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Kolejny druk, druk 1417, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Bulwary Wisły. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1417, II
czytanie i tu jest poprawka Pana Radnego Józefa Pilcha.
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – p. B. Kaczmarska – Michniak
Do druku 1417 wpłynęła poprawka Pana Radnego Józefa Pilcha, ona się składa z 4-ch
podpunktów to znaczy ujęcie w projekcie uchwały planu zagospodarowania zamierzenia
inwestycyjnego pod nazwą oświetlenie Bulwarów Wiślanych na odcinku Salwator, Klasztor
Sióstr Norbertanek ujęcie Rudawy, Most Dębnicki, Most Powstańców Śląskich, Galeria
Kazimierz. Na całej długości rzeki Wisły w obrębie granic miasta Krakowa powinno
zachować się istniejący status quo dla już stacjonujących jednostek pływających, należałoby
się skupić na narzuceniu wymogów dotyczących wyglądu, estetyki, standardu, wysokości
jednostek, a nie ich eliminowaniu. Trzeci podpunkt to budowa i ujednolicenie istniejącej
infrastruktury dla wcześniej wykonanych przez miasto Kraków pali cumowniczych obecnie
nie wykorzystywanych w celu ściągnięcia większej ilości inwestorów, entuzjastów turystyki
wodnej. I czwarty podpunkt, budowa mariny lub innego rozwiązania związanego z
bezpieczeństwem powodziowym i możliwością slipowania dla mniejszych jednostek w
ścisłym rejonie miasta Krakowa z powodów technicznych zlokalizowania powyżej śluzy
Dąbie, której funkcjonowanie w warunkach stanów alarmowych i powodziowych jest mocno
ograniczone i wręcz niemożliwe. Przegłosowanie przez Państwa tej poprawki skutkować
będzie ponowieniem procedury planistycznej i kolejnym wyłożeniem projektu planu.
Przewodniczący obrad – p. S. Pietrzyk
Dziękuję. Zatem przystępujemy do głosowania poprawki Pana Józefa Pilcha.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej poprawki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie,
proszę o wynik.
15 za,
17 przeciw,
wstrzymujących się 0. Poprawka została odrzucona. Proszę o wydruk. W związku z
tym, że wniesiona poprawka nie została przegłosowana stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa
dokonała rozpatrzenia uwag według listy zawartej w załączniku Nr 4 do projektu uchwały
postanawiając tym samym o ich nieuwzględnieniu. W tej sytuacji poddaję pod głosowanie
uchwałę w wersji pierwotnej.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy jeszcze ktoś głosuje? Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o wynik.
25 za,
2 przeciw,
9 wstrzymało się. Uchwała została przyjęta. Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pani
Prezydent, aby zostały przygotowane i przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa w 6
egzemplarzach załączniki graficzne, mapy do uchwał podjętych według druków 1413, 1414,
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1415, 1416 i 1417 oraz w formie elektronicznej z podziałem załączników graficznych na
sekcje. Proszę uprzejmie.
Radny – p. M. Gilarski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Chciałem zgłosić votum separatum do podjętej uchwały dotyczącej Bulwarów Wiślanych,
mówiłem o tym już zresztą w dyskusji dotyczącej poprawek, że wyraziliście Państwo zgodę
de facto na wybudowanie apartamentowców w środku Parku Dębnickiego, więc proszę się nie
dziwić jeśli z tego powodu będą jakieś protesty czy petycje do Państwa wpływały. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. S. Pietrzyk
Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego druku, zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok
2013 /dot. zmian w planie wydatków w działach 600, 750, 754, 802, 854, 900, 921 i 926 –
zadania priorytetowe dzielnic/. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1418, poprawek
nie było, zatem przystępujemy do głosowania uchwały.
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały według druku Nr 1418?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie,
proszę o wynik.
34 za,
0 przeciw,
1 wstrzymująca,
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta.
Kolejny druk, zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 /dot. zwiększenia
planu dochodów i wydatków, zmian w planie dochodów w dziale 852 oraz zmian w planie
wydatków w działach 600, 700, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926/. Projekt Prezydenta
Miasta Krakowa, druk Nr 1419, II czytanie, poprawek nie było, głosujemy całą uchwałę.
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały według druku Nr 1419?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie,
proszę o wynik.
32 za,
2 przeciw,
1 osoba się wstrzymała. Uchwała została przyjęta. Proszę o wydruk.
Kolejny druk, zmiana uchwały Nr LXX/1013/12 Rady Miasta Krakowa z dnia
27 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa. Projekt
Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1421, tu również nie było poprawek.
Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały według druku Nr 1421?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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