Z kalendarza RMK:
• Komisja Główna – poniedziałek, godz.
15:00 Sala 303 UMK PI. Wszystkich
Świętych ¾
• Komisja Innowacji i Wykorzystania
Funduszy Unijnych – środa, godz. 12:30
w obiekcie Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Pawła II ul. Prądnicka 80 w
Krakowie

Więcej na: Bieżący plan posiedzeń

Grzebowisko dla małych zwierząt ruszają konsultacje
fot. materiały prasowe

NADZWYCZAJNIE O ŚDM
31 maja (wtorek) o godz. 16:00 w Sali Obrad RMK przy Placu Wszystkich Świętych
3-4 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa w sprawie
Światowych Dni Młodzieży, zwołana na wniosek grupy radnych.
W porządku obrad znalazły się: wystąpienie przedstawicieli Komitetu
Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży 2016 w sprawie przygotowań do
ŚDM oraz Informacje Wojewody Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa
w sprawie ŚDM. Po wystąpieniach przewidziana jest dyskusja. W porządku obrad
jest również rezolucja w sprawie Światowych Dni Młodzieży.
Cały tekst tutaj!

MAGISTRAT OTWIERA PODWOJE
Tradycyjnie, jak co roku w czerwcu, swe podwoje otworzy krakowski Magistrat –
główna siedziba Urzędu Miasta Krakowa położona przy pl. Wszystkich Świętych.
Tym razem w niedzielę, 5 czerwca mieszkańcy i turyści będą mogli m.in.
zobaczyć gabinety Prezydenta Jacka Majchrowskiego i Przewodniczącego Rady
Miasta oraz zwiedzić wystawę eksponatów związanych z historią krakowskiego
samorządu.
Otwarcie bram Magistratu nastąpi o godzinie 10.30 – zwiedzających przywita
Prezydent Krakowa oraz Przewodniczący Rady Miasta. Na początek zwiedzania
zachęcamy do obejrzenia dwóch wystaw. Pierwsza, ustawiona wzdłuż Pawilonu
Wyspiańskiego, prezentować będzie zdjęcia zrealizowanych już projektów
Budżetu Obywatelskiego z jego pierwszej i drugiej edycji, natomiast w Holu
Kamiennym będziemy mogli podziwiać ekspozycję m. in. portretów
i dokumentów związanych z 150. rocznicą odrodzonego krakowskiego
samorządu. Więcej informacji tutaj!

Prezydent Miasta Krakowa oraz
pomysłodawczyni projektu radna
Małgorzata Jantos zapraszają do udziału
w konsultacjach społecznych dotyczących
budowy grzebowiska dla małych zwierząt.
Pierwsze spotkanie zaplanowano na
poniedziałek, 9 czerwca o godzinie 17.00,
w Szkole Podstawowej Sióstr Pijarek, przy ul.
Korzeniaka 8. Więcej informacji tutaj!

SPÓR O PLAC NOWY UTKNĄŁ W MIEJSCU
Dyskusja na temat przyszłości „okrąglaka” i placu Nowego odbyła się na
ostatnim posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego. Zarządzająca
placem Nowym spółka Kazimierz wewnętrzną halę zabytkowego
okrąglaka wynajęła spółce Forum, znanej z prowadzenia klubokawiarni
Forum Przestrzenie w gmachu dawnego hotelu Forum.

Sprzedaż w tych punktach odbywa się na
zewnątrz, co stanowi źródło ogromnie uciążliwego
dla mieszkańców hałasu – mówił przedstawiciel
Stowarzyszenia „Przyjazny Kazimierz”.

Przedstawiciele
inwestora
pokazali
radnym
koncepcję
zagospodarowania pawilonu "Okrąglaka". Inwestorzy zamierzają
zagospodarować wewnętrzną halę poprzez stworzenie atrakcyjnej
formuły miejsca handlowego łączącego funkcję delikatesów, punktu
spotkań
i
domu
kultury.
Ponadto
deklarują
współprace
z dotychczasowymi kupcami sprzedającymi na terenie Placu Nowego.
W nowym lokalu byłyby sprzedawane produkty regionalne. Ofertę ma
wzbogacić wypiekane na miejscu pieczywo, a także dania sporządzane
z produktów lokalnych. – Naszą intencją jest, aby nowa inwestycja była
miejscem tętniącym życiem, z regularnie odbywającymi się
wydarzeniami kulturalnymi i spotkaniami mieszkańców. Okrąglak będzie
miejscem dziennym, przyjaznym rodzinom z dziećmi – mówili
przedstawiciele inwestorów. Cały tekst tutaj!

DZIELNICE NASZYCH MARZEŃ
Forum Przyszłości Dzielnic oraz Przewodniczący Rady Miasta
Krakowa Bogusław Kośmider zapraszają na kolejną
konferencję poświęconą przyszłości krakowskich dzielnic
samorządowych pn. „Dzielnice naszych marzeń". Odbędzie
się ona 15 czerwca o godz. 17.00 w Sali Obrad Rady Miasta
Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.
Kolejna już konferencja ma stanowić okazję do wymiany
poglądów na temat przyszłego modelu funkcjonowania
jednostek pomocniczych oraz do wypracowania rozwiązań
w tym zakresie. Celem spotkania jest szeroka refleksja na
temat wizji jednostek pomocniczych w Krakowie.
Zachęcamy zainteresowane osoby do przedstawienia
proponowanych modeli funkcjonowania dzielnic lub
pomysłów na zmianę dotychczasowego. Osoby chcące
przedstawić swoje pomysły proszone są o przesłanie
głównych tez wystąpienia za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego, który znajduje się stronie internetowej
http://forumdzielnicowe.pl/zgłoszenia.
Na
zgłoszenia
organizatorzy czekają do 31 maja 2016 r. W czasie
konferencji możliwe będzie przedstawienie swojej koncepcji
w formie prezentacji multimedialnej. – W imieniu Forum
Przyszłości Dzielnic zapraszam mieszkańców, radnych,
przedstawicieli prasy, mediów i organizacji pozarządowych
do wzięcia udziału w tym interesującym i perspektywicznym
przedsięwzięciu
–
mówi
Bogusław
Kośmider,
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa i współorganizator
konferencji.

Aktualnie na Instagramie:

Były emocje i sportowe zmagania. Starsi i młodsi radni walczyli dzielnie.
Mecz 2:1 wygrała drużyna RMK. A wszystko to w szczytnym celu - zbiórki
pieniędzy dla dzieci z chorobą nowotworową. Dziękujemy wszystkim,
którzy licytowali przekazane przedmioty oraz wrzucali datki do puszek.

Cały tekst tutaj!
●
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PRACA W KRAKOWIE
Kancelaria Rady
Miasta
i Dzielnic Krakowa
Plac
Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
Telefon:

O sytuacji krakowskiego rynku pracy oraz
sposobach aktywizacji zawodowej i promocji
zatrudnienia
rozmawiano
podczas
posiedzenia
Komisji
Rodziny,
Polityki
Społecznej i Mieszkalnictwa.
„Programu Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji
Zawodowej na lata 2016-2020 w Gminie
Miejskiej Kraków”, który przedstawił Waldemar
Jakubas, zastępca dyrektora Grodzkiego
Urzędu Pracy, zakłada trzy główne cele:

(012) 6161403



Faks:



(012) 6161702



Blog Rady Miasta
Krakowa:
www.radamiastakrakowa.
wordpress.com

rozwój edukacji ukierunkowanej na
rynek pracy,
aktywizację rynku pracy miasta
Krakowa,
integrację zawodową i społeczną
osób bezrobotnych.

Zobacz nas:
facebook.com/RadaMiastaKrakowa
twitter.com/Radamiasta
Rada Miasta Krakowa

instagram.com/radamiastakrakowa
youtube.com/Rada Miasta Krakowa

Blog Rady Miasta Krakowa

Dostosowanie kierunków kształcenia szkół
i placówek kształcenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku pracy to jedno
z kluczowych zadań. Widoczny jest spadek
liczby rejestrujących się absolwentów szkół
zawodowych.
A
zarazem,
jest
duże
zapotrzebowanie na specjalistów zawodu
i rzemieślników. Dlatego ze środków unijnych
prowadzony jest od kilku lat projekt wspierania
szkół
i
placówek
zawodowych
w unowocześnianiu bazy dydaktycznej.

DYŻURY RADNYCH:
30 maja - poniedziałek
Stanisław Rachwał - godz. 15.30 – 17.00, Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4,
Klatka F, III p., pok. 301-302
Podpis do obrazu/grafiki.

Dominik Jaśkowiec - godz. 15.30 – 16.30, Si Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych
3-4, Klatka F, II p. pok. 206.
PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE ZAMIARU SPOTKANIA W KANCELARII RADY MIASTA
I DZIELNIC KRAKOWA POKÓJ NR 153 LUB TELEFONICZNIE NR 12-61-61-590.

Strona 3

●

Numer 12, 30 maja 2016 ● Kancelaria Rady Miasta Krakowa ● (012) 61- 61- 403

Tomasz Urynowicz - godz. 16.00 – 17.00, Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 31-927 Kraków, os. Centrum B bl.
6, tel. 12 644-78-40

2 czerwca – czwartek
Andrzej Hawranek - godz. 16.00 – 17.00, Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec, 30-117 Kraków, ul. Prusa 18, tel. 12
421-56-66, 12 429-90-47

3 czerwca – piątek
Grażyna Fijałkowska - godz. 10.00 – 11.00, Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim, 30-868 Kraków,
ul. Kurczaba 3 tel. 12 658-26-11;

Aktualne zmiany w dyżurach dostępne na stronie: www.bip.krakow.pl

Najbliższa sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się
30 maja 2016 roku o godz. 16 w Sali im. Stanisława
Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

