Dz-07.0021.1.2017
Protokół nr 28/2017
z XXVIII sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
odbytej 12 stycznia 2017 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 goście – radna Miasta Krakowa Pani Marta Patena i mieszkańcy dzielnicy,
w tym m. in. przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców Olszanicy i Stowarzyszenia
Nasze Bielany.
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 XXVIII 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 cztery 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:
266, 267, 268 i 269. 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 266 – jednomyślnie, 17 głosów za,
projekt uchwały według druku nr 267 – jednomyślnie, 18 głosów za,
projekt uchwały według druku nr 268 – jednomyślnie, 18 głosów za,
projekt uchwały według druku nr 269 – 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 XXVII sesji Rady Dzielnicy VII, odbytej w dniu 13 grudnia 2016
roku.

4.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych do rozdysponowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok – projektodawca Zarząd (druk nr 258).

5.

Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Leśnej w Krakowie (pismo znak: AU-027.6730.2.1380.2015.RKB z dnia 14.12.2016) - projektodawca Komisja Planowania
Przestrzennego i Architektury (druk nr 259).

6.

Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 78, obręb 19 Krowodrza, położonej przy

ul. Orlej w Krakowie (pismo znak: GS-02.6844.2.17.2016.MG z dnia 04.01.2017) –
projektodawca Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury (druk nr 260).
7.

Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia części działki (nr 290/4/A, 290/4/B,
290/4/C), położonej w obr. 52 Krowodrza przy ul. Leśmiana w Krakowie (pismo znak:
GS-01.6840.2.28.2016.BF z dnia 03.01.2017) – projektodawca Komisja Planowania
Przestrzennego i Architektury (druk nr 261).

8.

Projekt uchwały w sprawie postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” (pismo
znak: BP-02.6721.329.22.2016.JKJ z dnia 25.11.2016) – projektodawca Komisja
Planowania Przestrzennego i Architektury (druk nr 262).

9.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta
Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa
dotyczących przebudowy ul. Kościuszki – projektodawca grupa członków Rady (druk
nr 263).

10. Projekt uchwały w sprawie poparcia rekomendacji zespołu zadaniowego ds. wdrażania
reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków – projektodawca Komisja
Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 264).
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego
Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec - projektodawca Komisja
Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 265).
12. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach
Dzielnic – projektodawca Zarząd (druk nr 266).
13. Projekt uchwały w sprawie przywrócenia wyglądu i funkcji chodnika przy posesji nr 7 na
ul. Prusa w Krakowie – projektodawca Zarząd (druk nr 267).
14. Projekt uchwały w sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców wobec planów budowy
stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych sieci T-Mobile Polska S.A.
zlokalizowanej na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 10 w Krakowie
– projektodawca Zarząd (druk nr 268).
15. Projekt uchwały w sprawie propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2017 rok
– projektodawca Zarząd (druk nr 269).
16. Oświadczenia i komunikaty.
Ad. 3.
Z uwagi na obecność grupy mieszkańców zainteresowanych projektem uchwały według
druku nr 268, przewodniczący zaproponował rozpoczęcie procedowania projektów uchwał od
projektu uchwały w sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców wobec planów budowy stacji
bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych sieci T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej
na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 10 w Krakowie. Powyższa
propozycja została przyjęta bez sprzeciwu.
Przewodniczący Szczęsny Filipiak poinformował, że do protokołu z XXVII sesji Rady
Dzielnicy VII, która odbyła się w dniu 13 grudnia 2016 r., nie zgłoszono wniosków
o sprostowanie, co jest równoznaczne z jego przyjęciem.
Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców wobec planów budowy stacji
bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych sieci T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej

na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 10 w Krakowie zreferował
w imieniu projektodawcy Szczęsny Filipiak.
W dyskusji udział wzięli: Andrzej Maria Hawranek, Szczęsny Filipiak, Marta Patena, Jan
Dziura-Bartkiewicz, Marcin Kapusta oraz kilkoro mieszkańców dzielnicy.
Uchwała w sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców wobec planów budowy stacji bazowej
nadawczo-odbiorczej transmisji danych sieci T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej na
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Prusa 10 w Krakowie została podjęta
jednomyślnie – 19 głosami za (Uchwała nr XXVIII/250/2017).
W trakcie procedowania 14. punktu porządku obrad na salę przybył kolejny członek Rady
Dzielnicy.
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych do rozdysponowania
w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok zreferował w imieniu projektodawcy
Szczęsny Filipiak.
W dyskusji głos zabrał Paweł Kowalski.
Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych do rozdysponowania w ramach
Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok została podjęta jednomyślnie - 18 głosami za (Uchwała
nr XXVIII/251/2017).
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego przy ul. Leśnej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1380.2015.RKB
z dnia 14.12.2016) zreferował w imieniu projektodawcy Krzysztof Jakubowski.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie opinii dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego przy ul. Leśnej w Krakowie (pismo znak: AU-02-7.6730.2.1380.2015.RKB
z dnia 14.12.2016) została podjęta jednomyślnie – 18 głosami za (Uchwała nr
XXVIII/252/2017).
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 78, obręb 19 Krowodrza, położonej przy ul. Orlej
w Krakowie (pismo znak: GS-02.6844.2.17.2016.MG z dnia 04.01.2017) zreferował
w imieniu projektodawcy Krzysztof Jakubowski.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 78, obręb 19 Krowodrza, położonej przy ul. Orlej w Krakowie
(pismo znak: GS-02.6844.2.17.2016.MG z dnia 04.01.2017) została podjęta jednomyślnie –
17 głosami za (Uchwała nr XXVIII/253/2017).
Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia części działki (nr 290/4/A, 290/4/B,
290/4/C), położonej w obr. 52 Krowodrza przy ul. Leśmiana w Krakowie (pismo znak: GS01.6840.2.28.2016.BF z dnia 03.01.2017) zreferował w imieniu projektodawcy Krzysztof
Jakubowski.
W dyskusji głos zabrali Jan Dziura-Bartkiewicz i Szczęsny Filipiak.

Uchwała w sprawie opinii dotyczącej zbycia części działki (nr 290/4/A, 290/4/B, 290/4/C),
położonej w obr. 52 Krowodrza przy ul. Leśmiana w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.
2.28.2016.BF z dnia 03.01.2017) została podjęta jednomyślnie – 18 głosami za (Uchwała nr
XXVIII/254/2017).
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” (pismo znak:
BP-02.6721.329.22.2016.JKJ z dnia 25.11.2016) zreferował w imieniu projektodawcy
Krzysztof Jakubowski. Jan Dziura-Bartkiewicz zgłosił do protokołu, że nie będzie brał
udziału w głosowaniu nad procedowaną uchwałą ze względu na kolizję interesów.
W dyskusji udział wzięli: Julia Mach i Marzena Garzeł, która zgłosiła trzy poprawki do
projektu. Wobec braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji, przewodniczący Szczęsny Filipiak
zaproponował, aby procedowanie poprawek odbywało się w taki sposób, że po odczytaniu
treści poprawki odbędzie się dyskusja dotycząca danej poprawki, a następnie jej głosowanie.
Zaproponowany sposób procedowania został przyjęty przez aklamację.
Jako pierwsza procedowana była następująca poprawka:
W § 1 uchwały w punkcie 1) dopisuje się dodatkowo działki nr: 121/2 i 179/4, obr. 53
Krowodrza.
W dyskusji na temat zgłoszonej poprawki głos zabrał Szczęsny Filipiak.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod
głosowanie. Poprawka została przyjęta jednomyślnie – 17 głosami za.
Jako druga z kolei procedowana była następująca poprawka:
W § 1 uchwały dodaje się kolejny punkt w brzmieniu:
 wnioskuje się o wyłączenie z procedowania projektu planu działek z obszaru oznaczonego
nr 16, o numerach od 121 do 153 (z uwzględnieniem późniejszych podziałów, np. 145/1
i 145/2) oraz działek o numerach od 161 do 189 (z uwzględnieniem późniejszych
podziałów, np. 176/1 i 176/2), obr. 51 Krowodrza (wniosek nie obejmuje działek nr 143/1,
145/3, 147/3 oraz nr 148/3).
W uzasadnieniu do uchwały dopisuje się kolejny akapit odnoszący się do w/w postulatu,
w brzmieniu:
Na w/w teren złożony jest wniosek o wydanie W/Z wnioskowany przez 100% właścicieli
działek, dotyczących zabudowy budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolnostojącymi.
Również złożony jest wniosek do Komisja Architektury i Planowania Przestrzennego Rady
Miasta Krakowa o zmianę punktową przeznaczenia terenu w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa z Z.R na MN z dnia 2015-0206, który do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony.
W dyskusji na temat zgłoszonej poprawki wzięli udział: Jan Dziura-Bartkiewicz, Szczęsny
Filipiak, Łukasz Filipiak, Paweł Kowalski.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod
głosowanie. Poprawka została przyjęta jednomyślnie – 18 głosami za.
Jako trzecia z kolei procedowana była następująca poprawka:
W § 1 uchwały dodaje się kolejne punkty w brzmieniu:
 postuluje się o rozszerzenie obszaru oznaczonego nr 14 o działkę nr 145/1, obr. 50
Krowodrza,

 postuluje się o rozszerzenie obszaru oznaczonego nr 16 o działkę nr 120/1, 120/2, obr. 51,
Krowodrza,
 postuluje się o rozpatrzenie postulatów mieszkańców (zawartych w dołączonym piśmie
mieszkańców Osiedli Zakamycze, Olszanica, Chełm) o wyłączenie z procedowanego planu
działek stanowiących własność prywatną.
W uzasadnieniu do uchwały dopisuje się kolejny akapit odnoszący się do w/w postulatów,
w brzmieniu:
Wyłączenie powyższych działek stanowiących własność Skarbu Państwa, przy równoczesnym
włączeniu do projektu planu okolicznych działek stanowiących własność prywatną, stanowi
o nierównym wobec prawa traktowaniu obywateli (w tym przypadku mieszkańców, właścicieli
działek położonych w obszarach objętych planem).
W dyskusji na temat zgłoszonej poprawki głos zabrał Jan Dziura-Bartkiewicz.
Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał poprawkę pod
głosowanie. Poprawka została przyjęta stosunkiem głosów: 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący
się.
Uchwała w sprawie postulatów do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” (pismo znak:
BP-02.6721.329.22.2016.JKJ z dnia 25.11.2016) została podjęta jednomyślnie - 18 głosami
za (Uchwała nr XXVIII/255/2017).
Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta
Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
przebudowy ul. Kościuszki zreferował w imieniu projektodawcy Krzysztof Kwarciak. Zgłosił
on również poprawkę do projektu, zgodnie z którą w § 2 uchwały wskazuje się Szczęsnego
Filipiaka jako referenta, a uzasadnienie do uchwały oraz do załącznika otrzymuje następujące
(tożsame) brzmienie:
W połowie zeszłego roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące
przebudowy ul. Kościuszki. Zaprezentowane rozwiązania projektowe budzą spore
kontrowersje wśród wielu mieszkańców, w efekcie czego zgłoszono dziesiątki uwag do
koncepcji inwestycji. Również Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec w Uchwale nr XX/181/2016
z dnia 24 maja 2016 r. postulowała wprowadzenie licznych zmian. Prawie wszystkie sugestie
zostały odrzucone. Uzasadnienia poszczególnych rozstrzygnięć były w większości wypadków
bardzo lakoniczne. Wnioski dotyczyły często złożonych problemów, mimo to stanowisko
ZIKiT-u zawierało zazwyczaj tylko ogólnikową argumentację. Rozpatrywanie uwag trwało
zaledwie kilka dni. W naszym przekonaniu jest mało prawdopodobne, aby w tak krótkim
czasie postulaty zostały rzetelnie przeanalizowane. Rada Dzielnicy Uchwałą nr
XXII/220/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku wniosła sprawę pod obrady właściwej komisji RMK.
Niestety to stanowisko nie zostało zrozumiane, w związku z czym nie nadano mu biegu.
Realizacja koncepcji przebudowy ul. Kościuszki w proponowanym kształcie doprowadzi do
wycinki wielu drzew i krzewów, likwidacji ponad połowy miejsc postojowych oraz może
skutkować paraliżem komunikacyjnym. Nie widzimy również sensu wydatkowania milionów
złotych na wprowadzenie rozwiązań, których efekty będą wątpliwe.
Według nieoficjalnych informacji koncepcja, która była poddana konsultacjom społecznym
może ulec istotnym zmianom, wynikającym z braku możliwości technicznych realizacji
niektórych inwestycji. Jeżeliby tak by się stało, to uważamy za konieczne ponowne uzyskanie
opinii mieszańców.

Ze względu na konieczność skonsultowania jednego z zapisów uchwały z przedstawicielem
Rady Miasta Krakowa, przewodniczący Szczęsny Filipiak ogłosił pięciominutowa przerwę
w obradach.
Po wznowieniu obrad odbyła się dyskusja, w której udział wzięli: Andrzej Maria Hawranek,
Paweł Kowalski, który zgłosił poprawkę do projektu, Łukasz Filipiak, Paweł Kajfasz, Witold
Górny, Krzysztof Kwarciak, Krzysztof Jakubowski.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone poprawki.
Jako pierwsza głosowana była poprawka Krzysztofa Kwarciaka. Została ona przyjęta
jednomyślnie – 18 głosami za.
Następnie została poddana pod głosowanie poprawka Pawła Kowalskiego, w brzmieniu:
Po słowach: „oraz może skutkować paraliżem komunikacyjnym” dodajemy: „na skutek
wyniesienia torowiska”.
Za poprawką oddano 4 głosy, przeciw 9, 5 osób wstrzymało się od głosu. Poprawka nie
uzyskała wymaganej większości, co oznacza, że została odrzucona.
Uchwała w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących
przebudowy ul. Kościuszki została podjęta jednomyślnie - 17 głosami za (Uchwała nr
XXVIII/256/2017).
Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie poparcia rekomendacji zespołu zadaniowego ds. wdrażania
reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków zreferował w imieniu
projektodawcy Łukasz Filipiak.
W dyskusji głos zabrali: Paweł Kajfasz, Krzysztof Kwarciak, Łukasz Filipiak, Szczęsny
Filipiak oraz Julia Mach, która zgłosiła wniosek formalny o przerwanie dyskusji. Za
wnioskiem formalnym opowiedziała się Marzena Garzeł, przeciw wnioskowi – Paweł
Kowalski.
Wniosek formalny został poddany pod głosowanie i przyjęty stosunkiem głosów: 10 za,
4 przeciw, 3 wstrzymujące się.
Uchwała w sprawie poparcia rekomendacji zespołu zadaniowego ds. wdrażania reformy
oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków została podjęta stosunkiem głosów:
14 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się (Uchwała nr XXVIII/257/2017).
Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu
Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec zreferował w imieniu projektodawcy
Łukasz Filipiak.
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu
Obywatelskiego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec została podjęta jednomyślnie – 17 głosami
za (Uchwała nr XXVIII/258/2017).
Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach Dzielnic
zreferował w imieniu projektodawcy Szczęsny Filipiak.
W dyskusji jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Kwarciak, który zapowiedział zgłoszenie
trzech poprawek do projektu. Po odczytaniu pierwszej poprawki odbyła się dyskusja, w której

udział wzięli: Łukasz Filipiak, Andrzej Hawranek, Witold Górny, Szczęsny Filipiak, Jakub
Markowski, który zgłosił wniosek formalny o przerwanie dyskusji, a następnie go wycofał,
Andrzej Maria Hawranek.
Po zakończeniu dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę Krzysztofa
Kwarciaka, w brzmieniu:
§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Wnioskujemy o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących
Statutach Dzielnicy I-XVIII, które polegałyby na:
1) modyfikacji brzmienia § 8 pkt. 4 na następujące: W skład komisji wchodzą członkowie rady
oraz inne osoby,
2) dodaniu pkt 9 w § 38 o następującym brzmieniu: Rezygnację z członkostwa w komisji
osoby, nie będącej członkiem Rady, rada przyjmuje niezwłocznie, nie później niż po
upływie 45 dni od jej złożenia,
3) dodaniu § 39 a, który by otrzymał następujące brzmienie:
1. Rada może powołać do składu komisji osobę nie będącą członkiem rady z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50 mieszkańców.
2. Dla wniosku mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio § 35.
3. Powołanie do komisji osoby nie będącej członkiem Rady wymaga uprzedniego
wyrażenia zgody przez kandydata w formie pisemnej.
4. Członkowie komisji nie będący członkami rady mają prawo zabierać głos na sesjach
Rady w sprawach dotyczących zakresu działania Komisji.
Dotychczasowy § 2 staje się § 3.
Na końcu uzasadnienia dodaje się następujący tekst:
Mamy świadomość, że proponowane zmiany mają służyć jedynie uporządkowaniu przepisów
oraz dostosowaniu regulacji do zmian prawa. Jednak prosimy o rozważenie sugerowanych
przez nas zmian w statutach. Być może powinny one być przedmiotem osobnej inicjatywy.
Możliwość powoływania do komisji osób nie będących radnymi byłaby dobrą formułą
współpracy Dzielnicy z poszczególnymi mieszkańcami. Ułatwiłoby to angażowanie w prace
Rady specjalistów z różnych dziedzin i lokalnych liderów. taka zmiana przepisów
zwiększyłaby również podmiotowość osób wspierających działanie samorządu. W naszym
przekonaniu byłoby to kolejne narzędzie partycypacji społecznej. Uważamy, że powołanie
dodatkowych członków nie może generować dodatkowych kosztów. Dlatego powinny one
pełnić funkcję społecznie lub można się zastanowić nad innymi rozwiązaniami prowadzącymi
do osiągnięcia celu.
Za poprawką oddano 1 głos, przeciw 13, 5 osób wstrzymało się od głosu. Poprawka nie
uzyskała wymaganej większości, co oznacza, że została odrzucona.
Krzysztof Kwarciak oświadczył, że rezygnuje ze zgłaszania kolejnych poprawek.
Uchwała w sprawie w sprawie opinii dotyczącej wstępnego projektu zmian w statutach
Dzielnic została podjęta stosunkiem głosów: 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się (Uchwała
nr XXVIII/259/2017).
Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie przywrócenia wyglądu i funkcji chodnika przy posesji nr 7 na
ul. Prusa w Krakowie zreferował w imieniu projektodawcy Szczęsny Filipiak.

W dyskusji głos zabrał Krzysztof Jakubowski.
Uchwała w sprawie przywrócenia wyglądu i funkcji chodnika przy posesji nr 7 na ul. Prusa
w Krakowie została podjęta jednomyślnie – 19 głosami za (Uchwała nr XXVIII/260/2017).
Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2017 rok
zreferował w imieniu projektodawcy Szczęsny Filipiak.
W dyskusji głos zabrali Krzysztof Kwarciak i Witold Górny.
Uchwała w sprawie propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2017 rok została
podjęta jednomyślnie – 18 głosami za (Uchwała nr XXVIII/261/2017).
Ad. 16.
Przewodniczący Szczęsny Filipiak:
 odczytał pismo Wydziału Rozwoju Miasta UMK w sprawie programu „Ambasador
budżetu obywatelskiego”, zawierające m. in. prośbę o zgłoszenie przedstawicieli Rady
Dzielnicy, chętnych do pełnienia ww. funkcji; chęć taką wyrazili Jakub Markowski
i Krzysztof Kwarciak,
 poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia dla terenu
Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak
i w miejscu sprzedaży; stwierdził, że Rada Dzielnicy w ramach konsultacji powinna podjąć
stosowną uchwałę na następnej sesji,
 poinformował, że w dniu 20 stycznia br. o godz. 11.00 u zastępcy dyrektora Zarządu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu odbędzie się spotkanie w sprawie organizacji
ruchu w rejonie byłej strzelnicy garnizonowej, z udziałem zarówno członków Rady
Dzielnicy, jak i wydelegowanych przedstawicieli mieszkańców,
 stwierdził, że powrót do dyskutowanej już kiedyś sprawy ewentualnego rozszerzenia strefy
płatnego parkowania będzie możliwy po rozpoznaniu, czy ze strony Miasta jest wola
wprowadzania zmian w tym zakresie.
Jakub Markowski zwrócił się do członków Rady o rozpropagowanie wśród mieszkańców
możliwości zgłaszania propozycji organizacji wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy
VII.
Julia Mach poinformowała, że w planach jest zorganizowanie spotkania z mieszkańcami
w sprawie skweru u zbiegu al. Focha i ul. Królowej Jadwigi.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący o godz. 20.53 zamknął sesję.
Protokołowała:
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