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Radny – p. B. KoĞmider
ProszĊ PaĔstwa składam votum separatum od tego głosowania, poniewaĪ uchwała
kierunkowa nie zostanie skonsumowana przyszłą uchwałą dotyczącą rozszerzenia zasad
sprzedaĪy, poniewaĪ ta uchwała zawierała jeszcze jeden element, o którym mówiłem, proĞba
do Prezydenta o przedstawienie do koĔca tego miesiąca działaĔ, które mają przyspieszyü
sprzedaĪ mieszkaĔ Īeby z tych 4 tys. mieszkaĔ, które czekają i mieszkaĔców, którzy czekają
ta kolejka siĊ skróciła, obecnie jest sprzedaĪ około 600 mieszkaĔ, w tym trybie bĊdziemy to
sprzedawali długie lata. PoniewaĪ to nie zostało przyjĊte zgłaszam od tego votum separatum i
stwierdzam bezwzglĊdnie, Īe ta sprawa i tak zostanie zrobiona czy PaĔstwo tego chcą czy nie
chcą, poniewaĪ takie jest oczekiwanie mieszkaĔców i myĞlĊ, Īe albo w tej albo w nastĊpnej
kadencji to siĊ stanie.
Przewodnicząca obrad – p. E. Sieja
DziĊkujĊ Panu bardzo, Pana głos bĊdzie zarejestrowany w protokole, proszĊ jeszcze o wydruk
głosowania nad wnioskiem. Stwierdzam, Īe projekt uchwały według druku Nr 1736 został
odesłany do projektodawcy. Przechodzimy do kolejnego głosowania.
Druk Nr 1795, odbyliĞmy II czytanie, w trybie statutowym nie wpłynĊły Īadne
autopoprawki ani poprawki, druk dotyczy wyraĪenie zgody Stowarzyszeniu Komitet
Obywatelski Miasta Krakowa na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego
Miasta Krakowa na Medalu Obywatelskim wydanym z okazji 20-lecia Stowarzyszenia.
PrzystĊpujemy do głosowania.
Kto z PaĔstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siĊ wstrzymał? ProszĊ o wynik.
33 osoby za,
0 przeciw,
1 osoba wstrzymała siĊ. Stwierdzam, Īe Rada podjĊła uchwałĊ według druku Nr 1795.
Kolejny druk proszĊ PaĔstwa, druk Nr 1403, odbyliĞmy II czytanie. Głosowanie
koĔcowe nad projektem odroczone na LXXXVIII Sesji z 16 grudnia 2009 roku, uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wróblowice. Głosujemy i
zaznaczam proszĊ PaĔstwa, Īe głosujemy ujednolicony tekst projekt uchwały ze zmianami
wynikającymi z przyjĊtych poprawek wprowadzonych po ponowieniu niezbĊdnych czynnoĞci
proceduralnych oraz usuniĊciu ewentualnych sprzecznoĞci zapisów uchwały dorĊczonych
18 sierpnia 2010 roku. Głosujemy.
Kto z PaĔstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siĊ wstrzymał? ProszĊ o wynik.
36 osób za,
przeciw 0,
wstrzymało siĊ 0. Stwierdzam, Īe Rada podjĊła uchwałĊ dotyczącą druku Nr 1403.
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