Dz-08.0021.1.2018

PROTOKÓŁ
z I sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 20 grudnia 2018 r.
(godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki
przy ul. Praskiej 52 w Krakowie
Pierwszej sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki w kadencji 2018-2023 przewodniczył
p. Artur Buszek – Radny Miasta Krakowa oddelegowany do jej poprowadzenia
przez Przewodniczącego RMK.
Na wstępie p. A. Buszek przywitał nowo wybranych Radnych Dzielnicy VIII Dębniki VIII
kadencji, p. Rafała Komarewicza – Radnego Miasta Krakowa, p. Marka Sobieraja – Radnego
Miasta Krakowa, p. Jerzego Popiela – Radnego Miasta Krakowa poprzedniej kadencji.
P. A. Buszek oddał głos p. Danucie Gilarskiej ze Stowarzyszenia „Koliber”.
P. D. Gilarska podziękowała Radzie Dzielnicy za wytypowanie Stowarzyszenia do nagrody
„Kryształy Soli” oraz za dotychczasową współpracę.
P. A. Buszek stwierdził quorum i otworzył I sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki VIII kadencji
(lista obecności w załączeniu).
Następnie oddał głos p. Anecie Bulińskiej – Przewodniczącej Dzielnicowej Komisji Wyborczej.
P. A. Bulińska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego.
P. A. Buszek poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Statutu Dzielnicy VIII
Dębniki przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Rady Dzielnicy składają
ślubowanie.
P. A. Buszek odczytał rotę ślubowania, a następnie wywoływani w kolejności alfabetycznej radni
powstając wypowiadali słowo „ślubuję”, niektórzy dodawali zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.
P. A. Buszek stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie.
P. A. Buszek poinformował, że przechodzimy do ustalenia porządku obrad. Projekt porządku
obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i obejmuje on:
1. Przedstawienie projektu porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.
3. Oświadczenia i komunikaty.
Ad. 1.
P. A. Buszek poinformował, że stosownie do postanowień § 29 ust. 1 Statutu w sprawie nagłej
wymagającej podjęcia natychmiastowych rozstrzygnięć Rada może, przy ustalaniu porządku
obrad, na pisemny wniosek co najmniej ½ statutowego składu Rady, odstąpić od wymogu
określonego w § 27 ust. 3 i ust. 5 Statutu (czyli obowiązku przedłożenia projektu uchwały
Przewodniczącemu w terminie co najmniej 8 dni przed sesją oraz zamieszczenia na stronie
internetowej Dzielnicy oraz na tablicy ogłoszeń Dzielnicy). Projekty uchwał odpowiadające
wymogom określonym w § 27 ust. 1 i 2 Statutu, zgłaszane w trybie określonym w ust. 1,

nie wymagają opinii komisji i Zarządu. Projektodawcą uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki jest Grupa Radnych.
Warunkiem procedowania przedmiotowego projektu jest wprowadzenie go przy ustalaniu
porządku obrad, na pisemny wniosek co najmniej ½ statutowego składu Rady (co najmniej
11 głosów „za” w Radzie liczącej 21 członków). Wniosek ten wymaga przyjęcia przez Radę
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
P. A. Buszek poinformował, że wpłynął wniosek podpisany przez 11 członków Rady
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki.
P. A. Buszek odczytał wniosek złożony przez 11 członków Rady.
P. A. Buszek poddał wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki pod głosowanie.
Głosowanie: 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
P. A. Buszek stwierdził, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.
P. A. Buszek stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy VIII Dębniki projekt porządku
obrad wraz z wprowadzoną zmianą stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.
Ad. 2.
P. A. Buszek poinformował, że przystępujemy do procedury wyboru Przewodniczącego Zarządu
Dzielnicy, który w myśl § 51 ust. 3 pełni funkcję Przewodniczącego Rady.
Ponadto poinformował, że zgłoszenie innego kandydata (innego niż osoba wskazana w projekcie
uchwały) może nastąpić w formie złożenia pisemnej poprawki do przedstawionego projektu.
Określił termin składania poprawek do chwili powołania Komisji Skrutacyjnej.
P. U. Twardzik zgłosiła poprawkę do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki.
P. A. Buszek zaproponował przyjęcie, w trybie § 25 ust. 5 Statutu Dzielnicy, rozstrzygnięcia
proceduralnego dotyczącego procedury głosowania.
Głosowanie: 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
P. A. Buszek stwierdził przyjęcie procedury głosowania.
P. A. Buszek poprosił o zgłaszanie się kandydatów do pracy w Komisji Skrutacyjnej,
równocześnie zaproponował, aby skład Komisji liczył 3 osoby.
Zgłosili się: p. B. Paszkowski, p. S. Siekacz, p. P. Rusocki, p. A. Zięba.
W związku z tym, że zgłosiły się 4 osoby p. A. Buszek zapytał czy ktoś jest przeciwny
czteroosobowemu składowi Komisji Skrutacyjnej.
Nikt nie wyraził sprzeciwu.
P. A. Buszek poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej en bloc.
Głosowanie: 21 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
P. A. Buszek stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została powołana.
P. A. Buszek ogłosił 5 minut przerwy w celu wyboru przez Komisję Skrutacyjną jej
Przewodniczącego.
Po przerwie p. A. Buszek wznowił obrady i zapytał kto został Przewodniczącym Komisji
Skrutacyjnej.
Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został p. B. Paszkowski.
P. A. Buszek poinformował o konsekwencjach związanych z niedokonaniem wyboru
Przewodniczącego Zarządu oraz Zarządu.
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P. A. Buszek stwierdził, że upłynął termin składania poprawek.
P. A. Buszek stwierdził, iż w zakreślonym terminie zgłoszeni zostali następujący kandydaci
na funkcję Przewodniczącego Zarządu:
1. Rafał Torba
2. Paweł Bystrowski.
P. A. Buszek zapytał czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie.
P. R. Torba wyraził zgodę.
P. P. Bystrowski wyraził zgodę.
P. A. Buszek zapytał czy kandydaci chcą zabrać głos.
P. R. Torba przedstawił swoją osobę oraz planowane zamierzenia.
P. P. Bystrowski przedstawił swoją osobę oraz planowane zamierzenia.
P. A. Buszek zapytał czy radni mają pytania do kandydatów.
Nikt się nie zgłosił.
P. A. Buszek ogłosił 10 minut przerwy na przygotowanie kart do głosowania
Po przerwie p. A. Buszek wznowił obrady i powierzył przeprowadzenie głosowania Komisji
Skrutacyjnej.
P. S. Siekacz okazał radnym pustą urnę do głosowania.
P. P. Rusocki odczytał w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych. Każdy radny odebrał kartę
do głosowania i po głosowaniu wrzucił ją do urny.
P. A. Buszek ogłosił 10 minut przerwy na policzenie głosów i sporządzenie protokołu przez
Komisję Skrutacyjną.
Po przerwie p. A. Buszek wznowił obrady i poprosił o odczytanie protokołu głosowania.
P. B. Paszkowski odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania
w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki.
Za wyborem p. P. Bystrowskiego głosowało 10 członków Rady.
Za wyborem p. R. Torby głosowało 11 członków Rady.
P. A. Buszek stwierdził, że Rada Dzielnicy VIII Dębniki podjęła uchwałę nr I/1/2018
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki.
P. A. Buszek pogratulował wyboru p. R. Torbie.
P. A. Buszek przekazał prowadzenie obrad p. R. Torbie.
P. R. Torba przejął prowadzenie obrad i podziękował za zaufanie jakim go obdarzono.
Ad. 3.
P. R. Torba stwierdził, że przechodzimy do rozpatrzenia punktu 3 porządku obrad
– Oświadczenia i komunikaty.
P. B. Augustyniak – sekretarz Rady Dzielnicy VIII Dębniki w następujących sprawach:
- zwrotu wypełnionych ankiet informacyjnych i oświadczeń do celów podatkowych
- podania danych do wizytówek i kontaktów z mieszkańcami (drogą elektroniczną)
- zwrotu wypełnionych oświadczeń dotyczących sposobu przekazywania materiałów na sesję
- zaplanowania dyżurów radnych w siedzibie Rady lub w innym miejscu
- sposobu kontaktowania się z biurem Rady
- przesłania zdjęć do zamieszczenia na stronie internetowej
- odbioru kluczy od skrytek radnych
- odbioru Kuriera Podwawelskiego.
P. A. Buszek pogratulował radnym wyboru, życzył wielu sukcesów oraz złożył życzenia
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świąteczne.
P. Ł. Balon rozdał kalendarze OSP Kostrze oraz podziękował za wsparcie Rady Dzielnicy
przy zakupie nowego samochodu bojowego dla jednostki w Kostrzu.
P. P. Bystrowski podziękował za oddane na niego głosy oraz pogratulował nowemu
Przewodniczącemu.
P. R. Komarewicz – Radny Miasta Krakowa pogratulował radnym, zapewnił o współpracy
oraz złożył życzenia świąteczne.
P. M. Sobieraj – Radny Miasta Krakowa pogratulował wyboru Przewodniczącemu, zapewnił
o współpracy, udziale w sesjach Rady Dzielnicy, podziękował za wspieranie działań OSP Tyniec
oraz złożył życzenia świąteczne.
P. R. Torba poinformował, że kolejna sesja planowana jest po Święcie Trzech Króli.
O dokładnym terminie radni zostaną powiadomieni.
P. R. Torba poprosił radnych o pozostanie po sesji w celu wykonania pamiątkowego zdjęcia
nowej Rady.
P. R. Torba złożył wszystkim obecnym na sesji życzenia świąteczne.
Przewodniczący Rafał Torba zamknął obrady I sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 19:45).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

Prowadzący obrady:
Artur Buszek
Radny Miasta Krakowa

Rafał Torba
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
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