Dz-08.0021.42.2018
PROTOKÓŁ
z XLII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 31 stycznia 2018 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 XLII sesję Rady Dzielnicy VIII
Dębniki w dniu 31 stycznia 2018 r. Następnie przywitał członka Rady Budżetu Obywatelskiego.
P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:
Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Strategii i Planowania
Przestrzennego w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Strategii
i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 438.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu – Park Zakrzówek – druk nr 439.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Strategii i Planowania
Przestrzennego w sprawie sprzedaży części działki nr 43/1 obręb 11 jednostka
ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Twardowskiego w Krakowie – druk nr 440.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego
w
sprawie
określenia
wysokości
środków
finansowych
przeznaczonych
do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 – druk nr 441.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Unruga w Krakowie – druk nr 442.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Bocznej, Szwedzkiej
i Dworskiej – druk nr 443.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Słomianej w Krakowie – druk nr 444.
11. Oświadczenia i komunikaty.
1.
2.
3.
4.

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 projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 445.
P. A. Puszkarz poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 14 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty.

P. A. Puszkarz poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie rozpatrywany
w punkcie 11 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 11 Oświadczenia i komunikaty będzie
rozpatrywany, jako ostatni.
P. A. Puszkarz poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Zielony ogród”
do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie” – druk
nr 446.
P. A. Puszkarz poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 14 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. A. Puszkarz poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w punkcie 12 porządku obrad, a Oświadczenia i komunikaty w punkcie 13.
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 XLI
sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z XLI sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki został przyjęty.
Ad. 3.
P. A. Puszkarz stwierdził, że na sesję nie przybył żaden radny Miasta Krakowa, w związku
z tym przechodzimy do rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad.
Ad. 4.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Strategii
i Planowania Przestrzennego w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Strategii
i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 438.
P. M. Dziarmagowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Strategii i Planowania
Przestrzennego w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Strategii
i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 438.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa
w Komisji Strategii i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 438.
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: 16 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XLII/430/2018.
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Ad. 5.
P. A. Puszkarz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu – Park Zakrzówek – druk nr 439 oraz opinię
Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska.
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: 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XLII/431/2018.
Ad. 6.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Strategii
i Planowania Przestrzennego w sprawie sprzedaży części działki nr 43/1 obręb 11 jednostka
ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Twardowskiego w Krakowie – druk nr 440.
P. M. Dziarmagowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Strategii i Planowania
Przestrzennego w sprawie sprzedaży części działki nr 43/1 obręb 11 jednostka ewidencyjna
Podgórze położonej przy ul. Twardowskiego w Krakowie – druk nr 440.
P. A. Puszkarz poinformował, że Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki nie wydał opinii do projektu
uchwały wniesionego przez Komisję Strategii i Planowania Przestrzennego w sprawie sprzedaży
części działki nr 43/1 obręb 11 jednostka ewidencyjna Podgórze położonej
przy ul. Twardowskiego w Krakowie – druk nr 440.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. M. Dziarmagowski zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Komisję
Strategii i Planowania Przestrzennego w sprawie sprzedaży części działki nr 43/1 obręb 11
jednostka ewidencyjna Podgórze położonej przy ul. Twardowskiego w Krakowie – druk nr 440.
W dyskusji udział wzięli: p. K. Gacek, p. M. Dziarmagowski, p. A. Puszkarz,
p. B. Paszkowski, p. P. Szewczyk, p. P. Turcza.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XLII/432/2018.
Ad. 7.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję ds. Budżetu
Obywatelskiego w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych
do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 – druk nr 441.
P. R. Torba odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego
w
sprawie
określenia
wysokości
środków
finansowych
przeznaczonych
do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 – druk nr 441.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w sprawie określenia wysokości środków finansowych
przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 – druk
nr 441.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
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P. B. Paszkowski zgłosił poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Komisję ds. Budżetu
Obywatelskiego w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych
do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 – druk nr 441.
W dyskusji udział wzięli: p. A. Puszkarz, p. K. Gacek, p. U. Twardzik, p. W. Wyrwa,
p. Ł. Balon, p. R. Torba, p. P. Skrzypiec, p. P. Szewczyk, p. B. Paszkowski,
członek Rady Budżetu Obywatelskiego, p. S. Siekacz, p. R. Piętka, p. P. Rusocki.
P. A. Puszkarz poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie: 3 za, 11 przeciw, 4 wstrzymujące się.
P. A. Puszkarz stwierdził, że poprawka została odrzucona.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Paszkowski, p. B. Augustyniak, p. A. Puszkarz.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 13 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujące się.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XLII/433/2018.
Ad. 8.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję
Infrastruktury w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Unruga w Krakowie
– druk nr 442.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Unruga w Krakowie – druk nr 442.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
Komisji Infrastruktury w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Unruga
w Krakowie – druk nr 442.
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 XLII/434/2018.
Ad. 9.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję
Infrastruktury w sprawie dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Bocznej,
Szwedzkiej i Dworskiej – druk nr 443.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Bocznej, Szwedzkiej
i Dworskiej – druk nr 443.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
Komisji Infrastruktury w sprawie dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerowego
na ul. Bocznej, Szwedzkiej i Dworskiej – druk nr 443.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Bystrowski, p. M. Dziarmagowski, p. A. Puszkarz,
p. K. Gacek, p. S. Siekacz, p. B. Paszkowski, p. Ł. Balon.
P. K. Gacek zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do komisji merytorycznej
w celu uzyskania opinii Policji w przedmiotowej sprawie.
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Głos „przeciw” – p. Ł. Balon.
Głos „za” – p. P. Skrzypiec.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Dziarmagowski, p. P. Turcza, p. B. Paszkowski.
P. A. Puszkarz poddał wniosek formalny pod głosowanie.
Głosowanie: 15 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących się.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty i projekt uchwały został odesłany
do komisji merytorycznej.
Ad. 10.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję
Infrastruktury w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Słomianej w Krakowie
– druk nr 444.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Słomianej w Krakowie – druk nr 444.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
Komisji Infrastruktury w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Słomianej
w Krakowie – druk nr 444.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. W. Wyrwa zgłosił poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Słomianej w Krakowie – druk nr 444.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Turcza, p. K. Gacek, p. W. Wyrwa, p. A. Puszkarz,
p. B. Paszkowski.
P. A. Puszkarz poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.
P. A. Puszkarz stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 13 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XLII/435/2018.
Ad. 11.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 445.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 445.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. K. Gacek, p. A. Puszkarz.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XLII/436/2018.
Ad. 12.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie projektu uchwały w sprawie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji
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pn.: „Zielony ogród” do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej
w Krakowie” – druk nr 446.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie projektu uchwały w sprawie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.:
„Zielony ogród” do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej
w Krakowie” – druk nr 446.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska
do projektu uchwały Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie projektu uchwały w sprawie
projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Zielony ogród” do gier sportowych
i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie” – druk nr 446.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Skrzypiec, p. B. Paszkowski.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr XLII/437/2018.
Ad. 13.
P. A. Puszkarz zwołał XLIII sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki na dzień 28 lutego 2018 r.
o godzinie 18:00.
P. A. Puszkarz poinformował, że został ustalony harmonogram sesji do października br.
i zostanie on przesłany radnym drogą elektroniczną.
P. A. Puszkarz poinformował, że odbiór bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich
odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 r. o godzinie 11:00, ogródek jordanowski
przy ul. Pietrusińskiego. Zgłoszenia na odbiór do 5 lutego 2018 r.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Dziarmagowski, p. B. Augustyniak.
P. A. Puszkarz poinformował o delegacjach na przeglądy placówek oświatowych.
W dyskusji udział wzięła p. B. Augustyniak.
P. H. Krawczak poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się
w dniu 14 lutego 2018 r. o godzinie 15:15.
P. M. Dziarmagowski poinformował o konieczności wykonania pochylni dla osób
niepełnosprawnych w SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6.
P. W. Wyrwa poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się
w dniu 28 lutego 2018 r. o godzinie 17:45.
P. P. Rusocki poinformował, że posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się
w dniu 13 lutego 2018 r. o godzinie 18:00.
P. K. Gacek poinformował, że rezygnuje z prac w Radzie Budżetu Obywatelskiego i w związku
z tym proponuje, aby zgłosiły się osoby zainteresowane udziałem w pracach Rady.
P. U. Twardzik poinformowała, że w dniu jutrzejszym o godzinie 12:00 odbędzie się w siedzibie
Rady spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 40 z przedstawicielem Rady Dzielnicy VIII
w ramach projektu „Uczeń – Obywatel”. Zaprasza zainteresowanych radnych do wzięcia udziału
w spotkaniu.
P. U. Twardzik przekazała zaproszenia na imprezy organizowane w najbliższym tygodniu
w Ośrodku Kultury Ruczaj.
P. A. Pałka poinformowała, że posiedzenie Komisji Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska
odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. o godzinie 17:00.
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P. Ł. Balon poinformował, że posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się
w dniu 13 lutego 2018 r. o godzinie 19:30 oraz zaprosił na walne zebranie sprawozdawcze
OSP Kostrze, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2018 r. o godzinie 17:00 w Klubie Kultury
w Kostrzu.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz zamknął
obrady XLII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 19:15).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

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