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Podczas ostatniej przed przerwą wakacyjną sesji Rady Miasta Krakowa radni zdecydowali o
przystąpieniu do sporządzenia kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego, emisji obligacji
komunalnych oraz nadali nazwy skwerom i ulicom.

Radni w trybie jednego czytania zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Rydla”, „Bobrzyńskiego”, „Górka
Narodowa – rejon ul. Banacha I, II, III, IV, V”. Podjęli także uchwałę w sprawie aktualizacji
„Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” oraz emisji obligacji komunalnych
Gminy Miejskiej Kraków. Podjęta również została uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stref
taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za
przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Na 92. sesji Rady Miasta Krakowa zapadły także decyzje w sprawie nadania nazw skwerom,
ulicom i rondu. Imię Konrada Swinarskiego nosił będzie skwer położony w Dzielnicy I Stare
Miasto między ulicami: Szczepańską, Juliana Dunajewskiego, św. Tomasza. Skwer położony w
Dziennicy I Stare Miasto pomiędzy ulicami: Szewską, Juliana Dunajewskiego, Szczepańską
otrzymał im. Jerzego Jarockiego. Rondo położone w Dzielnicy IV Prądnik Biały, na skrzyżowaniu
ulic: Jasnogórskiej i Stawowej pod estakadą w ciągu ul. Jasnogórskiej nosić będzie imię hetmana
Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego. Bezimienny łącznik ulic Totus Tuus oraz Do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia, biegnący pod tzw. Trasą Łagiewnicką zyskał imię Siostry Magdaleny Marii
Epstein, a imię Stanisława Juchnowicza otrzymała bezimienna przecznica położona w Dzielnicy
XVIII Nowa Huta na os. Zgody, łącząca ul. Generała Edwarda Rydza-Śmigłego i al. Przyjaźni (wg
poprawki nr 2 radnego Stanisława Moryca). Radni podjęli także uchwałę w sprawie lokalizacji
pomnika Orląt Lwowskich.
Radni przyjęli dwa programy profilaktyki zdrowotnej: „Program szczepień ochronnych przeciwko
grypie dla osób po 65 roku życia” oraz „Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu
ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków”.
W pierwszych czytaniach procedowane były projekty uchwał w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenów parku XXL „Białe Morza” oraz
zmiany uchwały nr LIV/1480/21 Rady Miasta Krakowa z 21 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego dla
mieszkańców Krakowa”.
Projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla
niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat, wg druku nr 2835, został
wycofany z dalszego procedowania.
Radni wysłuchali informacji Prezydenta Miasta Krakowa oraz przeprowadzili dyskusję w sprawie
funkcjonowania i finansowania miejskich telewizji, tj. Telewizja.krakow.pl i Play Kraków News.
Przedstawiona została im także informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat podejrzenia
wyłudzenia dotacji od Gminy Miejskiej Kraków przez sieć przedszkoli niepublicznych wraz z

przedstawieniem zasad i mechanizmów kontroli udzielanych dotacji dla niepublicznych
placówek. Sprawa poruszana była także podczas posiedzenia Komisji Edukacji, pisaliśmy o niej
tutaj.
Kolejna sesja zaplanowana została na 31 sierpnia.
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