CII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA
9 kwietnia 2014 r.
30 za,
0 przeciw,
0 wstrzymujących się,
0 nie biorących udziału w głosowaniu. Zatem wniosek uzyskał większość, został
przyjęty, wprowadziliśmy do porządku obrad zmiany w składzie Komisji według druku 1791.
Chwila organizacyjna i zaczynamy głosowania, zaczynamy blok głosowań, zapraszam
Radnych o przybycie na salę.
Głosowania.
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Łagiewniki. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk 1743, przypomnę, że tu mamy
poprawki i zaczniemy od głosowania poprawek. W trybie statutowym poprawki zgłosili Pan
Radny Pietrus dwie poprawki i Pan Radny Ptaszkiewicz jedną poprawkę. Będzie Pani
procedować te poprawki? Proszę Państwa zatem głosujemy poprawkę jedną Pana Radnego
Ptaszkiewicza.
Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki Radnego Ptaszkiewicza?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie,
proszę o wynik.
Poprawka 10 za,
25 przeciw,
0 wstrzymujących się,
0 nie biorących udziału w głosowaniu. Poprawka została odrzucona.
Głosujemy poprawkę pierwszą Pana Radnego Włodzimierza Pietrusa.
Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki Pana Radnego Pietrusa?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie,
proszę o wynik.
10 za,
24 przeciw,
0, 0. Poprawka została odrzucona.
Głosujemy poprawkę numer 2 Pana Radnego Pietrusa.
Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki Pana Radnego Pietrusa numer 2
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie,
proszę o wynik.
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10 za,
24 przeciw,
0 wstrzymujących się. Poprawka została odrzucona.
W ten sposób możemy przejść do przegłosowania całej uchwały w brzmieniu:
Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła II czytanie projektu uchwały według druku Nr
1743 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Łagiewniki, w związku z tym, że poprawki, które zostały złożone w zakreślonym terminie, a
zostały odrzucone, stwierdzam, iż Rada Miasta Krakowa dokonała rozpatrzenia według listy
zawartej w załączniku Nr 2 do projektu uchwały postanawiając tym samym o ich
nieuwzględnieniu. Zatem będziemy głosować projekt uchwały według druku 1743.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały według druku 1743 czyli planu
zagospodarowania przestrzennego Łagiewniki?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie,
proszę o wynik.
29 za,
9 przeciw,
1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta. Stwierdzam, zwracam się z
uprzejmą prośbą do Pani Prezydent, aby zostały przygotowane do piątku 11 kwietnia br. do
godziny 14.oo i przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa załączniki graficzne, mapy
w sześciu egzemplarzach oraz w formie elektronicznej z podziałem załączników graficznych
na sekcje do uchwały podjętej według druku 1743. Prosimy o wydruk.
Przechodzimy do kolejnego głosowania. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2014 roku
bonifikaty w wysokości 90 % dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie os.
Szkolne 28 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3 % ceny nieruchomości z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na udziale 98/100 części zabudowanej nieruchomości położonej w
Krakowie os. Sportowe 9, oznaczonej jako działka nr 30 położonej w obrębie 45 jednostka
ewidencyjna Nowa Huta, objętej księgą wieczystą nr KR1P/002353626, w jakiej sprawie Pan
Radny?
Radny – p. J. Pilch
Panie Przewodniczący!
W związku z tym głosowaniem nie będę stwierdzał, że mi przeskoczyło, głosowałem przeciw
temu drukowi, tak, że proszę do protokołu.
Przewodniczący obrad – p. S. Pietrzyk
Dziękuję. Wracam do procedowania i tutaj chodzi o bonifikatę w wysokości 90 % dla DPS z
siedzibą w Krakowie osiedle Szkolne 28 od opłaty rocznej. Tutaj nie było żadnych poprawek,
głosujemy projekt uchwały w całości.
Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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