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Przewodniczący obrad – p. B. Kośmider
Dziękuję bardzo. Pani Radna Fijałkowska. Przepraszam Pani Radna ale to już było trzecie
wystąpienie. Nie, Pan Radny Franczyk mówił drugi raz. Bardzo przepraszam. Nie dwa razy,
także muszą być równe prawa dla wszystkich. Przepraszam ale muszą być równe prawa dla
wszystkich. Dziękuję. Proszę Państwa z tego co widzę nie ma więcej osób, które się do
dyskusji. W związku ze złożeniem wniosku o odstąpienie od drugiego czytania ustalam
termin składania autopoprawek na dziś, na godzinę 19,15, ostateczny termin zgłaszania
poprawek na dziś, godzina 19,20, to będzie w sam raz po zakończeniu wszystkich głosowań.
Termin? Ustaliłem termin kiedy jest składania poprawek. Jaki problem? Pani Radna jeżeli jest
jakiś problem to trzeba go rozwiązać. Teraz będziemy głosować. Proszę Państwa mamy
pierwszy punkt do głosowania: Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Poszerzenie Cmentarza Prądnik Czerwony”, druk 1013. Była
zgłoszona poprawka Pana Radnego Pietrusa, wycofana, głosujemy druk w wersji pierwotnej.
Proszę o przygotowanie głosowania.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę.
Zamykamy. Proszę wynik.
Głosowaliśmy:
37 za
brak przeciwnych
brak wstrzymujących się
Stwierdzam, iż Rada podjęła stosowną uchwałę. Prosimy też Pana Prezydenta o
przygotowanie do Kancelarii do druku w formie pisemnej i elektronicznej z podziałem
załączników graficznych, bo to jest bardzo ważne.
Kolejny druk: Nawiązanie współpracy między Miastem Kraków w Rzeczypospolitej
Polskiej a Miastem Dublin w Republice Irlandii. Proszę Państwa głosujemy druk w wersji
pierwotnej, nie było żadnych poprawek ani autopoprawek. Proszę Państwa głosujemy druk w
wersji pierwotnej. Proszę o przygotowanie głosowania.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu?
Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik.
Głosowaliśmy:
39 za
brak przeciwnych
brak wstrzymujących się
Stwierdzam, iż Rada przyjęła ten projekt uchwały.
Kolejny druk: Nawiązanie współpracy partnerskiej między Miastem Kraków w
Rzeczypospolitej Polskiej a Miastem Tbilisi w Republice Gruzji. Druk nr 1011, nie było
żadnych poprawek ani autopoprawek. Proszę o przygotowanie głosowania.
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