Dz-05.0021.41.2021
Protokół nr 41/2021
z obrad XLI sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza (VIII kadencja 2018-2023) z dnia
16 września 2021 r. w godz. 18.00 – 19.35,w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy V
Krowodrza przy ul. Kazimierza Wielkiego 112/2,
w trybie stacjonarno – zdalnym
Ad 1. Otwarcie sesji.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza Pan Maciej
Żmuda przywitał obecnych 16 członków Rady (Lista obecności – zał. nr 1 niniejszego
protokołu), otwierając obrady XLI 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).
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021 (Projekt Zarządu)
4. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 (Projekt Zarządu)
5. Przyjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Dzielnicy V
Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic”
w roku 2021 (Projekt Zarządu)
6. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022
oraz do WPF i WPI na lata 2022 - 2024 zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury
rowerowej po północnej stronie ul. Armii Krajowej, pomiędzy ul. Piastowską a ul.
Przybyszewskiego, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu” (Projekt Komisji
Praworządności i Bezpieczeństwa)
7. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022
oraz do WPF i WPI na lata 2022 - 2024 zadania inwestycyjnego „Budowa kontynuacji
drogi rowerowej na działce Gminy Miejskiej Kraków nr 232/18 obr. K-45 j. ew.
Krowodrza, pomiędzy pętlą tramwajową Dworzec Towarowy a ul. Prądnicką, dla
poprawy bezpieczeństwa ruchu” (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
8. Sprawy bieżące.
9. Oświadczenia i komunikaty.
10. Zakończenie sesji.
Ad 3. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2021 (Projekt Zarządu).
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady p. Maciej Żmuda
Do projektu uchwały została zgłoszona autopoprawka Zarządu.
Głos zabrali: p. Paweł Potoczek, Przewodniczący Rady p. Maciej Żmuda, Zastępca
Przewodniczącego Rady p. Edward Tarczałowicz, p. Marta Wodyńska, p. Anna Pojałowska,
p. Mateusz Stańczyk, p. Marta Burzyńska, p. Marcin Grega.
P. Paweł Potoczek odczytał i złożył poprawkę do projektu uchwały.
Prowadzący obrady poddał poprawkę pod głosowanie.
Radni obecni zdalnie, imiennie potwierdzili udział w głosowaniu.
Za przyjęciem poprawki oddano 5 głosów; przeciw: 7 głosów; wstrzymujące: 4 głosy; 1 osoba
nie brała udziału w głosowaniu; w obecności 17 Członków Rady.

Poprawka została odrzucona.
Prowadzący obrady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Radni obecni zdalnie, imiennie potwierdzili udział w głosowaniu.
Za przyjęciem projektu uchwały oddano 12 głosów; przeciw: 2 głosy; wstrzymujące: 2 głosy;
1 osoba nie brała udziału w głosowaniu; w obecności 17 Członków Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę XLI/256/2021
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V
Krowodrza na rok 2021 - zał. nr 3.
Ad 4. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy V Krowodrza na rok 2022 (Projekt Zarządu).
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady p. Maciej Żmuda.
Do projektu uchwały została zgłoszona autopoprawka Zarządu.
Brak dyskusji.
Do obrad dołączył Członek Rady, obecnych 18 osób
Prowadzący obrady poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Radni obecni zdalnie, imiennie potwierdzili udział w głosowaniu.
Za przyjęciem projektu uchwały oddano 15 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujące:
0 głosów; 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu; w obecności 18 Członków Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła Uchwałę Nr XLI/257/2021
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy V
Krowodrza na rok 2022 – zał. nr 4.
Ad 5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie korekty Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady
Dzielnicy V Krowodrza w sprawie podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa
Dzielnic” w roku 2021 (Projekt Zarządu).
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady p. Maciej Żmuda.
Brak dyskusji.
Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Radni obecni zdalnie, imiennie potwierdzili udział w głosowaniu.
Za przyjęciem projektu uchwały oddano 18 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujące: 0
głosów; w obecności 18 Członków Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła Uchwałę Nr XLI/258/2021
w sprawie korekty Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Dzielnicy V Krowodrza w sprawie
podziału środków finansowych na zadaniu „Obsługa Dzielnic” w roku 2021 – zał. nr 5.
Ad 6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na
rok 2022 oraz do WPF i WPI na lata 2022 - 2024 zadania inwestycyjnego „Budowa
infrastruktury rowerowej po północnej stronie ul. Armii Krajowej, pomiędzy ul. Piastowską
a ul. Przybyszewskiego, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu” (Projekt Komisji
Praworządności i Bezpieczeństwa)
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa
p. Tomasz Friediger

Głos zabrali: p. Piotr Klimowicz, Przewodniczący Rady p. Maciej Żmuda.
Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Radni obecni zdalnie, imiennie potwierdzili udział w głosowaniu.
Za przyjęciem projektu uchwały oddano 18 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujące:
0 głosów; w obecności 18 Członków Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła Uchwałę Nr XLI/259/2021
w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 oraz do WPF i WPI
na lata 2022 - 2024 zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury rowerowej po
północnej stronie ul. Armii Krajowej, pomiędzy ul. Piastowską a ul. Przybyszewskiego,
dla poprawy bezpieczeństwa ruchu” – zał. nr 6.
Ad 7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na
rok 2022 oraz do WPF i WPI na lata 2022 - 2024 zadania inwestycyjnego „Budowa
kontynuacji drogi rowerowej na działce Gminy Miejskiej Kraków nr 232/18 obr. K-45 j. ew.
Krowodrza, pomiędzy pętlą tramwajową Dworzec Towarowy a ul. Prądnicką, dla poprawy
bezpieczeństwa ruchu” (Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa)
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa
p. Tomasz Friediger.
Głos zabrali: p. Mariusz Bembenek, p. Piotr Klimowicz, p. Tomasz Friediger, p. Łukasz
Mańczyk, p. Marta Wodyńska.
Prowadzący obrady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Radni obecni zdalnie, imiennie potwierdzili udział w głosowaniu.
Za przyjęciem projektu uchwały oddano 18 głosów; przeciw: 0 głosów; wstrzymujące:
0 głosów; w obecności 18 Członków Rady.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła Uchwałę Nr XLI/260/2021
w sprawie wprowadzenia do Budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 oraz do WPF i WPI
na lata 2022 - 2024 zadania inwestycyjnego „Budowa kontynuacji drogi rowerowej na
działce Gminy Miejskiej Kraków nr 232/18 obr. K-45 j. ew. Krowodrza, pomiędzy pętlą
tramwajową Dworzec Towarowy a ul. Prądnicką, dla poprawy bezpieczeństwa ruchu” –
zał. nr 7.
Ad 8. Sprawy bieżące.
1. Przewodniczący Rady p. Maciej Żmuda:
- poinformował radnych o pracach związanych z zamknięciem kolejnego numeru gazetki
dzielnicowej, o odbiorze prac remontowych w ZSS Nr 4 oraz o podjęciu przez Zarząd
na posiedzeniu w dniu 17 września, negatywnej opinii dot. WZ dla inwestycji przy ul.
Kadeckiej/Kazimierza Wielkiego.
2. Radna p. Marzena Kopeć:
- poinformowała radnych o terminie i programie Pikniku Krowoderskiego, oraz
poprosiła radnych o rozpowszechnienie informacji poprzez rozwieszenie plakatów
w swoich okręgach wyborczych.
- omówiła poprawioną wersję pierwszego filmu „Wirtualne spacery po Krowodrzy”.
Głos w sprawie zabrali: Mariusz Bembenek oraz Paweł Potoczek.
3. Radna p. Marta Wodyńska:
- poprosiła Zarząd o zwrócenie się do projektanta oraz właściwego wydziału UMK
o przesłanie najnowszej wersji projektu Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej.
4. Radna Agnieszka Wantuch:

5.

6.

7.

8.

- zwróciła się z zapytaniem o projekt organizacji ruchu i powrót do ruchu
jednokierunkowego na al. 3 Maja, oraz zwróciła uwagę na błędy w oznakowaniu zjazdów
m. in. do aparthotelu.
Radna Marta Burzyńska:
- poprosiła o rozpowszechnienie informacji dotyczących głosowania Budżetu
Obywatelskiego, zaplanowanego w terminie od 1 do 10 października br. , na łamach
gazetki dzielnicowej i strony internetowej dzielnicy. Krótko omówiła zgłoszone przez
siebie projekty i poprosiła radnych o poparcie. Głos w sprawie zabrał p. Paweł Potoczek
Radny Łukasz Mańczyk:
- poinformował radnych o przygotowaniu komunikatu wspierającego proces głosowania
Budżetu Obywatelskiego.
- krótko omówił sprawę konkursu oraz realizacji zadania na rzecz mieszkańców Dzielnicy
V.
Radny Stanisław Wilk:
- poinformował członków Rady o braku możliwości organizowania mobilnych punktów
do głosowania B.O.
- zachęcił do wzięcia udziału w głosowaniu na projekty dzielnicowe i miejskie.
Radny Tomasz Friediger:
- omówił zgłoszony przez siebie projekt i poprosił radnych o głos.

Ad 9. Oświadczenia i Komunikaty.
1. Przewodniczący Rady p. Maciej Żmuda poinformował, że kolejna sesja Rady Dzielnicy
V Krowodrza planowana jest na dzień 21 października br., na godzinę 18:00.
2. Radny Mariusz Bembenek poinformował o zaproszeniu dla Rady Dzielnicy
do odwiedzenia Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej.
Ad 10. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady p. Maciej Żmuda podziękował członkom Rady za udział w XLI sesji
Rady Dzielnicy V Krowodrza i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął posiedzenie
o godz. 19.35.
Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza
Maciej Żmuda
Protokołowała:
Katarzyna Kulig

