Przyszłość Grzegórzek i użytek ekologiczny
2021-07-01
W środę, 7 lipca o godz. 10:00 odbędzie się 62. sesja Rady Miasta Krakowa. Podczas sesji
radni m.in. zajmą się ustanowieniem użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” oraz wysłuchają
informacji Prezydenta Miasta Krakowa na temat przyszłości okolicy Hali Targowej.
Posiedzenie odbędzie się w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Jeden z pierwszych punków sesji dotyczy przyszłości Hali Targowej oraz planowanej
budowy Placu Grzegórzeckiego. W tej sprawie informacje przedstawi Prezydent
Miasta Krakowa. Odbędzie się także głosowanie nad ustanowieniem użytku
ekologicznego „Łąki na Klinach”. Jest to projekt uchwały Komisji Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Oprócz tego w programie sesji znalazło się 26 punktów, część z nich dotyczy
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów: „Skotniki - Południe”, „Kujawy”, „Nowa Huta Przyszłości –
Igołomska Południe”.
Radni zajmą się uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Morelowa”, wraz z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia
nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morelowa”.
Ponadto radni zajmą się nowelizacjami uchwał w sprawie regulaminu korzystania z
parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R), w sprawie wspólnej
obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi
Oświaty w Krakowie.
W drugim czytaniu będzie procedowany projekt zmiany siedziby filii Biblioteki Kraków
oraz dokonania zmian w statucie Biblioteki Kraków. Oprócz tego odbędzie się drugie
czytanie czterech projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie Miasta Krakowa
na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także czterech druków
dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż mienia w drodze przetargu.
Porządek obrad
Możliwy udział mieszkańców
Przypominamy, że mieszkańcy mogą zdalnie zabrać głos podczas sesji RMK. W tym
celu należy przesłać zgłoszenie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa na adres
br.umk@um.krakow.pl wraz ze wskazaniem kontaktowego adresu mailowego na co
najmniej dzień przed terminem sesji. Mieszkańcy powinni też określić, w którym
punkcie obrad chcą zabrać głos. Na podany adres przesłany zostanie link
umożliwiający – poprzez aplikację Microsoft Teams – zdalne uczestnictwo w sesji RMK
oraz zabranie głosu w dyskusji.
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