciw, wstrzymującym się, nie bierze
udziału w głosowaniu, bardzo proszę o głosowanie. Bardzo proszę o wynik, wszyscy Państwo
zakończyliście, proszę o wynik.
Głosów za 37,
przeciw 0,
wstrzymało się 1,
nie brało udziału w głosowaniu, stwierdzam podjęcie uchwały.
I to już jest wszystko. Szanowni Państwo w ten sposób zamknęliśmy sprawy, które
nas dotyczyły na dzisiejszej Sesji Rady.
OŚWIADCZENIA I KOMUNIKATY.
Czy są oświadczenia i komunikaty? Kto z Państwa chce wziąć udział? Bardzo proszę Pani
Marta Patena.
Radna – p. M. Patena
Szanowni Państwo!
Ja chciałam tylko wszystkich Państwa poinformować, pewnie jeszcze pisemnie to zrobimy, że
za dwa tygodnie w środę czyli za 13 dni Komisja Edukacji będzie miała swoje wyjazdowe
posiedzenie w Centrum Młodzieży im. dr Jordana, a zatem tych wszystkich Państwa,
członków Rady Miasta Krakowa, których interesują sprawy związane ze spędzaniem wolnego
czasu przez młodzież Krakowa bo będziemy rozmawiać o wszystkich domach kultury czyli o
ofercie miejskiej, także dowiemy się o innych ofertach, zapraszam na to posiedzenie.
Dziękuję.
Przewodnicząca obrad – p. M. Jantos
Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze zechce brać udział w tej części obrad Rady, oświadczenia i
komunikaty? Szanowni Państwo jest godzina 12.24, pamiętam, najważniejszy element,
mianowicie jest to sprawdzenie obecności.
Szanowni Państwo zamykam IX Sesję Rady Miasta Krakowa. Sprawdzamy obecność,
bardzo proszę o listę. Bardzo proszę o wyświetlenie listy. Jeszcze raz proszę o wyświetlenie
listy, ponieważ widzę, że jest Pani Magdalena Bassara na Sali, Patrick den Bult jest, Pan
Jaśkowiec, ja też jestem, co widać, Pani Agata nie jest obecna, jest usprawiedliwiona, proszę
jeszcze raz o listę. Pan Dominik Jaśkowiec jest obecny, następnie Pan Edward Porębski – nic
mi nie wiadomo, nie ma Pana Edwarda Porębskiego, Pani Agata Tatara nieobecna
usprawiedliwiona, czyli Pan Porębski był nieobecny. Bardzo Państwu dziękuję za obecność,
usprawiedliwiony jest, czyli Pan Porębski jest usprawiedliwiony, bardzo dziękuję, ogłaszam
zamknięcie Sesji. Dziękuję bardzo.
Na podstawie kaset magnetofonowych
stenogram wykonała:
Maria Duś
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