
Projekt porządku obrad 

IV sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec 

zwołanej na dzień 19 lutego 2019 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 III sesji Rady Dzielnicy VII, odbytej w dniu 10 stycznia 2019 r. 

4. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany dotyczącej wieloletniego zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII” (druk 

nr 34 – referuje Szczęsny Filipiak) 

5. Projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącej Komisji Kultury Rady 

Dzielnicy VII Zwierzyniec (druk nr 35– referuje Marzena Garzeł). 

6. Projekt uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady 

Dzielnicy VII Zwierzyniec (druk nr 36 – referuje Paweł Kajfasz). 

7. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki nr 237/6, obr. 17 Krowodrza, 

położonej przy ul. Smorawińskiego w Krakowie (pismo znak: GS-01.6840.2.46.2018 

z 10.01.2019) (druk nr 37  – referuje Marek Sikora). 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Szkołą 

Podstawową Nr 72 a firmą POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. (pismo znak: 

GS-02.6871.2.4.2015.MG z 29.01.2019) (druk nr 38 – referuje Marek Sikora). 

9. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej możliwości wprowadzenia strefy 

zamieszkania na ul. Nad Źródłem w Krakowie (druk nr 39 – referuje Jakub Markowski). 

10. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu 

socjalnego położonego przy ulicy Mirowskiej w Krakowie (pismo znak: ML-

10.7.123.1136.2018.AJ z dnia 22 stycznia 2019) (druk nr 40 – referuje Jakub 

Markowski). 

11. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej montażu słupków blokujących w rejonie 

posesji przy ul. Królowej Jadwigi 91 ABC w Krakowie (druk nr 41– referuje Jakub 

Markowski). 

12. Projekt uchwały w sprawie kontroli jakości wody w Potoku Olszanickim (druk nr 42 – 

referuje Julia Mach). 

13. Projekt uchwały w sprawie wniosków i uwag dotyczących planowanej inwestycji Trasa 

Pychowicka i Trasa Zwierzyniecka (pismo znak: IŻ.455.25.19.AM z 15.01.2019) (druk nr 

43 – referuje Szczęsny Filipiak). 

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu wspierania osób 

niepełnosprawnych (druk nr 44 – referuje Szczęsny Filipiak). 

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu ochrony zdrowia 

i profilaktyki zdrowotnej (druk nr 45 - referuje Szczęsny Filipiak). 

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności 

miejskich szkół i placówek oświatowych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec (druk nr 

46 – referuje Szczęsny Filipiak). 



17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności 

miejskich placówek kultury (druk nr 47 – referuje Szczęsny Filipiak). 

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności 

miejskich placówek sportu (druk nr 48 – referuje Szczęsny Filipiak). 

19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu wspierania działalności 

miejskich placówek pomocy społecznej i zdrowia (druk nr 49 – referuje Szczęsny 

Filipiak). 

20. Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2019 (druk nr 50 – referuje Szczęsny 

Filipiak). 

21. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta 

Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa 

dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Półwsie Zwierzynieckie” (druk nr 51 – referuje Szczęsny 

Filipiak). 

22. Projekt uchwały w sprawie propozycji do planu pracy Rady Miasta Krakowa na 2019 rok 

(druk nr 52 – referuje Szczęsny Filipiak). 

23. Oświadczenia i komunikaty. 
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