Dz-05.0021.13.2019
Protokół nr 13/2019
z obrad XIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza (VIII kadencja 2018-2023)
z dnia 28 października 2019 r. w godz. 18.07 –21.10
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
I.
Otwarcie sesji.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza Pan
Maciej Żmuda przywitał obecnych 17 członków Rady (Lista obecności – zał. nr 1 niniejszego
protokołu), otwierając obrady XIII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza.
Ad 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przewodniczący poinformował, że zawiadomienie o zwołaniu sesji oraz projekt porządku obrad
wraz z projektami uchwał zostały przesłane Radnym (zał. nr 2).
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XII sesji Rady.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w zadaniach Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok
2019 (projekt Zarządu).
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wskazania delegata Rady Dzielnicy V Krowodrza
do prac w Forum przyszłości Dzielnic (projekt Zarządu).
6. Przyjęcie projektu uchwały w opinii nowego przebiegu trasy rowerowej na terenie
Dzielnicy V Krowodrza (projekt Zarządu).
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z usługami w parterze i parkingiem podziemnym na dz.61/2, 61/3, 62 obr. 46 Krowodrza
wraz z budową zjazdu na dz. 402 obr. 46 Krowodrza (ul. Mazowiecka) oraz
infrastrukturą dodatkowo na dz. nr 402 i 399 obr. 46 Krowodrza w Krakowie” (projekt
Komisji Architektury BiU).
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z garażem podziemnym na działkach nr 4 i 5 obr. 46 Krowodrza oraz infrastrukturą
techniczną, zbiornikiem retencyjnym oraz wjazdem na działach nr 4, 5, 392/3 obr. jw.
i 301obr. 45 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej w Krakowie” (projekt Komisji
Architektury BiU).
9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.590.2019.AP (projekt Komisji
PSiM).
10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
na następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.654.2019.AP (projekt Komisji
PSiM).
11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie użytkowania hulajnóg z napędem elektrycznym
i innych środków transportu osobistego z napędem elektrycznym na terenie parków w
Dzielnicy V Krowodrza (projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
12. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach
Dzielnicy V Krowodrza poprzez wprowadzenie ograniczeń wjazdu w zakresie tonażu
do 3,5 t w kwartałach z dopuszczeniami przez Zarządzającego ruchem i za zezwoleniami
Zarządcy drogi (projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
13. Sprawy bieżące.
14. Oświadczenia i komunikaty.
15. Zakończenie sesji.

Na sesję przybył kolejny Radny, obecnych 18 członków Rady.
Prowadzący poinformował, że wpłynęły dodatkowe projekty uchwały, który nie wpłynęły na
8 dni przed sesją i nie zostały niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Dzielnicy
oraz na tablicy ogłoszeń Dzielnicy, dlatego istnieje koniczność wprowadzenia projektów
uchwał do porządku obrad.
1/ Pisemny wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia zapisu zadania
Dzielnicy V Krowodrza na rok 2020 – zał. nr 3 (projekt uchwały Zarządu).
Za przyjęciem wniosku było 17 członków Rady Dzielnicy; 1 osoba nie bierze udziału
w głosowaniu; w obecności 18 członków Rady.
2/ Pisemny wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały
Nr LI/397/2018 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na
zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2019 – zał. nr 4 (projekt Zarządu).
Za przyjęciem wniosku było 18 członków Rady Dzielnicy; w obecności 18 członków Rady.
3/ Pisemny wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie poparcia działań Rady
Dzielnicy VI Bronowice o utworzenie parku miejskiego w rejonie Fortu Bronowice przy
ul. Rydla w Krakowie – zał. nr 5 (projekt Zarządu).
Za przyjęciem wniosku było 18 członków Rady Dzielnicy; w obecności 18 członków Rady.
4/ Pisemny wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie opinii dla zamiaru uznania
za pomnik przyrody drzewa rosnącego na terenie działki nr 186 obr. 46 Krowodrza – zał. nr 6.
Za przyjęciem wniosku było 18 członków Rady Dzielnicy; w obecności 18 członków
Rady.
Projekt porządku obrad po zmianach:
Otwarcie sesji.
Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z XII sesji Rady.
Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w zadaniach Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok
2019 (projekt Zarządu).
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wskazania delegata Rady Dzielnicy V Krowodrza
do prac w Forum przyszłości Dzielnic (projekt Zarządu).
6. Przyjęcie projektu uchwały w opinii nowego przebiegu trasy rowerowej na terenie
Dzielnicy V Krowodrza (projekt Zarządu).
7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
usługami w parterze i parkingiem podziemnym na dz.61/2, 61/3, 62 obr. 46 Krowodrza
wraz z budową zjazdu na dz. 402 obr. 46 Krowodrza (ul. Mazowiecka) oraz
infrastrukturą dodatkowo na dz. nr 402 i 399 obr. 46 Krowodrza w Krakowie” (projekt
Komisji Architektury BiU).
8. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
garażem podziemnym na działkach nr 4 i 5 obr. 46 Krowodrza oraz infrastrukturą
techniczną, zbiornikiem retencyjnym oraz wjazdem na działach nr 4, 5, 392/3 obr. jw. i
301obr. 45 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej w Krakowie” (projekt Komisji Architektury
BiU).
9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na
następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.590.2019.AP (projekt Komisji
PSiM).
10. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na
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następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.654.2019.AP (projekt Komisji
PSiM).
11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie użytkowania hulajnóg z napędem elektrycznym i
innych środków transportu osobistego z napędem elektrycznym na terenie parków w
Dzielnicy V Krowodrza (projekt Grupy Radnych ).
12. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach
Dzielnicy V Krowodrza poprzez wprowadzenie ograniczeń wjazdu w zakresie tonażu do
3,5 t w kwartałach z dopuszczeniami przez Zarządzającego ruchem i za zezwoleniami
Zarządcy drogi (projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa).
13. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w sprawie uzupełnienia zapisu zadania
Dzielnicy V Krowodrza na rok 2020 (projekt Zarządu).
14. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr LI/397/2018 Rady Dzielnicy
V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic”
w roku 2019 (projekt Zarządu).
15. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie poparcia działań Rady Dzielnicy VI Bronowice o
utworzenie parku miejskiego w rejonie Fortu Bronowice przy ul. Rydla w Krakowie
(projekt Zarządu).
16. Przyjęcie projekt uchwały w sprawie opinii dla zamiaru uznania za pomnik przyrody
drzewa rosnącego na terenie działki nr 186 obr. 46 Krowodrza (projekt Zarządu).
17. Sprawy bieżące.
18. Oświadczenia i komunikaty.
19. Zakończenie sesji.
Prowadzący p. Maciej Żmuda poddał projekt porządku obrad pod głosowanie, który został
przyjęty było 18 członków Rady Dzielnicy; w obecności 18 członków Rady.
Głos zabrał p. Edward Tarczałowicz w sprawie właściwych zapisów projektów uchwał;
uzupełnienia literówek, dodania przyimków.
Ad 3. Przyjęcie Protokołu z XII sesji Rady.
Wobec braku uwag do Protokołu z XII sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza, Prowadzący
p. Maciej Żmuda stwierdził jego przyjęcie.
Ad 4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany w zadaniach Rady Dzielnicy V
Krowodrza na rok 2019 (projekt Zarządu).
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Maciej Żmuda.
Projekt uchwały przyjęto za 17 głosami; przy 1 głosie wstrzymującym; w obecności 18
członków Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/115/2019
w sprawie zmiany w zadaniach Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2019 – zał. nr 7.
Ad 5.Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wskazania delegata Rady Dzielnicy V
Krowodrza do prac w Forum przyszłości Dzielnic (projekt Zarządu).
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Maciej Żmuda.
Projekt uchwały przyjęto za 17 głosami; przy 1 głosie wstrzymującym; w obecności 18
członków Rady Dzielnicy.

Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/116/2019
w sprawie wskazania delegata Rady Dzielnicy V Krowodrza do prac w Forum przyszłości
Dzielnic – zał. nr 8
Na sesję przybył kolejny Radny, obecnych 19 członków Rady.
Ad 6. Przyjęcie projektu uchwały w opinii nowego przebiegu trasy rowerowej na terenie
Dzielnicy V Krowodrza (projekt Zarządu).
Projekt uchwały przedstawił p. Maciej Żmuda
Głos zabrali:
p. Łukasz Mańczyk, p. Piotr Klimowicz, p. Mariusz Bembenek oraz p. Marta
Wodyńska, która poinformowała, że Komisja Infrastruktury Komunalnej nie
opiniowała projektu z uwagi na brak przekazania dokumentu do zaopiniowania.
Za przyjęciem projektu uchwały było - 19 członków Rady Dzielnic; przeciw - 1; wstrzymało
się 1 członków Rady.
Stwierdzam, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/117 /2019 w sprawie opinii
nowego przebiegu trasy rowerowej na terenie Dzielnicy V Krowodrza – zał. nr 9.
Ad 7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
usługami w parterze i parkingiem podziemnym na dz.61/2, 61/3, 62 obr. 46 Krowodrza wraz
z budową zjazdu na dz. 402 obr. 46 Krowodrza (ul. Mazowiecka) oraz infrastrukturą
dodatkowo na dz. nr 402 i 399 obr. 46 Krowodrza w Krakowie” (projekt Komisji Architektury
BiU).
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący komisji p. Paweł Potoczek – opinia
komisji pozytywna.
Głos zabrali:
p. Piotr Klimowicz oraz p. Mariusz Bembenek – wypowiadając się przeciw pozytywnej
opinii dla inwestycji;
p. Marcin Grega – opowiadając się za projektem uchwały.
Dodatkowych informacji udzielił p. Paweł Potoczek.
Poprawkę o zmianę opinii złożył p. Piotr Klimowicz (zał. nr 10).
P. Maciej Żmuda poddał Poprawkę pod głosowanie.
Za oddano 5 głosów; przeciw: 10 głosów: wstrzymało się 4 członków Rady; w obecności 19
Radnych. Prowadzący stwierdził, że Poprawka została odrzucona.
P. Maciej Żmuda poddał pod głosowanie projekt uchwały przygotowany przez Komisję
Architektury Budownictwa i Urbanistyki, który przyjęto: za 10 głosów; przeciw- 4 głosy;
wstrzymało się 5 członków Rady; w obecności 19 Radnych.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/118/2019
w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i parkingiem podziemnym na
dz.61/2, 61/3, 62 obr. 46 Krowodrza wraz z budową zjazdu na dz. 402 obr. 46 Krowodrza
(ul. Mazowiecka) oraz infrastrukturą dodatkowo na dz. nr 402 i 399 obr. 46 Krowodrza w
Krakowie” – zał. 11.

Ad 8.Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla
zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
garażem podziemnym na działkach nr 4 i 5 obr. 46 Krowodrza oraz infrastrukturą
techniczną, zbiornikiem retencyjnym oraz wjazdem na działach nr 4, 5, 392/3 obr. jw. i
301obr. 45 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej w Krakowie” (projekt Komisji Architektury
BiU).
Projekt uchwały przedstawi przewodniczący komisji p. Paweł Potoczek – opinia komisji
negatywna.
Głos zabrali:
p. Mariusz Bembenek, p. Piotr Klimowicz, p. Paweł Potoczek, p. Marta Wodyńska,
p. Tomasz Friediger.
P. Maciej Żmuda poddał pod głosowanie projekt uchwały, który przyjęto: za 6 głosów; przeciw
- 2 głosy; 1 osoba nie bierze udziału w głosowaniu; w obecności 19 Radnych.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/119/2019
w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 4 i 5 obr. 46
Krowodrza oraz infrastrukturą techniczną, zbiornikiem retencyjnym oraz wjazdem na działach
nr 4, 5, 392/3 obr. jw. i 301obr. 45 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej w Krakowie” – zał. nr 12
Ad 9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na
następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.590.2019.AP (projekt Komisji PSiM).
Projekt uchwały przedstawił przewodnicząca komisji p. Marcin Tabisz - pozytywna
opinia Komisji. Poinformował o odbytej wizji w lokalu, brak uwag ze strony sąsiadów,
mieszkanie utrzymane w dobrym stanie.
Prowadzący p. Maciej Żmuda poddał pod głosowanie projekt uchwały, który przyjęto: 19
głosami za; w obecności 19 członków Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/120/2019 w
sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem
znak ML-07.7123.590.2019.AP – zał. nr 13.
Ad 10.Przyjęcie projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na
następny okres zgodnie z pismem znak ML-07.7123.654.2019.AP (projekt Komisji PSiM).
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący komisji p. Marcin Tabisz - pozytywna
opinia Komisji. Poinformował o odbytej wizji w lokalu, brak uwag sąsiadów, mieszkanie
dobrze utrzymane.
Prowadzący p. Maciej Żmuda poddał pod głosowanie projekt uchwały, który przyjęto: 19
głosami za; w obecności 19 członków Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/121/2019
w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem
znak ML-07.7123.654.2019.AP – zał. nr 14.
Ad 11. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie użytkowania hulajnóg z napędem elektrycznym
i innych środków transportu osobistego z napędem elektrycznym na terenie parków w
Dzielnicy V Krowodrza (projekt Komisja PiB).

Projekt uchwały w imieniu projektodawców przedstawił przewodniczący Komisji
Praworządności i Bezpieczeństwa p. Tomasz Friediger, poinformował o Autopoprawce
dotyczącej zmiany podstawy prawnej (zał. nr 15).
Głos zabrali:
p. Edward Tarczałowicz, p. Paweł Potoczek, p. Tomasz Friediger, p. Agnieszka
Wantuch, p. Mateusz Stańczyk, p. Mariusz Bembenek, p. Marta Wodyńska, p. Łukasz
Mańczyk, p. Przemysław Łukasik.
Prowadzący p. Maciej Żmuda poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za - oddano 12 głosów; przeciw – 2 głosy; wstrzymujące- 4 głosy; w obecności 18 członków
Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/122/2019
w sprawie użytkowania hulajnóg z napędem elektrycznym i innych środków transportu
osobistego z napędem elektrycznym na terenie parków w Dzielnicy V Krowodrza – zał. nr 16.
Ad 12. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach
Dzielnicy V Krowodrza poprzez wprowadzenie ograniczeń wjazdu w zakresie tonażu do 3,5 t
w kwartałach z dopuszczeniami przez Zarządzającego ruchem i za zezwoleniami Zarządcy
drogi (projekt Grupy Radnych).
Projekt uchwały przedstawił w imieniu Grupy Radnych p. Tomasz Friediger wraz
z Autopoprawką (zał. nr 17).
Głos zabrali:
p. Paweł Potoczek, p. Agnieszka Wantuch, p. Mateusz Stańczyk, p. Marta Wodyńska,
p. Tomasz Friediger.
Poprawkę dot. zmiany zapisu „do 3,5t”- złożył p. Tomasz Friediger - zał. nr 18.
Prowadzący poddał pod głosowanie Poprawkę. Za – oddano 17 głosów; przeciw- 0 głosów;
wstrzymujące – 1 głos; w obecności 18 członków Rady. Prowadzący stwierdził przyjęcie
Poprawki.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz Autopoprawką i przyjętą Poprawką.
Za – oddano 14 głosów; przeciw- 3 głosy; wstrzymujące – 1 głos; w obecności 18 członków
Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/123/2019 w
sprawie poprawy warunków bezpieczeństwa na drogach Dzielnicy V Krowodrza poprzez
wprowadzenie ograniczeń wjazdu w zakresie tonażu do 3,5 t w kwartałach z dopuszczeniami
przez Zarządzającego ruchem i za zezwoleniami Zarządcy drogi - zał. nr 19.
Ad 13.Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia zapisu zadania Dzielnicy V
Krowodrza na rok 2020 (projekt Zarządu).
Projekt uchwały przedstawił przedstawiła p. Agnieszka Wantuch.
Głos zabrała p. Marta Wodyńska składając uwagi do zapisu uzasadnienia.
Przewodniczący zaproponował Zarządowi przyjęcie Autopoprawki wykreślającej część
uzasadnienia - przyjęto jednogłośnie przez Zarząd (przyjęto- za: 4 głosy).
Prowadzący p. Maciej Żmuda poddał głosowanie projekt uchwały wraz z Autopoprawką.

Za – oddano 16 głosów; przeciw- 0 głosów; wstrzymujące – 1 głos; w obecności 17 członków
Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/124/2019
uzupełnienia zapisu zadania Dzielnicy V Krowodrza na rok 2020 - zał. nr 20.
Ad 14. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr LI/397/2018 Rady
Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa
Dzielnic” w roku 2019 (projekt Zarządu).
Projekt uchwały przedstawił p. Maciej Żmuda.
Prowadzący p. Maciej Żmuda poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za – oddano 17 głosów; przeciw- 0 głosów; wstrzymujące – 0 głosów; w obecności 17
członków Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/125/2019
w sprawie korekty Uchwały Nr LI/397/2018 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału
środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2019- zał. nr 21.
Ad 15. Przyjęcie projekt uchwały w sprawie poparcia działań Rady Dzielnicy VI Bronowice
o utworzenie parku miejskiego w rejonie Fortu Bronowice przy ul. Rydla w Krakowie (projekt
Zarządu).
Projekt uchwały przedstawił p. Maciej Żmuda.
Głos zabrali:
p. Marcin Grega, p. Maciej Żmuda, p. Paweł Potoczek.
Prowadzący p. Maciej Żmuda poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za – oddano 16 głosów; przeciw- 0 głosów; wstrzymujące – 1 głos; w obecności 17 członków
Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/126/2019
w sprawie poparcia działań Rady Dzielnicy VI Bronowice o utworzenie parku miejskiego
w rejonie Fortu Bronowice przy ul. Rydla w Krakowie- zał. nr 22.
Ad 16. Przyjęcie projekt uchwały w sprawie w sprawie opinii dla zamiaru uznania za pomnik
przyrody drzewa rosnącego na terenie działki nr 186 obr. 46 Krowodrza (projekt Zarządu).
Projekt uchwały przedstawił p. Maciej Żmuda.
Za – oddano 16 głosów; przeciw- 0 głosów; wstrzymujące – 1 głos; w obecności 17 członków
Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XIII/127/2019
w sprawie opinii dla zamiaru uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego na terenie działki
nr 186 obr. 46 Krowodrza- zał. nr 23.
Ad 17. Sprawy bieżące.
1.
Przewodniczący Rady p. Maciej Żmuda na wstępnie poinformował, że dekretacja
poczty przez Zarząd zostanie uszczegółowiona; odniósł się do wniosków, złożonych do
Protokołu przez Komisję Infrastruktury Komunalnej w sprawie:

- przejścia przy ul. Prądnickiej: w dniu 13.09.2019r. odbyła się wizja w terenie z udziałem:
Straży Miejskiej, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Miejskiego Inżyniera Ruchu ws. wstępnej
lokalizacji, obecnie konsultowany jest zakresem prac projektowych;
- wykonanego remontu w ul. Za Targiem – wystosowano pismo ws. wizji w terenie;
-wyznaczenia miejsc postojowych w al. Kijowskiej – w rozmowie telefonicznej z Wydziałem
MIR – jest negatywna opinia wydziału co do lokalizacji, będzie przesłana do Rady;
- wyznaczenia miejsc postojowych w al. Słowackiego – Zarząd wystąpił z pismem o wizję;
- przełożenia płytek w ul. Chopina – Zarząd wstąpił z pismem o naprawę chodnika.
W trakcie odpowiedzi na wnioski głos zabrali: p. Tomasz Fridiger, p. Piotr Klimowicz,
p. Marta Wodyńska, p. Marta Burzyńska oraz p. Marzena Kopeć przedstawiając problem
zamknięty bramek na stadion WKS Wawel; Przewodniczący poinformował o podjętych
rozmowach w tej sprawie z WKS Wawel i Strażą Miejską, która z uwagi na brak uchwalonego
regulaminu, nie może karać właścicieli psów, które zanieczyszczają tereny zielone na obiekcie;
brak regulaminów parków dotyczy większości obiektów.
Głos zabrali: p. Łukasz Mańczyk, p. Marta Burzyńska, p. Piotr Klimowicz.
2.
Przewodniczący poinformował o planowanym spotkaniu w dniu 6.11. 2019 r.
ws. zagospodarowania Placu Inwalidów; głos zabrała p. Natalia Schmidt – Polończyk.
3.
P. Marta Burzyńska poinformowała i zaprosiła wszystkich do wzięcia udziału
w obchodach Niepodległości Polski organizowanych na Placu Axentowicza w dniu 8 listopada
br., w których wezmą udział przedstawiciele szkół, samorządu i władz miasta.
4.
P. Maciej Żmuda poinformował o wniosku dotyczącym udzielenia patronatu Rady nad
obchodami 25 rocznicy śmierci gen. Stanisława Maczka; głos zabrał p. Edward Tarczałowicz
przedstawiając wątpliwości co do organizacji tej imprezy.
5.
P. Piotr Klimowicz odniósł się jeszcze do regulaminów parków i samowoli dzierżawcy
w Parku Jordana; głos zabrali: p. Maciej Żmuda, Łukasz Mańczyk, p. Tomasz Friediger.
Ad 18. Oświadczenia i komunikaty.
Przewodniczący Rady p. Maciej Żmuda poinformował o terminie kolejnej sesji w dniu 20
listopada br. o godz. 18.00
Ad 19. Zakończenie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący p. Maciej Żmuda zamknął obrady XIII sesji
Rady Dzielnicy V Krowodrza godz. 21.10.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza
Maciej Żmuda

Protokołowała:
Małgorzata Ambrozik

