Światowa pandemia choroby COVID-19 utrudniła funkcjonowanie także Radzie Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
Choć zarząd, komisje i radni byli w stałym kontakcie telefonicznym lub mailowym z mieszkańcami, a sami mogli
współpracować i konsultować niektóre sprawy za pomocą
telekonferencji, to sama Rada przez dłuższy czas nie mogła
się spotkać. W ten sposób przepadły nam zaplanowane sesje w marcu i kwietniu. Dopiero wytyczne z Urzędu Miasta
Krakowa, określające nie tylko sposoby bezpiecznego posiedzenia, a także sposób spotkania, które pozwoliłoby na
legalne uchwalenie uchwał. I tak, we wtorek 12 maja 2020
r. udało nam się spotkać w gościnnej Szkole Podstawowej
nr 2, gdzie radni siedzieli zgodnie z zarządzeniami władz
na dużej sali z zachowaniem odległości, mając na twarzach
maseczki, a do dezynfekcji rąk specjalny płyn. Mogliśmy
przeprowadzić obrady i podjąć przygotowane od pewnego
czasu uchwały.
Niestety, okres zamrożenia całego kraju spowodował
liczne komplikacje wprowadzone, aby ograniczyć możliwość
zarażenia się wirusem. Jak Polska długa i szeroka odwoływano także imprezy i wydarzenia kulturalne. Taki los spotkał m.in. zaplanowane wydarzenia związane z 30-leciem
odrodzenia samorządu lokalnego, które miały być obchodzone przez rady gmin w rocznicę wyborów 27 maja 1990 r.,
a także Dzień Otwartego Magistratu w ramach obchodów
Święta Miasta.
Również nasza Rada musiała dokonać zmian w swoich zaplanowanych działaniach. Z dużym żalem podjęliśmy decyzję

m.in. o odwołaniu tegorocznego Święta Dzielnicy III, które
rokrocznie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem
z Państwa strony. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze
przeznaczyliśmy m.in. na pomoc dla służb mundurowych,
działających na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony
w trudnych czasach służby w trakcie pandemii – na zakup
środków indywidualnej ochrony dla strażaków, strażników
miejskich i policjantów.
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Mamy wszakże nadzieję, że pozostałe nasze plany – w tym przygotowywane i oczekiwane inwestycje
zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami. Przy okazji
majowa sesji Rada przyjęła sprawozdanie Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony z działalności merytorycznej
w 2019 r. oraz wstępny projekt przyszłorocznego budżetu. Nasze uchwały znajdziecie Państwo na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa:
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=48935
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Strefa płatnego parkowania –
konsultacje zostały
przedłużone do 2021 r.
Czy ulice w Dzielnicy III Prądnik Czerwony powinny zostać objęte strefą płatnego parkowania? O tym, jeszcze nie
zadecydowano, ale dzięki decyzji Rady Miasta Krakowa,
która przyjęła projekt uchwały przygotowany przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca,
konsultacje społeczne związane z tym zagadnieniem zostały przełożone na czas bardziej sprzyjający spotkaniom.
Zgodnie z zapisami uchwały mają trwać co najmniej 60
dni i mają się zakończyć nie później niż 1 czerwca 2021 r.
Daje to nadzieję, że zostaną przedłożone propozycje konkretnych rozwiązań i będziemy mogli wypowiedzieć się na
ich temat dysponując wiedzą o rodzaju zaproponowanej
strefy płatnego parkowania, kosztach parkowania, ewentualnych ograniczeniach w ilości miejsc postojowych. Mając
takie dane, można rozmawiać o konkretach i proponować

Czy takie parkomaty pojawią się u nas w Dzielnicy?
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rozwiązania korzystne z punktu widzenia mieszkańców
Dzielnicy III.
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Rada w pracy – mimo pandemii

