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Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie pomocy dla polskiego wirtuoza gry
na gitarze
przekazaną przez Pana Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego
Rady Miasta Krakowa 26 sierpnia 2021 r., uprzejmie informuję.
Zgodnie z§ 27 ust. 2 pkt 3 uchwały nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia

2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2019 r., poz. 9006

z późn. zm.) istnieje możliwość poprawy warunków mieszkaniowych najemcy poprzez zamianę
z urzędu zajmowanego lokalu, na lokal równorzędny położony na niższej kondygnacji,
ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub inne schorzenia uzasadniające zamianę.
Zamiana z urzędu polega na dostarczeniu lokalu z zasobu Gminy Miejskiej Kraków
z jednoczesnym przejęciem mieszkania wnioskodawcy. Osoby ubiegające się o zamianę z urzędu
uprawnione są do zawarcia umowy najmu lokalu po objęciu ostateczną listą mieszkaniową
zgodnie z§ 27 ust 3 ww. uchwały nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r.
Wniosek o zamianę zajmowanego lokalu można będzie złożyć w okresie naboru
wniosków mieszkaniowych, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. (§ 1 ust. 2 załącznika
nr 2 do uchwały nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r.).
Pełna treść procedury dotycząca zamiany lokalu (ML-22) oraz druki dostępne
są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem:
https://www.bip.krakow.pl/?dok id =327 6&su b= proced u ra&proc = M L-22.
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK dokonał rozeznania możliwości
organizacji koncertów muzyka w miejskich ośrodkach i centrach kultury.
Z uzyskanych informacji wynika, że Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida planuje nagranie
koncertu wirtuoza w ramach realizowanego przez Klub Kuźnia cyklu pn. ,,Koncerty
Mistrzejowickie". Wydarzenie to zostało dofinansowane przez Radę Dzielnicy XV

[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Ryszard Marek Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa
ds. Ochrony Informacji Niejawnych]

Mistrzejowice, a termin ustalono z artystą na listopad br. Rozważana jest ponadto możliwość
zorganizowania koncertu gitarowego „na żywo" w krużgankach klasztoru w Mogile (w ramach
festiwalu norwidowskiego, również w listopadzie br.).
Pozostałe ośrodki i centra kultury są otwarte na organizację koncertów - jednak nie dysponują środkami finansowymi na ten cel. Z uwagi na ograniczone
możliwości finansowe również Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma możliwości
przeznaczenia nakładów na organizację takiego przedsięwzięcia.
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