Dz-08.0021.3.2019

PROTOKÓŁ
z III sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 31 stycznia 2019 r.
(godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki
przy ul. Praskiej 52 w Krakowie
Przewodniczący Rafał Torba przywitał radnych Dzielnicy VIII, mieszkankę Dzielnicy
VIII, stwierdziwszy na podstawie listy obecności (w załączeniu) quorum otworzył III sesję Rady
Dzielnicy VIII Dębniki.
P. R. Torba przedstawił projekt porządku obrad:
Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie sprzedaży części działki nr 127/48 położonej przy ul. Zakleśnie
w Krakowie, obręb 76 jednostka ewidencyjna Podgórze – druk nr 23.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie sprzedaży części działki nr 69/27 położonej przy ul. Obrony Tyńca
w Krakowie, obręb 75 jednostka ewidencyjna Podgórze – druk nr 24.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie sprzedaży działek nr 442/13, 443/10 i 443/12 położonych w Krakowie, obręb 7
jednostka ewidencyjna Podgórze – druk nr 25.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie sprzedaży części działki nr 10/18 i całej działki nr 11/21 położonych
w Krakowie, obręb 34 jednostka ewidencyjna Podgórze – druk nr 26.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły
Podstawowej Nr 62 położonego przy ul. Ćwikłowej 1 w Krakowie – druk nr 27.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r. – druk nr 28.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru
budynku przy ul. Kobierzyńskiej i Gwieździstej w Krakowie” – druk nr 29.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zalesie 21D w Krakowie” – druk nr 30.
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2.
3.
4.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Skotniki - Północ” – druk nr 31.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa obiektów
małej architektury w miejscu publicznym – zagospodarowanie terenu przy ul. Przyzby
i ul. Magnolii w Krakowie” – druk nr 32.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa hali namiotowej przekrywającej dwa korty do tenisa
ziemnego oraz boisko wielofunkcyjne wraz z wiatą łączącą halę namiotową
z istniejącym budynkiem szatniowo-socjalnym TS Tramwaj przy ul. Praskiej
w Krakowie” – druk nr 33.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.:
„Rewitalizacja Parku Podworskiego
w Skotnikach
przy ul. Skotnickiej w Krakowie” – druk nr 34.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku
usługowego (przedszkola) przy ul. Gwieździstej w Krakowie” – druk nr 35.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza oświetlenia ulicznego
zlokalizowanego przy ul. Zachodniej w Krakowie – druk nr 36.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza oświetlenia ulicznego
zlokalizowanego przy ul. M. Konopnickiej w Krakowie – druk nr 37.
19. Oświadczenia i komunikaty.

Ad. 1.
P. R. Torba zapytał czy są uwagi do projektu porządku obrad, który radni otrzymali.
Nikt nie zgłosił uwag.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa Parku Krakowian z funkcją ogródka jordanowskiego
przy ul. Krzewowej w Krakowie” – druk nr 38.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 15 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 19, a dotychczasowy punkt 19 Oświadczenia i komunikaty będzie
rozpatrywany jako ostatni.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli dzielnicy do uczestniczenia w wizjach lokalowych
w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowanych
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na obszarze dzielnicy – druk nr 39.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 20.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Babińskiego
oraz ul. Bunscha w Krakowie – druk nr 40.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 21.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Drukarskiej w Krakowie – druk nr 41.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 22.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 42.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 23.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 43.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 24.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 44.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 25.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
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uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów
Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 45.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 26.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 46.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 27.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 47.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 28.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 48.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 29.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 49.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 30.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 50.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
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w porządku obrad jako punkt 31.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 51.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 32.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 52.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 33.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności, Polityki Społecznej
i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 53.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 34.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności, Polityki
Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 54.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 35.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 55.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 36.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 56.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
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P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 37.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 57.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 38, a Oświadczenia i komunikaty jako punkt 39.
P. R. Torba stwierdził, że projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi projektami stanowi
porządek obrad sesji.
Ad. 2.
P. R. Torba stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi na piśmie do protokołu z II sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z II sesji Rady Dzielnicy VIII
Dębniki zostały przyjęty.
Ad. 3.
P. R. Torba stwierdził, że na sesję nie przybył żaden z radnych Miasta Krakowa w związku
z tym przechodzimy do rozpatrzenia punktu 4 porządku obrad.
Ad. 4.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie sprzedaży części działki nr 127/48 położonej przy ul. Zakleśnie w Krakowie,
obręb 76 jednostka ewidencyjna Podgórze – druk nr 23.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie
sprzedaży części działki nr 127/48 położonej przy ul. Zakleśnie w Krakowie, obręb 76 jednostka
ewidencyjna Podgórze – druk nr 23.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/23/2019.
Ad. 5.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie sprzedaży części działki nr 69/27 położonej przy ul. Obrony Tyńca
w Krakowie, obręb 75 jednostka ewidencyjna Podgórze – druk nr 24.
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P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie
sprzedaży części działki nr 69/27 położonej przy ul. Obrony Tyńca w Krakowie, obręb 75
jednostka ewidencyjna Podgórze – druk nr 24.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/24/2019.
Ad. 6.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie sprzedaży działek nr 442/13, 443/10 i 443/12 położonych w Krakowie, obręb
7 jednostka ewidencyjna Podgórze – druk nr 25.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie
sprzedaży działek nr 442/13, 443/10 i 443/12 położonych w Krakowie, obręb 7 jednostka
ewidencyjna Podgórze – druk nr 25.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/25/2019.
Ad. 7.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie sprzedaży części działki nr 10/18 i całej działki nr 11/21 położonych
w Krakowie, obręb 34 jednostka ewidencyjna Podgórze – druk nr 26.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie sprzedaży części działki nr 10/18 i całej działki nr 11/21 położonych w Krakowie,
obręb 34 jednostka ewidencyjna Podgórze – druk nr 26.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. R. Brudniak, p. P. Rusocki, p. P. Turcza, p. S. Siekacz,
p. A. Zięba.
.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/26/2019.
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Ad. 8.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły
Podstawowej Nr 62 położonego przy ul. Ćwikłowej 1 w Krakowie – druk nr 27.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej
Nr 62 położonego przy ul. Ćwikłowej 1 w Krakowie – druk nr 27.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/27/2019.
Ad. 9.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r. – druk nr 28.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk
na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 r. – druk nr 28.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięła mieszkanka Dzielnicy VIII.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/28/2019.
Ad. 10.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru budynku
przy ul. Kobierzyńskiej i Gwieździstej w Krakowie” – druk nr 29.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu
3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części parteru budynku
przy ul. Kobierzyńskiej i Gwieździstej w Krakowie” – druk nr 29.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/29/2019.
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Ad. 11.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zalesie 21D w Krakowie” – druk nr 30.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Zalesie 21D w Krakowie” – druk nr 30.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/30/2019.
Ad. 12.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Skotniki - Północ” – druk nr 31.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Skotniki - Północ” – druk nr 31.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. E. Pytlarz, p. S. Siekacz.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 11 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/31/2019.
Ad. 13.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa obiektów
małej architektury w miejscu publicznym – zagospodarowanie terenu przy ul. Przyzby
i ul. Magnolii w Krakowie” – druk nr 32.
P. R. Torba odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie
projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa obiektów małej architektury
w miejscu publicznym – zagospodarowanie terenu przy ul. Przyzby i ul. Magnolii w Krakowie”
– druk nr 32.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/32/2019.
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Ad. 14.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa hali namiotowej przekrywającej dwa korty do tenisa ziemnego
oraz boisko wielofunkcyjne wraz z wiatą łączącą halę namiotową z istniejącym budynkiem
szatniowo-socjalnym TS Tramwaj przy ul. Praskiej w Krakowie” – druk nr 33.
P. A. Puszkarz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa hali namiotowej przekrywającej dwa korty do tenisa ziemnego oraz boisko
wielofunkcyjne wraz z wiatą łączącą halę namiotową z istniejącym budynkiem
szatniowo-socjalnym TS Tramwaj przy ul. Praskiej w Krakowie” – druk nr 33.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/33/2019.
Ad. 15.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Podworskiego w Skotnikach przy ul. Skotnickiej
w Krakowie” – druk nr 34.
P. A. Puszkarz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Rewitalizacja Parku Podworskiego w Skotnikach przy ul. Skotnickiej w Krakowie” – druk
nr 34.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/34/2019.
Ad. 16.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku
usługowego (przedszkola) przy ul. Gwieździstej w Krakowie” – druk nr 35.
P. A. Puszkarz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku usługowego
(przedszkola) przy ul. Gwieździstej w Krakowie” – druk nr 35.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. R. Brudniak, p. A. Puszkarz, p. R. Torba.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.
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P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/35/2019.
Ad. 17.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza oświetlenia ulicznego
zlokalizowanego przy ul. Zachodniej w Krakowie – druk nr 36.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie
projektu budowlano-wykonawczego przyłącza oświetlenia ulicznego zlokalizowanego
przy ul. Zachodniej w Krakowie – druk nr 36.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/36/2019.
Ad. 18.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza oświetlenia ulicznego
zlokalizowanego przy ul. M. Konopnickiej w Krakowie – druk nr 37.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie
projektu budowlano-wykonawczego przyłącza oświetlenia ulicznego zlokalizowanego
przy ul. M. Konopnickiej w Krakowie – druk nr 37.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: mieszkanka Dzielnicy VIII, p. Ł. Balon.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/37/2019.
Ad. 19.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa Parku Krakowian z funkcją ogródka jordanowskiego
przy ul. Krzewowej w Krakowie” – druk nr 38.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa
Parku Krakowian z funkcją ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej w Krakowie” – druk
nr 38.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/38/2019.
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Ad. 20.
P. R. Torba odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie
wskazania przedstawicieli dzielnicy do uczestniczenia w wizjach lokalowych w zakresie lokali
mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miejskiej Kraków zlokalizowanych na obszarze
dzielnicy – druk nr 39.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wziął p. M. Brągiel.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/39/2019.
Ad. 21.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Babińskiego
oraz ul. Bunscha w Krakowie – druk nr 40.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Babińskiego
oraz ul. Bunscha w Krakowie – druk nr 40.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wziął p. S. Siekacz.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/40/2019.
Ad. 22.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Drukarskiej w Krakowie - druk nr 41.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Drukarskiej w Krakowie - druk nr 41.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Paszkowski, p. R. Brudniak, p. U. Twardzik, p. J. Pyzik,
p. P. Rusocki, mieszkanka Dzielnicy VIII.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/41/2019.
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Ad. 23.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Kultury
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk
nr 42.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Kultury w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 42.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/42/2019.
Ad. 24.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Kultury
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk
nr 43.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Kultury w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 43.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/43/2019.
Ad. 25.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję ds. Budżetu
Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 44.
P. J. Pyzik odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 44.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/44/2019.
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Ad. 26.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania
Przestrzennego i terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 45.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 45.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/45/2019.
Ad. 27.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Promocji
i Kontaktów z Mieszkańcami w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji
i Kontaktów z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 46.
P. M. Brągiel odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 46.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/46/2019.
Ad. 28.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Rewizyjną
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk
nr 47.
P. A. Moskal odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Rewizyjną w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 47.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/47/2019.
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Ad. 29.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Rewizyjną
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 48.
P. A. Moskal odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Rewizyjną w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 48.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/48/2019.
Ad. 30.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Sportu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 49.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Sportu w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 49.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/49/2019.
Ad. 31.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Sportu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 50.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Sportu w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 50.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/50/2019.
Ad. 32.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 51.
P. A. Moskal odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 51.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
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Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/51/2019.
Ad. 33.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 52.
P. A. Moskal odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk
nr 52.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/52/2019.
Ad. 34.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję
Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa w sprawie wyboru Przewodniczącego
Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 53.
P. U. Twardzik odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Praworządności, Polityki
Społecznej i Mieszkalnictwa w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Praworządności,
Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 53.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/53/2019.
Ad. 35.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję
Praworządności,
Polityki
Społecznej
i
Mieszkalnictwa
w
sprawie
wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady
Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 54.
P. U. Twardzik odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Praworządności, Polityki
Społecznej i Mieszkalnictwa w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji
Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 54.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
16

Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/54/2019.
Ad. 36.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 55.
P. A. Moskal odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Edukacji w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 55.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/55/2019.
Ad. 37.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 56.
P. A. Moskal odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Edukacji w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 56.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/56/2019.
Ad. 38.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję
ds. Inwestycyjnych w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Inwestycyjnych Rady
Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 57.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję ds. Inwestycyjnych w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Inwestycyjnych Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk
nr 57.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr III/57/2019.
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Ad. 39.
P. R. Torba zwołał IV sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki na dzień 21 lutego 2019 r.
o godzinie 18:00.
P. R. Torba poinformował, że wpłynęło pismo Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie nasadzeń
drzew, krzewów i kwiatów na terenie Dzielnicy VIII Dębniki w ramach zadania Budżetu
Obywatelskiego pn. „Zielone Dębniki” – propozycje lokalizacji należy zgłaszać do 4 lutego
2019 r. do godziny 15.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Rusocki, p. M. Wrona, p. S. Siekacz, p. M. Olszańska,
p. U. Twardzik.
P. R. Torba poinformował, że wpłynęło pismo Trasy Łagiewnickiej SA dotyczące Trasy
Pychowickiej i Trasy Zwierzynieckiej – uwagi należy zgłaszać do 11 lutego 2019 r. do godziny
15.
W dyskusji udział wzięli: mieszkanka Dzielnicy VIII, p. B. Paszkowski, p. P. Rusocki.
P. R. Torba poinformował, że wpłynęło pismo Wydziału Edukacji w sprawie konkursu
na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 133, który odbędzie się
w dniu 19 marca 2019 r. o godzinie 9:00 w UMK przy ul. Stachowicza 18.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Wrona, p. B. Augustyniak.
P. R. Torba zwrócił uwagę na staranność protokołów z posiedzeń komisji merytorycznych Rady.
W dyskusji udział wzięli: p. U. Twardzik, p. B. Augustyniak, p. I. Chamielec, p. R. Brudniak.
P. U. Twardzik poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się w dniu 13 lutego
2019 r. o godzinie 17:30.
P. S. Siekacz poinformował, że posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się w dniu 12 lutego
2019 r. o godzinie 17:00.
P. B. Paszkowski poinformował o ustaleniach podjętych podczas Rady Budżetu Obywatelskiego,
które odbyło się w dniu dzisiejszym.
W dyskusji udział wzięli: p. R. Torba, p. M. Olszańska, p. U. Twardzik, p. S. Siekacz,
p. A. Puszkarz.
P. I. Chamielec poinformowała, że posiedzenie Komisji Praworządności, Polityki Społecznej
i Mieszkalnictwa odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 r. o godzinie 16:15.
P. E. Pytlarz poinformowała, że posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów
Zielonych odbędzie się w dniu 8 lutego 2019 r. o godzinie 17:30.
W dyskusji udział wzięli: p. I. Chamielec, p. P. Bystrowski, p. P. Rusocki.
P. K. Hakenszmidt poinformował, że posiedzenie Komisji Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. o godzinie 18:00.
W dyskusji udział wzięli: p. R. Torba, p. B. Augustyniak, p. B. Paszkowski, p. P. Rusocki.
P. A. Zięba poinformował, że posiedzenie Komisji Kultury odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r.
o godzinie 17:30.
P. M. Olszańska poinformowała, że posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. o godzinie
18:00.
P. E. Pytlarz zapytała o aktualizację strony internetowej.
W dyskusji udział wziął p. R. Torba.
P. U. Twardzik zapytała o materiały do zamieszczenia na tablicach informacyjnych.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Augustyniak, p. R. Torba, p. K. Hakenszmidt, p. A. Zięba,
p. B. Paszkowski.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rafał Torba zamknął obrady
III sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 19:45).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

Prowadzący obrady:
Rafał Torba
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
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