Dz-07.0021.12.2016
Protokół nr 27/2016
z XXVII sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
odbytej 13 grudnia 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 18.10, po przywitaniu zebranych oraz po stwierdzeniu obecności 18 członków
Rady, co wobec składu Rady liczącego 21 osób stanowi kworum wystarczające do
podejmowania prawomocnych uchwał, przewodniczący otworzył XXVII 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: 256 i 257.
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 256 – jednomyślnie, 18 głosów za,
projekt uchwały według druku nr 257 – jednomyślnie, 18 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 XXVI sesji Rady Dzielnicy VII, odbytej w dniu 15 listopada 2016
roku.
4. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia części działki (nr 897/3/A, 897/3/B,
897/3/C), położonej w obr. 21 Krowodrza przy ul. Sokolej w Krakowie (pismo znak: GS01.6840.2.29.2016.BF z dnia 8.11.2016) – projektodawca Komisja Planowania
Przestrzennego i Architektury (druk nr 254).
5. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Strzelnica-Sikornik” (pismo znak: BP-02.6721.285.118.2016.KJE
z dnia 23.11.2016) - projektodawca Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury
(druk nr 255).
6. 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).

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer im. Papcia Chmiela” terenowi
obejmującemu działki gminne nr 1/6 i 1/8 znajdujące się przy al. Focha w Krakowie –
projektodawca Komisja Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni (druk nr 256).
8. Projekt uchwały w sprawie objęcia zakazem ruchu odcinka ul. Nad Źródłem od posesji nr
2 do ul. Leśmiana – projektodawca Zarząd (druk nr 257).
9. Oświadczenia i komunikaty.
W trakcie procedowania 2. punktu porządku obrad na salę przybyli dwaj kolejni członkowie
Rady Dzielnicy.
Ad. 3.
Z uwagi na obecność grupy mieszkańców zainteresowanych sprawą organizacji ruchu
w rejonie strzelnicy, przewodniczący zaproponował rozpoczęcie procedowania projektów
uchwał od projektu uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica-Sikornik”. Powyższa propozycja
została przyjęta bez sprzeciwu.
Przewodniczący Szczęsny Filipiak poinformował, że do protokołu z XXVI sesji Rady
Dzielnicy VII, która odbyła się w dniu 15 listopada 2016 r., nie zgłoszono wniosków
o sprostowanie, co jest równoznaczne z jego przyjęciem.
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Strzelnica-Sikornik” (pismo znak: BP-02.6721.285.118.2016.KJE
z dnia 23.11.2016) zreferował w imieniu projektodawcy Krzysztof Jakubowski. Szczęsny
Filipiak zgłosił trzy poprawki do projektu. Maciej Straż zgłosił cztery poprawki do projektu.
Z uwagi na duża liczbą poprawek procedowanie odbywało się w taki sposób, że po
odczytaniu treści poprawki odbywała się dyskusja dotycząca danej poprawki, a następnie jej
głosowanie.
Jako pierwsza została przedstawiona następująca poprawka Macieja Straża:
W § 1 uchwały dodaje się kolejną uwagę w brzmieniu: Drogę KDD3 na długości wzdłuż
terenu US/U.1 oraz US/U.2 należy poszerzyć w liniach rozgraniczających dających
możliwość budowy drogi dwukierunkowej (1x2) w przyszłości.
W uzasadnieniu do uchwały dopisuje się kolejny akapit odnoszący się do w/w uwagi,
w brzmieniu: Uwaga ma za zadanie poprawić obsługę komunikacyjną.
W dyskusji na temat zgłoszonej poprawki udział wzięli: mieszkanka, Szczęsny Filipiak,
mieszkaniec.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod
głosowanie. Poprawka została przyjęta jednomyślnie – 20 głosami za.
Jako druga z kolei została przedstawiona następująca poprawka Szczęsnego Filipiaka:
W § 1 uchwały dodaje się kolejną uwagę w brzmieniu: Dla terenu US/U.1 należy zmniejszyć
wskaźnik powierzchni zabudowy i określić go jako nie więcej niż 20 % oraz wskaźnik
intensywności zabudowy: 0,1 – 0,6.
W uzasadnieniu do uchwały dopisuje się kolejny akapit odnoszący się do w/w uwagi,
w brzmieniu: Wiedząc, że w terenie US/U.1 należy dopuścić zabudowę jedynie na części
działki najbardziej odległej od ul. Królowej Jadwigi (z tyłu Strzelnicy) i biorąc pod uwagę
planowany charakter terenu jako rekreacyjny, gmina powinna chronić ten obszar przed
przyszłą nadmierną zabudową. Wskaźniki należy określić w taki sposób, aby dodatkowa
zabudowa nie „przytłoczyła” zabytkowej Strzelnicy.

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod głosowanie.
Poprawka została przyjęta jednomyślnie – 20 głosami za.
Jako trzecia z kolei została poddana pod głosowanie następująca poprawka Szczęsnego
Filipiaka:
W § 1 uchwały dodaje się kolejną uwagę w brzmieniu: Dla terenu MN.3 należy przesunąć
linię graniczną terenu zieleni objętej formami przyrody ZN.1 do granicy zgodnej z linią
ZPo34 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wzgórze św. Bronisławy II”.
W uzasadnieniu do uchwały dopisuje się kolejny akapit odnoszący się do w/w uwagi,
w brzmieniu: Zatwierdzenie planu w obecnej formie daje możliwość zabudowy MN.3
w drugiej linii zabudowy domów jednorodzinnych na tym odcinku ul. Pod Sikornikiem, co jest
niezgodne z zapisami projektu planu w § 3 ust.2.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod głosowanie.
Poprawka została przyjęta stosunkiem głosów: 17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.
Jako czwarta z kolei została poddana pod głosowanie następująca poprawka Szczęsnego
Filipiaka:
W § 1 uchwały dodaje się kolejną uwagę w brzmieniu: Dla terenu U.6 należy zwiększyć
wskaźnik powierzchni zabudowy i określić jako nie więcej niż 35 %.
W uzasadnieniu do uchwały dopisuje się kolejny akapit odnoszący się do w/w uwagi,
w brzmieniu: Rada Dzielnicy opiniując pozytywnie wcześniej złożony wniosek o warunki
zabudowy dla inwestycji na tym obszarze, wyraziła akceptację dla budowy budynku
handlowo-usługowego. Uważamy, że zwiększenie wskaźnika pokrywa się z dotychczasową
decyzją radnych.
W dyskusji na temat zgłoszonej poprawki udział wzięli: Paweł Kowalski, Szczęsny Filipiak,
mieszkaniec, Krzysztof Jakubowski, Krzysztof Kwarciak, mieszkaniec.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod
głosowanie. Poprawka została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, 6 przeciw, 4 wstrzymujące
się.
Jako piąta z kolei została poddana pod głosowanie następująca poprawka Macieja Straża:
W § 1 uchwały dodaje się kolejną uwagę w brzmieniu: Dla terenu MN.10 należy przesunąć
linię graniczną terenu zieleni objętej formami przyrody ZN.5 do granicy z działką nr 247
zgodnie z linią ZPo33 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wzgórze św.
Bronisławy II”.
W uzasadnieniu do uchwały dopisuje się kolejny akapit odnoszący się do w/w uwagi,
w brzmieniu: Linia graniczna ZN5 na terenie MN.10 w obecnym układzie stanowi
sprzeczność z celem planu określonym w § 3 ust. 2 oraz zasadami zagospodarowania terenu
określonymi w § 6 ust. 3. Zatwierdzenie planu w obecnej formie daje możliwość zabudowy
MN.10 w drugiej linii zabudowy domów jednorodzinnych, co odbiega od układu domów przy
ul. Poręba, które posadowione są w pierwszej linii zabudowy blisko pasa drogowego.
W dyskusji na temat zgłoszonej poprawki udział wzięli: Szczęsny Filipiak, Maciej Straż,
Paweł Kowalski, Marek Golonka.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod
głosowanie. Poprawka została przyjęta stosunkiem głosów: 15 za, 4 przeciw,
0 wstrzymujących się.
Jako szósta z kolei została poddana pod głosowanie następująca poprawka Macieja Straża:

W § 1 uchwały dodaje się kolejną uwagę w brzmieniu: Na części obszaru MN.29 oraz na
całości obszaru MN.30 należy przywrócić funkcje zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Wzgórze św. Bronisławy II”.
W uzasadnieniu do uchwały dopisuje się kolejny akapit odnoszący się do w/w uwagi,
w brzmieniu: Zgodnie z § 3 ust. 2 powyższe obszary należy nadal zabezpieczać przed dalszą
zabudową.
W dyskusji na temat zgłoszonej poprawki udział wzięli: Szczęsny Filipiak, Paweł Kowalski.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod
głosowanie. Poprawka została przyjęta stosunkiem głosów: 17 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący
się.
Jako siódma z kolei została poddana pod głosowanie następująca poprawka Macieja Straża:
W § 1 uchwały dodaje się kolejną uwagę w brzmieniu: Dla obszaru MN.19 – w sytuacji braku
prawomocnych pozwoleń na budowę należy przywrócić zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Wzgórze św. Bronisławy II” tereny zielone.
W uzasadnieniu do uchwały dopisuje się kolejny akapit odnoszący się do w/w uwagi,
w brzmieniu: Zgodnie z § 3 ust. 2 powyższe obszary należy nadal zabezpieczać przed dalszą
zabudową.
W dyskusji na temat zgłoszonej poprawki udział wzięli: Marek Golonka, Szczęsny Filipiak,
mieszkaniec, Maciej Straż.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod
głosowanie. Poprawka została przyjęta stosunkiem głosów: 15 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący
się.
Uchwała w sprawie w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Strzelnica-Sikornik” (pismo znak: BP-02.6721.285.118.2016.KJE
z dnia 23.11.2016) została podjęta jednomyślnie – 19 głosami za (Uchwała nr
XXVII/245/2016).
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia części działki (nr 897/3/A, 897/3/B,
897/3/C), położonej w obr. 21 Krowodrza przy ul. Sokolej w Krakowie (pismo znak: GS-01.
6840.2.29.2016.BF z dnia 8.11.2016) zreferował Krzysztof Jakubowski.
W dyskusji udział wzięli: Szczęsny Filipiak, Krzysztof Kwarciak, Marek Golonka, Jakub
Markowski, Krzysztof Jakubowski, Łukasz Filipiak, Tomasz Meus. Poprawki do projektu
uchwały zgłosili: Szczęsny Filipiak, Krzysztof Kwarciak i Marek Golonka.
Treść poprawki Szczęsnego Filipiaka:
W § 1 uchwały słowo negatywnie zastępuje się słowem pozytywnie.
Zmienia się treść uzasadnienia do projektu na następującą: Zdaniem Rady Dzielnicy sprzedaż
trzech leżących w pasie drogowym ulicy Sokolej działek nie przyczyni się do pogorszenia
warunków komunikacyjnych w tym terenie. Za pozytywną opinią w sprawie sprzedaży
przemawia również fakt, że działka nr 897/3 obr. 21 Krowodrza nie jest objęta planami
inwestycyjnymi w ramach statutowych zadań Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu.
Treść poprawki Krzysztofa Kwarciaka:
Na końcu dotychczasowego uzasadnienia dodaje się następujący tekst: Droga zapewnia
obsługę komunikacyjną dużej części osiedla Bielany. Obszar jest intensywnie zabudowywany.
Dlatego w perspektywie najbliższych lat może być konieczna poprawa parametrów jezdni.

Szczególnie problematyczny jest brak chodnika. Mieszkańcy od dawna zabiegają o realizację
inwestycji. W przypadku sprzedaży gruntu nie będzie to możliwe. Jeżeli transakcja dojdzie do
skutku, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że w przyszłości trzeba będzie wykupić teren,
dlatego sugerujemy, żeby działkę wydzierżawić.
Dodaje się § 2 w brzmieniu: Rada Dzielnicy sugeruje możliwość przekazania terenu w formie
czasowej dzierżawy.
Dotychczasowy § 2 staje się § 3.
Treść poprawki Marka Golonki:
Zmienia się w § 1 słowo negatywnie na pozytywnie.
Zmienia się w całości uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały na następujące:
Obecnie pas drogowy ulicy Sokolej ma w rejonie przedmiotowych działek szerokość około 16
do 17 metrów.
Po sprzedaniu części pasa drogowego zgodnie z załączonym wnioskiem, pas drogowy będzie
miał szerokość około 11 do 14 metrów, co w pełni zabezpiecza możliwość docelowego
wykonania na przykład jezdni o szerokości sześciu metrów i obustronnych chodników
o szerokości 1,5 metra każdy oraz dodatkowego pasa zieleni o szerokości około 2 do 5
metrów.
Wobec zbieżności poprawek zgłoszonych przez Szczęsnego Filipiaka i Marka Golonki,
Szczęsny Filipiak wycofał swoją poprawkę.
Jako pierwsza, jako dalej idąca, została poddana pod głosowanie poprawka Marka Golonki.
Za przyjęciem poprawki głosowało 7 osób, przeciwko – 7 osób, 5 osób wstrzymało się od
głosu. Oznacza to, że poprawka nie uzyskała wymaganej większości, a zatem została
odrzucona.
Jako druga z kolei została poddana pod głosowania poprawka Krzysztofa Kwarciaka.
Poprawka została przyjęta stosunkiem głosów: 16 za, 0 przeciw, 3 – wstrzymujące się.
Uchwała w sprawie opinii dotyczącej zbycia części działki (nr 897/3/A, 897/3/B, 897/3/C),
położonej w obr. 21 Krowodrza przy ul. Sokolej w Krakowie (pismo znak: GS01.6840.2.29.2016.BF z dnia 8.11.2016) została podjęta stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw,
1 wstrzymujący się (Uchwała nr XXVII/246/2016).
Ad. 6.
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) zreferował w imieniu projektodawcy Andrzej
Hawranek.
Szczęsny Filipiak zgłosił w imieniu Zarządu poprawkę do projektu uchwały, w brzmieniu:
Uzasadnienie do uchwały otrzymuje brzmienie: Uchwałę podejmuje się po przeprowadzeniu
wizji lokalowej oraz po skonsultowaniu się z Policją i Wydziałem Mieszkalnictwa UMK.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod głosowanie.
Poprawka została przyjęta jednomyślnie – 18 głosami za.
Uchwała 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) została podjęta jednomyślnie – 18 głosami za (Uchwała nr
XXVII/247/2016).
Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy „Skwer im. Papcia Chmiela” terenowi
obejmującemu działki gminne nr 1/6 i 1/8 znajdujące się przy al. Focha w Krakowie
zreferowała w imieniu projektodawcy Julia Mach.
W dyskusji głos zabrali Szczęsny Filipiak i Krzysztof Jakubowski.
Szczęsny Filipiak zgłosił w imieniu Zarządu poprawkę do projektu uchwały, w brzmieniu:
Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie nadania nazwy „Skwer im. Papcia Chmiela”
terenowi obejmującemu działkę gminną nr 1/6 obr. 13 Krowodrza położoną przy al. Focha
w Krakowie
Paragraf 1 uchwały otrzymuje brzmienie: Wnioskuje się do Rady Miasta Krakowa o nadanie
nazwy „Skwer im. Papcia Chmiela” terenowi obejmującemu działkę nr 1/6, obręb 13,
jednostka ewidencyjna Krowodrza, znajdującą się w zasobach Gminy Miejskiej Kraków,
położoną przy al. Focha w Krakowie.
Pierwsze zdanie uzasadnienia do uchwały otrzymuje brzmienie: Nadanie działce nr 1/6 obr.
13 Krowodrza nazwy „Skwer im. Papcia Chmiela” ma na celu upamiętnienie postaci
Henryka Jerzego Chmielewskiego, obecnie ponad dziewięćdziesięcioletniego twórcy
komiksów dla dzieci i młodzieży.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod głosowanie.
Poprawka została przyjęta stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Uchwała w sprawie nadania nazwy „Skwer im. Papcia Chmiela” terenowi obejmującemu
działki gminne nr 1/6 i 1/8 znajdujące się przy al. Focha w Krakowie została podjęta
stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (Uchwała nr XXVI/248/2016).
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie objęcia zakazem ruchu odcinka ul. Nad Źródłem od posesji nr 2
do ul. Leśmiana zreferował w imieniu projektodawcy Szczęsny Filipiak.
W dyskusji udział wzięli: Jan Dziura-Bartkiewicz, Szczęsny Filipiak, Łukasz Filipiak, Marcin
Kapusta.
Uchwała w sprawie w sprawie objęcia zakazem ruchu odcinka ul. Nad Źródłem od posesji nr
2 do ul. Leśmiana została podjęta stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się
(Uchwała nr XXVII/248/2016).
Ad. 9.
Przewodniczący Szczęsny Filipiak poinformował, że na do Rady wpłynęła kopia petycji od
dyrekcji i rady rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 z prośbą o zaniechanie
planów likwidacji XXVII Liceum Ogólnokształcącego; petycja skierowana jest do Prezydenta
Miasta Krakowa i do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
Na wniosek mieszkańców obecnych na sesji odbyła się wymiana zdań na temat trybu
dalszego procedowania wniosku o zmianę stanowiska w przedmiocie organizacji ruchu
drogowego w rejonie byłej strzelnicy garnizonowej, skierowanego do Rady Dzielnicy w dniu
6 grudnia br. przez grupę mieszkańców ul. Pod Sikornikiem i ul. Lajkonika. Na powyższy
temat wypowiadali się: Szczęsny Filipiak, Paweł Kowalski, Łukasz Filipiak, Andrzej
Hawranek, Jakub Markowski oraz mieszkańcy.
Następnie przewodniczący powrócił do przekazywania komunikatów:
 poinformował, że podczas spotkań z dyrekcją ZSP nr 18 oraz radą rodziców przyjęto
stanowisko, że prowadzone będą starania o rozważenie przez władze oświatowe gminy
dalszego funkcjonowania XXVII LO w ramach zespołu szkół składającego się z liceum
oraz proponowanej przez UMK ośmioletniej szkoły podstawowej,

 poinformował, że w sekretariacie jest do wglądu informacja nt. aktualnego stanu środków
poniesionych na utrzymanie Rady i Zarządu Dzielnicy,
 przekazał informację otrzymaną od Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
o uruchomieniu Dziennego Domu Opieki Medycznej przy ul. Emaus 18,
 odczytał istotne fragmenty pisma Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK dotyczącego
budowy parkingu na zapleczu budynku przy ul. Senatorskiej 9; jednocześnie
przewodniczący zaprosił zainteresowanych członków Rady na spotkanie w tej sprawie,
z udziałem mieszkańców i przedstawicieli inwestora, tj. MPWiK S.A., które odbędzie się
w siedzibie Rady Dzielnicy w dniu 14 grudnia o godz. 18.00,
 odczytał pismo Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w sprawie ograniczenia
tonażu w ciągu ul. Księcia Józefa,
 odnosząc się do przekazanych członkom Rady dzielnicy drogą mailową propozycji zmian
w statutach dzielnic, poinformował, że opinia w powyższej sprawie będzie procedowana
na styczniowej sesji Rady Dzielnicy,
 przedstawił zabranym propozycję harmonogramu sesji Rady Dzielnicy VII w 2017 r.;
harmonogram został przyjęty bez uwag,
 spotkanie wigilijne w Radzie Miasta Krakowa odbędzie się w dniu 21 grudnia br. o godz.
10.00,
 przypomniał o spotkaniu z mieszkańcami Przegorzał – autorami wniosku obywatelskiego
w sprawie zagospodarowania terenów zielonych u zbiegu ulic: Księcia Józefa, Jodłowej
i Skibowej, zwołanym na 19 grudnia br. o godz. 10.00 w siedzibie Rady,
 przekazał uwagi na temat swojego udziału w charakterze świadka w rozprawie toczącej się
przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym Izby Architektów RP.
Przewodniczący komisji merytorycznych ogłosili terminy styczniowych posiedzeń:
 posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury odbędzie się 4 stycznia
2017 r. o godz. 17.00,
 posiedzenie Komisji Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami odbędzie się
4 stycznia 2017 r. o godz. 16.30,
 posiedzenie Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się
3 stycznia 2017 r. o godz. 18.15,
 posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi odbędzie się 5 stycznia 2017 r. o godz.
18.30,
 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa odbędzie się 5 stycznia
2017 r. o godz. 18.00.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący o godz. 20.44 zamknął sesję.
Protokołowała:

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VII Zwierzyniec

Grażyna Rojek
Szczęsny Filipiak

