Dz-07.0021.11.2016
Protokół nr 26/2016
z XXVI sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
odbytej 15 listopada 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 18.00, po przywitaniu zebranych oraz po stwierdzeniu obecności 16 członków
Rady, co wobec składu Rady liczącego 21 osób stanowi kworum wystarczające do
podejmowania prawomocnych uchwał, przewodniczący otworzył XXVI 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 trzy 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: 251, 252 i 253.
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 251 – jednomyślnie, 16 głosów za,
projekt uchwały według druku nr 252 – jednomyślnie, 16 głosów za,
projekt uchwały według druku nr 253 – jednomyślnie, 16 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 XXV sesji Rady Dzielnicy VII, odbytej w dniu 19 października 2016
roku.
4. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki nr 321 obr. 13 Krowodrza
położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.32.2016.BF
z 25.10.2016) - projektodawca Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury (druk nr
249).
5. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego położonego przy ul. Bolesława Komorowskiego w Krakowie (pismo znak: ML02.7123.683.2015.JK z dnia 19.10.2016) – projektodawca Komisja Bezpieczeństwa,
Porządku i Mieszkalnictwa (druk nr 250).
6. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody na terenie
Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: WS-07.6120.6.2016.AM z 17.10.2016) –
projektodawca Komisja Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni (druk nr 251).

7. Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 – projektodawca Zarząd (druk nr 252).
8. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Armii Krajowej – Piastowska” (pismo znak: BP-02.6721.
301.79.2016.AWA z 26.10.2016) - projektodawca Zarząd (druk nr 253).
9. Oświadczenia i komunikaty.
Ad. 3.
Przewodniczący Szczęsny Filipiak poinformował, że do protokołu z XXV sesji Rady
Dzielnicy VII, która odbyła się w dniu 18 października 2016 r., nie zgłoszono wniosków
o sprostowanie, co jest równoznaczne z jego przyjęciem.
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki nr 321 obr. 13 Krowodrza
położonej przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.32.2016.BF
z 25.10.2016), z uwagi na nieobecność wyznaczonego referenta, przedstawił Szczęsny
Filipiak. W dyskusji głos zabrał Marek Golonka.
Uchwała w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki nr 321 obr. 13 Krowodrza położonej przy
ul. Królowej Jadwigi w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.32.2016.BF z 25.10.2016)
została podjęta stosunkiem głosów: 17 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się (Uchwała nr
XXVI/241/2016).
W trakcie procedowania 4. punktu porządku obrad na salę przybyli dwaj kolejni członkowie
Rady Dzielnicy.
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego położonego przy ul. Bolesława Komorowskiego w Krakowie (pismo znak: ML-02.
7123.683.2015.JK z dnia 19.10.2016) zreferował w imieniu projektodawcy Andrzej
Hawranek.
Szczęsny Filipiak zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu do projektodawcy, celem
telefonicznego zasięgnięcia informacji, czy w przedmiotowym lokalu były interwencje policji
oraz wyjaśnienia w Wydziale Mieszkalnictwa UMK, czy faktycznie sąsiedzi faktycznie starali
się o przeniesienie lokatorki do innego lokalu socjalnego. W dalszej dyskusji głos zabrali:
Krzysztof Kwarciak, Marzena Garzeł, Szczęsny Filipiak.
Za wnioskiem formalnym opowiedziała się Marzena Garzeł, głosu „przeciw” nie było.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący Szczęsny Filipiak poddał
wniosek forlany pod głosowanie. Wniosek został przyjęty jednomyślnie – 18 głosami za.
W trakcie procedowania 5. punktu porządku obrad na salę przybył kolejny członek Rady
Dzielnicy.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody na terenie
Dzielnicy VII Zwierzyniec (pismo znak: WS-07.6120.6.2016.AM z 17.10.2016) zreferowała
w imieniu projektodawcy Julia Mach.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody na terenie Dzielnicy
VII Zwierzyniec (pismo znak: WS-07.6120.6.2016.AM z 17.10.2016) została podjęta
stosunkiem głosów: 17 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się (Uchwała nr XXVI/242/2016).

Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 zreferował w imieniu projektodawcy Szczęsny
Filipiak.
W dyskusji głos zabrał Paweł Kowalski.
Uchwała w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 została podjęta jednomyślnie - 19 głosami za
(Uchwała nr XXVI/243/2016).
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Armii Krajowej – Piastowska” (pismo znak: BP-02.6721.
301.79.2016.AWA z 26.10.2016) zreferował w imieniu projektodawcy Szczęsny Filipiak.
W dyskusji udział wzięli: Krzysztof Kwarciak, Paweł Kowalski, Tomasz Meus, Paweł
Kajfasz, Julia Mach..
Uchwała w sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Armii Krajowej – Piastowska” (pismo znak: BP-02.6721. 301.79.2016.AWA
z 26.10.2016) została podjęta stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się
(Uchwała nr XXV/244/2016).
Ad. 9.
Przewodniczący Szczęsny Filipiak:
 zapowiedział, że w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik” oraz
z możliwymi konsultacjami zmian w krakowskiej oświacie może okazać się konieczne
zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy jeszcze w tym roku, poza sesją planowaną
na 13 grudnia br.,
 odczytał pismo rodziców uczniów uczęszczających obecnie do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 18, skierowane do Rady Dzielnicy i poinformował, że w dniu
29 listopada br. o godz. 17.00 w placówce tej odbędzie się spotkanie z udziałem radnych
miejskich, poświęcone planowanym zmianom w sieci szkół na terenie dzielnicy;
zainteresowani członkowie Rady Dzielnicy mogą wziąć w nim udział,
 poinformował, że w dniu 18 listopada br. w godz. 14.00 – 17.00 w UMK odbędzie się
spotkanie konsultacyjne dotyczące kierunków zmian w sieci miejskich bibliotek
w Krakowie, na które są zaproszeni przedstawiciele rad dzielnic,
 poinformował, że w dniu 22 listopada br. na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego
RMK odbędzie dyskusja na temat gazetek dzielnicowych, wywołany sytuacją, jaka miała
miejsce w dwóch dzielnicach,
 poinformował, że Rada Dzielnicy otrzymała zaproszenie na XII Wojewódzki Konkurs
Poezji Śpiewanej dla młodzieży burs i internatów w dniu 22 listopada br. o godz. 10.30,
który odbędzie się w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1,
 poinformował o wydarzeniach kulturalnych, jakie w najbliższym czasie odbędą się na
terenie dzielnicy; będą to imprezy mikołajkowe w klubach kultury,
 poinformował, że w dniu 28 listopada br. o godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy
odbędzie się spotkanie z mieszkańcami poświęcone zmianie organizacji ruchu na ul. Pod
Sikornikiem,

 zwrócił się do członków Rady Dzielnicy o wskazanie propozycji lokalizacji dla
zamontowania ławek, którymi dysponuje Zarząd Zieleni Miejskiej.
Marzena Garzeł uzupełniła wypowiedź przewodniczącego dotyczącą wydarzeń kulturalnych,
informując o koncercie w Willi Decjusz w dniu 5 grudnia o godz. 18.00, połączonym
z promocją książki.
Julia Mach zaprosiła zainteresowanych na otwarcie zmodernizowanego skweru u zbiegu ulic
Prusa i Fałata w dniu 3 grudnia br. o godz. 12.00.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący o godz. 18.55 zamknął sesję.
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