Dz-08.0021.26.2016
PROTOKÓŁ
z XXVI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 12 października 2016 r.
(godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki
przy ul. Praskiej 52 w Krakowie
Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz przywitał radnych Dzielnicy VIII, na podstawie
listy obecności (w załączeniu) stwierdził quorum i otworzył XXVI sesję Rady Dzielnicy VIII
Dębniki w dniu 12 października 2016 r.
P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: „Przebudowa ścieżki
rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej w Krakowie”
– druk nr 282.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
montażu progów zwalniających na ulicy Błotniska w Krakowie - druk nr 283.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
opinii dotyczącej lokalizacji słupów oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającą
dla zadania: „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zakrzowiecką
z ul. Gronostajową w Krakowie” - druk nr 284.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji w sprawie korekty
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki
na rok 2016 - druk nr 285.
Oświadczenia i komunikaty.

Ad. 1.
P. A. Puszkarz zapytał czy są uwagi do projektu porządku obrad, który radni otrzymali.
P. A. Puszkarz poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – ul. Działowskiego
- druk nr 286.
P. A. Puszkarz poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. A. Puszkarz poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 8, a dotychczasowy punkt 8 Oświadczenia i komunikaty będzie
rozpatrywany jako ostatni.

P. A. Puszkarz poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – plac zabaw ul. Sodowa - druk nr 287.
P. A. Puszkarz poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. A. Puszkarz poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 9.
P. A. Puszkarz poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 – 2017 - druk
nr 288.
P. A. Puszkarz poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. A. Puszkarz poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 10.
P. A. Puszkarz poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2013 – 2017 - druk nr 289.
P. A. Puszkarz poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. A. Puszkarz poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 11, a Oświadczenia i komunikaty jako punkt 12.
P. A. Puszkarz stwierdził, że projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi projektami uchwał
będzie stanowił porządek obrad sesji.
Ad. 2.
P. A. Puszkarz stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi na piśmie do protokołu z XXV sesji
Rady Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z XXV sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki zostały przyjęty.
Ad. 3.
P. A. Puszkarz stwierdził, że nie przybył na sesję żaden z radnych Miasta Krakowa w związku
z tym oddał głos przedstawicielom Szkoły Podstawowej Nr 40.
Przedstawiciel SP Nr 40 oraz UKS „UL” przedstawił sprawy: finansowania Ligi Dzielnicy
VIII, organizacji międzydzielnicowych zawodów sportowych oraz budowy sali gimnastycznej
przy SP 40.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Paszkowski, p. A. Puszkarz, p. K. Laskowski, przedstawiciel
SP Nr 40, p. K. Gacek.
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Ad. 4.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję
Infrastruktury w sprawie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania:
„Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej
w Krakowie” – druk nr 282.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla zadania: „Przebudowa ścieżki
rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej do ul. Tynieckiej w Krakowie”
– druk nr 282.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
Komisji Infrastruktury w sprawie koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym
dla zadania: „Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku od ul. Widłakowej
do ul. Tynieckiej w Krakowie” – druk nr 282.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XXVI/279/2016.
Ad. 5.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję
Infrastruktury w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Błotniska w Krakowie - druk
nr 283.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
montażu progów zwalniających na ulicy Błotniska w Krakowie - druk nr 283.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
Komisji Infrastruktury w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Błotniska w Krakowie
- druk nr 283.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. Ł. Balon, p. R. Torba, p. A. Puszkarz.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XXVI/280/2016.
Ad. 6.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję
Infrastruktury w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji słupów oświetleniowych wraz z linią
kablową zasilającą dla zadania: „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego
ul. Zakrzowiecką z ul. Gronostajową w Krakowie” - druk nr 284.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie opinii
dotyczącej lokalizacji słupów oświetleniowych wraz z linią kablową zasilającą dla zadania:
„Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Zakrzowiecką z ul. Gronostajową
w Krakowie” - druk nr 284.
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P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
Komisji Infrastruktury w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji słupów oświetleniowych
wraz z linią kablową zasilającą dla zadania: „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego
ul. Zakrzowiecką z ul. Gronostajową w Krakowie” - druk nr 284.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XXVI/281/2016.
Ad. 7.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2016 - druk nr 285.
P. H. Krawczak odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Edukacji w sprawie
korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki
na rok 2016 - druk nr 285.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
Komisji Edukacji w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2016 - druk nr 285.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięła p. B. Augustyniak.
P. U. Twardzik zgłosiła poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2016 - druk nr 285.
P. A. Puszkarz poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XXVI/282/2016.
Ad. 8.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – ul. Działowskiego
- druk nr 286.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – ul. Działowskiego - druk
nr 286.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wziął p. A. Puszkarz.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XXVI/283/2016.
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Ad. 9.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – plac zabaw ul. Sodowa - druk nr 287.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu – plac zabaw ul. Sodowa - druk nr 287.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XXVI/284/2016.
Ad. 10.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 – 2017 - druk
nr 288.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego
do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2016 – 2017 - druk nr 288 oraz opinię
Komisji Edukacji.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XXVI/285/2016.
Ad. 11.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2013 – 2017 - druk nr 289.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych
do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2013 – 2017 - druk nr 289 oraz opinię
Komisji Infrastruktury.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. U. Twardzik zgłosiła poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy
VIII Dębniki w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań
inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2013
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– 2017 - druk nr 289.
W dyskusji udział wzięli: p. W. Bereziewicz, p. U. Twardzik, p. Ł. Balon, p. P. Skrzypiec,
p. P. Szewczyk, p. A. Puszkarz, p. B. Paszkowski, p. B. Augustyniak.
P. A. Puszkarz poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. A. Puszkarz stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XXVI/286/2016.
Ad. 12.
P. B. Augustyniak odczytała pismo od p. Bogusława Sonika Posła na Sejm RP w sprawie
udziału w sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
W dyskusji udział wziął p. A. Puszkarz.
P. M. Dziarmagowski poinformował o kończącym się głosowaniu w sprawie Parku Zakrzówek.
P. U. Twardzik zaprosiła radnych na finał V edycji konkursu graffiti, który odbędzie się
w dniu 18 października 2016 r. o godzinie 14:30 w CK „Ruczaj” oraz na Dni Węgierskie, które
również odbędą się w CK „Ruczaj”.
P. M. Sobieraj zaprosił radnych na rozpoczęcie Roku Wisły, które odbędzie się
w dniu 19 października 2016 r. o godzinie 18:15 w Tyńcu oraz poinformował o planowanym
posiedzeniu Komisji Praworządności, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele służb
mundurowych.
P. Ł. Balon poprosił o przesłanie tematów na spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych
do końca października br.
W dyskusji udział wzięli: p. A. Puszkarz, p. P. Skrzypiec, p. B. Augustyniak.
P. P. Rusocki poinformował, że posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się w ostatni
wtorek października br. o godzinie 18:00 oraz poprosił o zmianę terminu dyżuru.
P. H. Krawczak poinformowała, że spotkanie w sprawie udostępniania boisk szkolnych
z dyrektorami szkół z terenu Dzielnicy VIII, przewodniczącą Forum Rad Rodziców
oraz przedstawicielami Rady Miasta Krakowa odbędzie się w dniu 19 października 2016 r.
o godzinie 16:30.
P. W. Wyrwa poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w ostatni wtorek
października br. o godzinie 17:30.
P. B. Augustyniak poinformowała o pracach nad kolejnymi numerami „Kuriera
Podwawelskiego”.
W dyskusji udział wziął p. A. Puszkarz.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz zamknął
obrady XXVI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 19:07).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

Prowadzący obrady:
Arkadiusz Puszkarz
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
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