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jednolitego ona ma charakter tylko taki porządkowy ułatwiający korzystanie z samej uchwały,
natomiast nie wyklucza ona możliwości zaskarżenia planu, ona po prostu niczego nie
zastępuje, ona tylko ma ułatwić użytkownikom miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zapoznanie się z ustaleniami tego planu. Natomiast to co będzie przedmiotem
ich indywidualnej skargi zależy od tego gdzie nieruchomość jest położona, w jakim terenie,
czy ten dany teren jest objęty tylko planem podstawowym, czy planem pierwotnym, czy jego
ustalenia dla tego obszaru są objęte planem zmieniającym.
Przewodniczący obrad – p. S. Pietrzyk
Dziękuję Panu za to wyjaśnienie, które widzę usatysfakcjonowało Pana Radnego, czy jeszcze
ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa
odbyła czytanie projektu uchwały według druku Nr 1466 wraz z załącznikami stanowiącymi
obwieszczenie Rady Miasta Krakowa. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 6 Statutu Miasta
Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie
statutowym nie zgłoszono poprawek, głosowanie odbędzie się w bloku głosowań. Kolejny
punkt naszych obrad, również rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku
Nr 1488 w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa
do projektu uchwały według druku Nr 1488 minął termin zgłaszania poprawek, a termin
zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o
składanie poprawek w wyznaczonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.
PRZYJĘCIE ORAZ OGŁOSZENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UCHWAŁY NR
XII/130/11 RADY MIASTA KRAKOWA Z DNIA 13 KWIETNIA 2011 ROKU W
SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU SWOSZOWICE UZDROWISKO ORAZ
PRZYJĘCIE I OGŁOSZENIE UJEDNOLICONEGO RYSUNKU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU SWOSZOWICE
UZDROWISKO.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1488, tryb jednego czytania, referuje Pani
Dyrektor Bożena Kaczmarska – Michniak.
Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego – p. B. Kaczmarska – Michniak
Panie Przewodniczący! Pani Prezydent! Wysoka Rado!
Celem tej uchwały jest również ułatwienie posługiwania się uchwałą w związku z
wprowadzeniem do niej licznych zmian związanych z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa
uchwały z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Swoszowice Uzdrowisko. Zgodnie z art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych jeżeli liczba zmian w uchwale jest znaczna i posługiwanie się tekstem może
być utrudnione ogłasza się tekst jednolity i to ma miejsce w tym przypadku. Sporządzenie
tekstu jednolitego aktu normatywnego nie wywołuje zmian treściowych, merytorycznych w
tym akcie. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zaopiniowała
pozytywnie projekt uchwały w dniu 21 października. Projekt nie był prezentowany na
posiedzeniu Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa.
Proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały Nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Swoszowice Uzdrowisko. Dziękuję.
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Przewodniczący obrad – p. S. Pietrzyk
Dziękuję Pani Dyrektor. W trybie statutowym do projektu nie została zgłoszona
autopoprawka. W tej sprawie pozytywną opinię wyraziła Komisja Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska, czy są stanowiska innych Komisji? Nie widzę. Stanowiska Klubów
Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję, kto z Państwa Radnych w tym punkcie chciałby
zabrać głos? Nie widzę. Zatem proszę Państwa stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła
czytanie projektu według druku Nr 1488 wraz z załącznikiem stanowiącym obwieszczenie
Rady Miasta Krakowa. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 6 Statutu Miasta Krakowa
zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu, w trybie statutowym nie
zgłoszono poprawek, głosowanie obędzie się w bloku głosowań. Czyli pierwszą część
naszego porządku obrad wyczerpaliśmy, przechodzimy do bloku drugich czytań.
ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA KRAKOWA NA ROK 2013 /dot. zwiększenia planu
dochodów w działach 600 i 854, zwiększenia planu wydatków w działach 854 i 900,
zmian w planie dochodów w dziale 801 oraz zmian w planie wydatków w działach 600,
854, 900 i 921/.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1469, II czytanie, referuje Pani Dyrektor
Małgorzata Okarmus.
Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. M. Okarmus
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do projektu uchwały złożona została autopoprawka Pana Prezydenta, ona dodatkowo zawiera
zwiększenie planu wydatków bieżących na transport zbiorowy o kwotę 1.980.454 zł, jest to
poprzez zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o taką samą kwotę. Dziękuję.
Przewodniczący obrad – p. S. Pietrzyk
Dziękuję Pani Dyrektor. W trybie statutowym nie było żadnych poprawek, Komisja
Budżetowa wydała pozytywną opinię, stwierdzam zatem odbycie II czytania i głosowanie
odbędzie się w bloku głosowań. Kolejny punkt naszych obrad:
WYRAŻENIE ZGODY NA SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO
LOKALU
MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW, POŁOŻONEGO W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY ULICY NADWIŚLAŃSKIEJ NR 1 WRAZ ZE SPRZEDAŻĄ
UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 8495/256166 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI.
Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk Nr 1458, II czytanie, referuje Pani Dyrektor Marta
Witkowicz.
Dyrektor Wydziału Skarbu Miasta – p. M. Witkowicz
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki ani też autopoprawki. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący obrad – p. S. Pietrzyk
Zatem proszę Państwa była pozytywna opinia Komisji Mienia i Przedsiębiorczości,
stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Kolejny punkt naszych obrad:
WYRAŻENIE ZGODY NA SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO
LOKALU
MIESKALNEGO
STANOWIĄCEGO
WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW, POŁOŻONEGO W BUDYNKU
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