
Projekt porządku obrad 

XXXVI sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec 

zwołanej na dzień 26 września 2017 r. o godz. 18.00 

w siedzibie Rady Dzielnicy VII 

przy ul. Prusa 18 w Krakowie 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Dzielnicy VII, odbytej w dniu 29 sierpnia 2017 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych w ramach zadania 

„Obsługa Dzielnic” w 2017 r. – projektodawca Zarząd (druk nr 334, referuje Szczęsny 

Filipiak). 

5. Projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” 

w 2018 r. – projektodawca Zarząd (druk nr 335, referuje Szczęsny Filipiak). 

6. Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2017 – projektodawca Zarząd (druk nr 336, 

referuje Szczęsny Filipiak). 

7. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu 

pomieszczenia tymczasowego położonego przy ul. Mirowskiej w Krakowie 

(ML-02.7123.570.2017.AJ z dnia 22.08.2017) – projektodawca Zarząd (druk nr 337, 

referuje Andrzej Hawranek). 

8. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy części nieruchomości nr 155/1, 

obręb 23 Krowodrza (pismo znak: RZH.621.1.14.2017 z dnia 24.08.2017) – projektodawca 

Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury (druk nr 338, referuje Krzysztof 

Jakubowski). 

9. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 

al. Kijowskiej na odcinku od ul. Lea do ul. Mazowieckiej oraz przejazdu rowerowego 

z ul. Wrocławskiej na wprost do fortów Kleparz w ramach zadania „Łączymy Parki 

Krakowa – I, IV, V, VII do Ojcowa” – projektodawca Komisja Planowania Przestrzennego 

i Architektury (druk nr 339, referuje Krzysztof Jakubowski). 

10. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia skośnego parkowania samochodów na ul. Prusa 

po stronie nieparzystej od ulicy Fałata do ulicy Salwatorskiej – projektodawca Komisji 

Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (druk nr 340, referuje Witold 

Górny). 

11. Oświadczenia i komunikaty. 

 

     Przewodniczący 

     Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec 

 

       Szczęsny Filipiak 

  


