Dz-07.0021.1.23.2016
Protokół nr 55/2016
z posiedzenia Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec
odbytego w dniu 11 października 2016 r.
w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Prusa 18 w Krakowie
Posiedzenie prowadził Szczęsny Filipiak – Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VII
Zwierzyniec. Wzięli w nim udział członkowie Zarządu, zgodnie z listą obecności.
O godzinie 18.00, po stwierdzeniu obecności czterech członków Zarządu, co wobec składu
Zarządu wynoszącego 5 osób stanowi kworum uprawniające do podejmowania prawomocnych
decyzji, przewodniczący otworzył posiedzenie.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 27 września 2016 r.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał zgłoszonych do porządku obrad sesji zwołanej na dzień
18 października 2016 r.
3. Przygotowanie projektów uchwał na sesję zwołaną na dzień 18 października 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członka Rady do wykonywania zadań zgodnie
z § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy.
5. Rozpatrzenie korespondencji.
6. Oświadczenia, komunikaty.
Ad. 1.
Przewodniczący Szczęsny Filipiak poinformował, że do protokołu z 54. posiedzenia Zarządu
odbytego w dniu 27 września 2016 r. nie zgłoszono wniosków o sprostowanie, co jest
równoznaczne z jego przyjęciem.
Ad. 2.
Zarząd zapoznał się z projektami uchwał, zgłoszonymi do porządku obrad sesji zwołanej na
dzień 18 października 2016 r., po czym przystąpił do ich opiniowania.
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), przygotowany przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Architektury (druk nr 242) przedstawił Szczęsny Filipiak. Wobec braku
zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywną opinię do projektu.
Zarząd uchwalił pozytywną opinię do projektu jednomyślnie – 4 głosami za.
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), przygotowany przez Komisję Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa (druk
nr 243) przedstawił Szczęsny Filipiak. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący
poddał pod głosowanie pozytywną opinię do projektu. Zarząd uchwalił pozytywną opinię do
projektu jednomyślnie – 4 głosami za.
Projekt uchwały w sprawie zmiany organizacji ruchu przy skrzyżowaniu ulic Komorowskiego
i Senatorskiej, przygotowany przez Komisję Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa (druk
nr 244), przedstawił Szczęsny Filipiak. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący
poddał pod głosowanie pozytywną opinię do projektu. Zarząd uchwalił pozytywną opinię do
projektu jednomyślnie – 4 głosami za.

Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu budowlanego dotyczącego budowy przyłącza
oświetlenia ulicznego przy ul. Jodłowej, przygotowany przez Komisję Infrastruktury
i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (druk nr 245) przedstawił Szczęsny Filipiak. Wobec
braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywną opinię do
projektu. Zarząd uchwalił pozytywną opinię do projektu jednomyślnie – 4 głosami za.
Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy przejścia
podziemnego w ciągu ul. Morawskiego, przygotowany przez Komisję Infrastruktury
i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (druk nr 246), przedstawił Szczęsny Filipiak. Wobec
braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie pozytywną opinię do
projektu. Zarząd uchwalił pozytywną opinię do projektu jednomyślnie – 4 głosami za.
Ad. 3.
Przewodniczący Szczęsny Filipiak zaproponował przygotowanie przez Zarząd dwóch
projektów uchwał, które zostaną zgłoszone do porządku obrad sesji, zwołanej na
18 października 2016 r.
Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2016 zreferował Szczęsny Filipiak. W dyskusji głos zabrała
Marzena Garzeł. Zarząd uchwalił projekt uchwały jednomyślnie – 4 głosami za (druk nr 247).
Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 zreferował Szczęsny Filipiak. W dyskusji głos zabrali
Marzena Garzeł i Szczęsny Filipiak. Zarząd uchwalił projekt uchwały jednomyślnie –
4 głosami za (druk nr 248).
Ad. 4.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie delegowania członka Rady do wykonywania zadań zgodnie
z § 3 pkt 5 Statutu Dzielnicy (Uchwała nr 57/2016). Uchwała została podjęta jednomyślnie –
4 głosami za.
Ad. 5.
Zarząd zapoznał się z następującą korespondencją:
 pismo p. Bogusława Sonika, posła na sejm RP w sprawie zaproszenia na sesję Rady
Dzielnicy – ustalono, że w odpowiedzi zostaną podane dwie możliwe daty, tj. sesje
listopadowa i grudniowa – informacja zostanie przekazana członkom rady na najbliższej
sesji,
 pismo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK w sprawie współpracy
z radami dzielnic – przewodniczący Szczęsny Filipiak poinformował, że rozmawiał w tej
sprawie z przewodniczącym Rady Dzielnicy VI, którzy wystosuje do OC pismo, powołując
się na uchwały Rad Dzielnic: V, VI i VII, dotyczące rozdziału środków na 2017 r.,
 odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na pismo w sprawie zmiany statusu
ciągu ulic Księcia Józefa i Kościuszki na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do Alei
Krasińskiego – pismo zostało skierowane do Komisji Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw
Inwestycyjnych; w tej sprawie zostanie przygotowane pismo do Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu,
 prośba Miejskiego Centrum Dialogu o wskazanie miejsc, w których na terenie dzielnicy
odbywają się spotkania z mieszkańcami oraz o wskazanie organizacji, które aktywnie
działają na rzecz społeczności lokalnej – Zarząd udzieli odpowiedzi,

 pismo Stowarzyszenia „Nasza Olszanica” zawierające prośbę do Rady Dzielnicy o wydanie
w formie uchwały negatywnej opinii w sprawie lokalizacji grzebowiska małych zwierząt na
terenie Olszanicy – sprawa zostanie przedstawiona pod rozwagę Radzie na najbliższej sesji,
 pismo Stowarzyszenia „Nasza Olszanica” zawierające prośbę o poparcie wniosku w sprawie
utworzenia pożytku ekologicznego na działkach przy ul. Powstania Styczniowego - sprawa
zostanie przedstawiona pod rozwagę Radzie na najbliższej sesji,
 zaproszenie do współpracy w projekcie realizowanym przez Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej UJ w ramach zajęć „Zarządzanie informacją polityczną” – Zarząd
postanowił wziąć udział w projekcie – informacja w tej sprawie zostanie przekazana na
najbliższej sesji Rady,
 pismo Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK w sprawie realizacji zadań dzielnic w 2015 r. –
przyjęto do wiadomości,
 podziękowania od Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana za wspólną realizację obchodów
XXV-lecia Dzielnic Krakowa – przyjęto do wiadomości.
Ad. 6.
Nie zgłoszono oświadczeń ani komunikatów.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący o godzinie 20.15 zamknął posiedzenie.
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