Sprawozdanie z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
15.05.2013

OBECNI
Członkowie KDO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
Stowarzyszenie Zielona Mogiła – Marek Ziemianin
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Małgorzata Małochleb
Fundacja Sendzimira – Agata Pietrzyk-Kaszyńska
Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
Katarzyna Salus - Partnerstwo dla Środowiska
Wydział Kształtowania Środowiska – dyr. Ewa Olszowska-Dej
Wydział Kształtowania Środowiska – Paweł Rutkowski

Goście
- Stowarzyszenie Wola Duchacka – Danuta Pawlik

OBRADY
I. Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego p. Mariusza Waszkiewicza
II. Przyjęcie propozycji planu posiedzenia Komisji:
1. Informacja z Biura Planowania Przestrzennego dotycząca uwag KDO ds. Środowiska
ws. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Krakowa
2. Propozycja uchwały KDO dotycząca zmiany organizacji ruchu w centrum Krakowa
3. Informacja Wydziału Kształtowania Środowiska o losie do tej pory podjętych uchwał
przez KDO
4. Dyskusja na temat dostępu do informacji publicznej o środowisku oraz konsultacji
społecznych
5. Wolne wnioski.
III. Przebieg spotkania
ad. 1.
Informacja Biura Planowania Przestrzennego dotycząca uwag KDO ds. Środowiska ws.
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Krakowa, z dn. 08.05.2013 r., BP-02.6720.119.2013.JKO.
Zał. nr 1.
ad. 2.
Z powodu braku quorum Komisja nie była w stanie głosować nad projektem uchwały
Projekt uchwały - zał. nr 2

ad. 3.
Na wstępie obrad nad do tej pory przyjętymi uchwałami, pani dyrektor Ewa OlszowskaDej złoŜyła wniosek formalny o wypisanie ze składu Komisji jako reprezentanta
Wydziału. Zgodnie z regulaminem pracy KDO zasadnym jest powołanie na
reprezentanta Wydziału Kształtowania Środowiska w Komisji zastępcy pani dyrektor
albo oddelegowanego pracownika. Na kolejnym posiedzeniu zostanie wskazane osoba,
która będzie reprezentowała Wydział i zastąpni panią dyrektor.
Następnie odbyła się dyskusja nad regulaminem Komisji Dialogu Obywtelskiego i nad
propozycją zwołania posiedzenia wspólnego wszystkich komisji dialogu obywatelskiego
i Krakowskiej Rady Działalności PoŜytku Publicznego, w celu wymiany doświadczeń
dotychczasowych działań komisji i wypracowania propozycji zmian w regulaminie
działania KDO.
ad. 4.
Przewodniczący KDO przedstawił zebranym wyniki pracy grupy ekologia podczas
Forum Mieszkańców i Mieszkanek, które odbyło się w dn. 2-3 marca 2013 roku w
Instytucie Socjologii UJ dotyczące dostępu do informacji publicznej.
Zał. nr 3 – wypracowane podczas Forum postulaty dotyczące dostępu do informacji
publicznej.
W sprawie poprawy dostępu do informacji publicznej o środowisku, pan Paweł
Rutkowski z WKŚ poinformował zebranych, Ŝe w przyszłym roku planowane jest
uruchomienie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych, w którym znajdą się nowe
narzędzia z funkcjonalnościami ułatwiającymi dostęp do sortowania informacji.
ad. 5.
- Pan Jerzy Skibiński przedstawiciel Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie zgłosił tematy do
omówienia: propozycję włączenie się innych organizacji do postępowania ws. inwestycji
w Mogile, ws. listy gruntów do wykupu przez gminę, ws. kanału ulgi.
- Pani Agata Pietrzyk-Kaszyńska z Fundacji Sendzimira zaprezentowała projekt „Licz na
zieleń”, który rozpoczyna Fundacja, zaproszając organizacje z KDO do włączenia się.

Na tym posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska zostało
zakończone.

