Dz-07.0021.10.2016
Protokół nr 25/2016
z XXV sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
odbytej 18 października 2016 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie
Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec Szczęsny
Filipiak. Wzięli w niej udział członkowie Rady Dzielnicy VII według załączonej listy
obecności oraz gość – mieszkanka dzielnicy.
Ad. 1.
O godzinie 18.05, po przywitaniu zebranych oraz po stwierdzeniu obecności 15 członków
Rady, co wobec składu Rady liczącego 21 osób stanowi kworum wystarczające do
podejmowania prawomocnych uchwał, przewodniczący otworzył XXV sesję Rady Dzielnicy
VII Zwierzyniec.
Ad. 2.
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad, który wszyscy członkowie Rady
otrzymali pocztą elektroniczną wraz z projektami uchwał. Poinformował również, że
wpłynęły dwa wnioski o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał, przedłożonych
w terminie krótszym niż 8 dni przed sesją i spełniających warunek określony w § 29 ust. 2
Statutu Dzielnicy VII. Wnioski dotyczyły projektów uchwał według druków: 247 i 248.
Członkowie Rady otrzymali w/w projekty pocztą elektroniczną. Wobec braku innych
zgłoszeń w sprawie zmian porządku obrad, przewodniczący poddał ww. wnioski kolejno pod
głosowanie.
Wyniki głosowań w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał:
projekt uchwały według druku nr 247 – jednomyślnie, 14 głosów za,
projekt uchwały według druku nr 248 – jednomyślnie, 15 głosów za.
Zgodnie ze Statutem Rady Dzielnicy VII projekt wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi
porządek obrad sesji.
Porządek obrad:
1.

Otwarcie sesji.

2.

Przedstawienie projektu porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Dzielnicy VII, odbytej w dniu 20 września 2016
roku.

4.

Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83, obręb 17 Krowodrza przy ul. Jodłowej
(pismo znak: GS-02.6844.2.8.2016.MG z 14.09.2016) - projektodawca Zarząd (druk nr
242).

5.

Projekt uchwały w sprawie wniosku dotyczącego liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: SA-06.7340.
12.15.2016 z 23.09.2016) – projektodawca Komisja Bezpieczeństwa, Porządku
i Mieszkalnictwa (druk nr 243).

6.

Projekt uchwały w sprawie zmiany organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic
Komorowskiego i Senatorskiej – projektodawca Komisja Bezpieczeństwa, Porządku
i Mieszkalnictwa (druk nr 244).

7.

Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu budowlanego dotyczącego budowy
przyłącza oświetlenia ulicznego przy ul. Jodłowej - projektodawca Komisja
Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (druk nr 245).

8.

Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy
przejścia podziemnego w ciągu ul. Morawskiego - projektodawca Komisja Infrastruktury
i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (druk nr 246).

9.

Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 – projektodawca Zarząd (druk nr
247).

10. Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 – projektodawca Zarząd (druk nr
248).
11. Oświadczenia i komunikaty.
Ad. 3.
Przewodniczący Szczęsny Filipiak poinformował, że do protokołu z XXIV sesji Rady
Dzielnicy VII, która odbyła się w dniu 20 września 2016 r., nie zgłoszono wniosków
o sprostowanie, co jest równoznaczne z jego przyjęciem.
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83, obręb 17 Krowodrza przy ul. Jodłowej (pismo
znak: GS-02.6844.2.8.2016.MG z 14.09.2016) zreferował w imieniu projektodawcy
Krzysztof Jakubowski. W dyskusji głos zabrali Szczęsny Filipiak i Krzysztof Kwarciak.
Uchwała w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 83, obręb 17 Krowodrza przy ul. Jodłowej (pismo znak: GS02.6844.2.8.2016.MG z 14.09.2016) została podjęta jednomyślnie – 17 głosami za (Uchwała
nr XXV/234/2016).
W trakcie procedowania 4. punktu porządku obrad na salę przybyli dwaj kolejni członkowie
Rady Dzielnicy.
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie wniosku dotyczącego liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: SA-06.7340. 12.15.2016
z 23.09.2016) zreferował w imieniu projektodawcy Andrzej Hawranek.
W dyskusji głos zabrali: Marcin Kapusta, Szczęsny Filipiak, Andrzej Maria Hawranek.
Uchwała w sprawie wniosku dotyczącego liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: SA-06.7340. 12.15.2016 z 23.09.2016)
została podjęta stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (Uchwała nr
XXV/235/2016).
W trakcie procedowania 5. punktu porządku obrad na salę przybyli dwaj kolejni członkowie
Rady Dzielnicy.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic Komorowskiego
i Senatorskiej zreferował w imieniu projektodawcy Andrzej Hawranek.
W dyskusji głos zabrali: Paweł Kowalski, Marek Sikora, Krzysztof Kwarciak.

Uchwała w sprawie zmiany organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic Komorowskiego
i Senatorskiej została podjęta stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się
(Uchwała nr XXV/236/2016).
W trakcie procedowania 6. punktu porządku obrad na salę przybył kolejny członek Rady
Dzielnicy.
Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu budowlanego dotyczącego budowy przyłącza
oświetlenia ulicznego przy ul. Jodłowej zreferował w imieniu projektodawcy Witold Górny.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie opinii do projektu budowlanego dotyczącego budowy przyłącza
oświetlenia ulicznego przy ul. Jodłowej została podjęta stosunkiem głosów: 19 za, 0 przeciw,
1 wstrzymujący się (Uchwała nr XXV/237/2016).
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy
przejścia podziemnego w ciągu ul. Morawskiego zreferował w imieniu projektodawcy Witold
Górny.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie opinii do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy przejścia
podziemnego w ciągu ul. Morawskiego została podjęta jednomyślnie – 19 głosami za
(Uchwała nr XXV/238/2016).
Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 zreferował w imieniu projektodawcy Szczęsny
Filipiak.
Marzena Garzeł zgłosiła poprawkę do projektu w brzmieniu:
W § 1 zmienia się zapis: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 – zakup stolików
i krzeseł
na zapis: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 – zakup sprzętu biurowego (zakup
mebli).
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał zgłoszona poprawkę pod
głosowanie.
Poprawka została przyjęta stosunkiem głosów: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Uchwała w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 została podjęta jednomyślnie - 20 głosami za
(Uchwala nr XXV/239/2016).
Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 zreferował w imieniu projektodawcy Szczęsny
Filipiak. Zgłosił on również poprawkę do projektu uchwały, w brzmieniu:
Zmienia się treść § 1 na:
Zmienia się zakres rzeczowy zadań ustalonych Uchwałą nr XXII/218/2016 Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec z dnia 12 lipca 2016 r. w następujący sposób:
dalsza część § 1 bez zmian.

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał zgłoszona poprawkę pod
głosowanie.
Poprawka została przyjęta jednomyślnie - 19 głosami za.
Uchwała w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 została podjęta stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw,
1 wstrzymujący się (Uchwala nr XXV/240/2016).
Ad. 11.
Przewodniczący Szczęsny Filipiak stwierdził, że w związku z podjęciem przez niektóre
dzielnice działań w kierunku rozszerzenia strefy płatnego parkowania (konsultacje
społeczne), należy zastanowić się, czy tym tematem powinna się zająć również Dzielnica VII,
a jeśli tak – to jakie należy zakreślić granice nowej strefy. Zaproponował rozważenie dwóch
wariantów rozszerzenia strefy:
 do granic zaproponowanych przez Radę Dzielnicy w poprzedniej uchwale, tej do obszaru
pomiędzy al. Z. Krasińskiego, al. F. Focha, ul. Królowej Jadwigi (obustronnie) i brzegiem
rzeki Wisły,
 z rozszerzeniem wyżej wskazanego obszaru o ulice: św. Bronisławy, Gontyna, Anczyca
i z rozszerzeniem do ul. Piastowskiej.
W dyskusji dotyczącej kwestii ewentualnego rozszerzenia strefy płatnego parkowania udział
wzięli: Jerzy Milej, Andrzej Maria Hawranek, Marek Sikora, Łukasz Filipiak, Krzysztof
Kwarciak, Witold Górny, Marzena Garzeł, Marek Golonka, Julia Mach, Szczęsny Filipiak,
Paweł Kowalski.
W przeprowadzonym na wniosek dyskutantów sondażowym głosowaniu za dopuszczeniem
do rozszerzenia strefy opowiedziało się 14 osób. Ustalono, że projekt uchwały w tej sprawie
przygotuje Komisja Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
Przewodniczacy poinformował również o następujących sprawach:
 w ostatnich dniach października odbędzie się tradycyjne złożenie wiązanek w miejscach
pamięci narodowej na terenie Dzielnicy; przewodniczący zwrócił się do osób
zainteresowanych o skontaktowanie się ze szkołami i ustalenie konkretnego terminu oraz
o przekazanie tej informacji do sekretariatu,
 p. Bogusław Sonik – Poseł na Sejm RP zwrócił się do Rady Dzielnicy o zaproszenie na
sesję Rady, podczas której będzie się mógł zapoznać z wyzwaniami i problemami
stojącymi przed Dzielnicą – przyjęto propozycję przewodniczącego, aby zaproponować
panu posłowi dwie daty sesji do wyboru (listopad i grudzień),
 w sekretariacie jest do wglądu informacja o stanie środków poniesionych na utrzymanie
Rady i Zarządu Dzielnicy; w ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów
i wyposażenia planowane jest m.in. zakupienie komputera,
 Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” zwróciło się do Rady Dzielnicy o wydanie w formie
uchwały negatywnej opinii w sprawie lokalizacji grzebowiska małych zwierząt na terenie
Olszanicy – przewodniczący przypomniał, że po konsultacjach społecznych zapadła
decyzja o wykonaniu przez Uniwersytet Rolniczy pełnych warunków środowiskowych dla
tej inwestycji i zaproponował, aby do czasu ich wykonania nie podejmować żadnej
uchwały; propozycja przewodniczącego została zaakceptowana w drodze aklamacji,
 Stowarzyszenie „Nasza Olszanica” zwróciło się do Rady Dzielnicy o poparcie wniosku
w sprawie utworzenia pożytku ekologicznego na działkach przy ul. Powstania
Styczniowego – przewodniczący zaproponował zwrócenie się do Stowarzyszenia
o przedstawienie pełnej dokumentacji, z podpisami, dotyczącej wykonanej ekspertyzy;

pismo zostało skierowane do Komisji Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni, która
może ewentualnie – jeżeli uzna za stosowne - przygotować wnioskowany projekt uchwały,
 Stowarzyszenie „Nasz Olszanica” skierowało do p. Jana Dziury-Bartkiewicza pismo,
w którym zwraca się o przedstawienie sprawozdania z działań w ramach wykonywania
mandatu radnego – pismo zostanie przekazane p. radnemu po jego powrocie z zagranicy;
przewodniczący poinformował ponadto, że pismo tej samej treści otrzymali ponadto: Rada
Dzielnicy VII, Rada Miasta Krakowa i Prezydent Miasta Krakowa,
 Zarząd Dzielnicy przyjął zaproszenie do współpracy w projekcie realizowanym przez
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w ramach zajęć „Zarządzanie
informacją polityczną” – w ramach projektu przebadana będzie komunikacja Rady
Dzielnicy z otoczeniem,
 Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana przesłało podziękowanie za wspólną realizację
obchodów XXV-lecia Dzielnic Krakowa,
 28.10.2016 w Willi Decjusza o godz. 18.00 odbędzie się koncert chopinowski w ramach
lokalnych wydarzeń kulturalnych; bardziej szczegółowych informacji o imprezie udzieliła
Marzena Garzeł.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący o godz. 19.25 zamknął sesję.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VII Zwierzyniec

Grażyna Rojek
Szczęsny Filipiak

