Dz-08.0021.4.2019

PROTOKÓŁ
z IV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 21 lutego 2019 r.
(godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki
przy ul. Praskiej 52 w Krakowie
Przewodniczący Rafał Torba przywitał radnych Dzielnicy VIII, stwierdziwszy
na podstawie listy obecności (w załączeniu) quorum otworzył IV sesję Rady Dzielnicy VIII
Dębniki.
P. R. Torba przedstawił projekt porządku obrad:
Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży działek nr 189/26, 189/46 i części działki
nr 189/42 położonych w obrębie 40 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Batalionów
Chłopskich – druk nr 58.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2019 – druk nr 59.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Lubostroń w Krakowie – druk
nr 60.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 61.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 62.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
budowy przepompowni ścieków przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie – druk nr 63.
10. Oświadczenia i komunikaty.
1.
2.
3.
4.

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 sprzedaży części działki nr 24/25 położonej w obrębie 7 jednostce

ewidencyjnej Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie – druk nr 64.
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 10, a dotychczasowy punkt 10 Oświadczenia i komunikaty będzie
rozpatrywany jako ostatni.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, z garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej
w Krakowie” – druk nr 65.
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 11.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Magnolii w Krakowie” – druk
nr 66.
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 12.
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. Stępice
w Krakowie – druk nr 67.
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 13.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy
VIII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.
oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowanego przez MI Sp. z o.o. Programu
Parkingów Dzielnicowych - druk nr 68.
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 14.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie Trasy Pychowickiej – druk nr 69.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
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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 15.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 70.
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 16.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 71.
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 17.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie uznania obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody – druk nr 72.
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 18.
P. R. Torba 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 2017 - 2020– druk nr 73.
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 19, a Oświadczenia i komunikaty jako punkt 20.
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 III sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z III sesji Rady Dzielnicy VIII
Dębniki zostały przyjęty.
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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 Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży działek nr 189/26, 189/46 i części
działki nr 189/42 położonych w obrębie 40 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Batalionów
Chłopskich – druk nr 58.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży działek nr 189/26, 189/46 i części działki
nr 189/42 położonych w obrębie 40 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Batalionów
Chłopskich – druk nr 58.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży działek
nr 189/26, 189/46 i części działki nr 189/42 położonych w obrębie 40 jednostce ewidencyjnej
Podgórze przy ul. Batalionów Chłopskich – druk nr 58.
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 IV/58/2019.
Ad. 5.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VIII Dębniki na rok 2019 – druk nr 59.
P. A. Puszkarz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2019 – druk nr 59 oraz opinię Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. U. Twardzik, p. A. Puszkarz, p. B. Augustyniak, p. R. Torba.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IV/59/2019.
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Ad. 6.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Lubostroń w Krakowie
– druk nr 60.
P. M. Wrona odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie opinii
dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Lubostroń w Krakowie – druk nr 60.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej
przy ul. Lubostroń w Krakowie – druk nr 60.
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 IV/60/2019.
Ad. 7.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 61.
P. M. Wrona odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 61.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady
Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 61.
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 IV/61/2019.
Ad. 8.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 62.
P. M. Wrona odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 62.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Rady
Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 62.
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 IV/62/2019.
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Ad. 9.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie budowy przepompowni ścieków przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie – druk nr 63.
P. M. Wrona odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
budowy przepompowni ścieków przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie – druk nr 63.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie budowy przepompowni ścieków przy ul. Zakrzowieckiej
w Krakowie – druk nr 63.
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 IV/63/2019.
Ad. 10.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie sprzedaży części działki nr 24/25 położonej w obrębie 7 jednostce
ewidencyjnej Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie – druk nr 64.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie sprzedaży części działki nr 24/25 położonej w obrębie 7 jednostce ewidencyjnej
Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie – druk nr 64.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Turcza, p. Ł. Balon.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IV/64/2019.
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 z usługami, z garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej
w Krakowie” – druk nr 65.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami, z garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”
– druk nr 65.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. U. Twardzik, p. M. Brągiel, p. E. Pytlarz.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IV/65/2019.
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Ad. 12.
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 z garażem podziemnym przy ul. Magnolii w Krakowie” – druk
nr 66.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Magnolii w Krakowie” – druk nr 66.
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 IV/66/2019.
Ad. 13.
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. Stępice
w Krakowie – druk nr 67.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Stępice w Krakowie – druk
nr 67.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Brągiel, p. B. Paszkowski, p. P. Rusocki.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IV/67/2019.
Ad. 14.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy
VIII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.
oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowanego przez MI Sp. z o.o. Programu
Parkingów Dzielnicowych - druk nr 68.
P. A. Puszkarz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy VIII,
w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.
oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowanego przez MI Sp. z o.o. Programu
Parkingów Dzielnicowych - druk nr 68.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Bystrowski, p. P. Turcza, p. M. Brągiel, p. B. Augustyniak,
p. U. Twardzik, p. E. Pytlarz, p. M. Olszańska.
P. R. Torba ogłosił 5 minut przerwy.
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Po przerwie p. R. Torba wznowił obrady.
P. A. Puszkarz zgłosił poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy
VIII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o.
oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowanego przez MI Sp. z o.o. Programu
Parkingów Dzielnicowych - druk nr 68.
P. R. Torba poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IV/68/2019.
Ad. 15.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie Trasy Pychowickiej – druk nr 69.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie Trasy Pychowickiej – druk nr 69.
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 IV/69/2019.
Ad. 16.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję ds. Budżetu
Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 70.
P. M. Olszańska odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję ds. Budżetu
Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 70.
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 IV/70/2019.
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Ad. 17.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Kultury
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki
– druk nr 71.
P. A. Zięba odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Kultury w sprawie przyjęcia
rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 71.
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 IV/71/2019.
Ad. 18.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Grupę Radnych
w sprawie uznania obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody – druk nr 72.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Grupę Radnych w sprawie uznania
obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody – druk nr 72.
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 IV/72/2019.
Ad. 19.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Grupę Radnych
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 2017 – 2020 – druk nr 73.
P. B. Paszkowski 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 2017 – 2020 – druk nr 73.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Paszkowski, p. U. Twardzik, p. R. Torba.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IV/73/2019.
Ad. 20.
P. R. Torba zwołał V sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki na dzień 19 marca 2019 r.
o godzinie 18:00.
P. R. Torba przypomniał o szkoleniu dla radnych, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r.
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o godzinie 18:00 w Urzędzie Miasta Krakowa.
P. R. Torba przypomniał o przeglądach klubów sportowych, które odbędą się w dniach
od 14 do 15 marca 2019 r.
W dyskusji udział wzięła p. B. Augustyniak.
P. R. Torba przypomniał o przeglądach placówek oświatowych, które odbędą się w dniach
od 1 do 8 marca 2019 r.
P. R. Torba poinformował, że wpłynęło pismo Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie wizji
w terenie dotyczącej remontów chodników.
P. R. Torba poinformował, że posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się w dniu 5 marca
2019 r. o godzinie 17:00.
P. R. Torba poinformował, że posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów
Zielonych odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. o godzinie 18:30.
W dyskusji udział wzięła p. E. Pytlarz – zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia na 17:30.
P. R. Torba przypomniał o zasadach odpowiadania na pisma wpływające do Rady Dzielnicy
VIII.
P. R. Torba poprosił o zgłaszanie do 6 marca br. wniosków do sporządzanego Studium.
P. R. Torba poprosił o zabranie do szkół książek o Krakowie.
P. M. Olszańska poinformowała, że posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. o godzinie
18:00.
P. A. Zięba poinformował, że posiedzenie Komisji Kultury odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r.
o godzinie 17:00.
P. U. Twardzik poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się w dniu 13 marca
2019 r. o godzinie 17:30 oraz przypomniała o przeglądach placówek oświatowych.
W dyskusji udział wziął p. R. Torba.
P. E. Pytlarz poinformowała o materiałach ze spotkania w sprawie Studium oraz poprosiła
o zgłaszanie wniosków do Studium.
P. A. Zięba zapytał o sprawę przeglądu placówek kulturalnych.
W dyskusji udział wzięli: p. R. Torba, p. B. Augustyniak, p. U. Twardzik.
P. U. Twardzik poprosiła o przejęcie tablicy informacyjnej przy ul. Zachodniej.
W dyskusji udział wzięli: p. R. Torba, p. R. Brudniak.
P. R. Brudniak poinformował, że posiedzenie Komisji ds. Inwestycyjnych odbędzie się
w dniu 19 marca 2019 r. o godzinie 16:30.
P. U. Twardzik przedstawiła wniosek dotyczący udrożnienia ul. Zachodniej.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Paszkowski, p. R. Torba, p. R. Brudniak.
P. A. Zięba przedstawił sprawę progów zwalniających na ul. Tynieckiej oraz miejsc
parkingowych na ul. Praskiej.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Paszkowski, p. R. Torba, p. Ł. Balon, p. B. Augustyniak.
P. M. Olszańska przedstawiła sprawę parkingu przy ul. Kobierzyńskiej.
W dyskusji udział wzięli: p. R. Torba, p. A. Puszkarz, p. U. Twardzik, p. B. Paszkowski.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rafał Torba zamknął obrady
IV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 19:20).
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Protokołowała:
Beata Augustyniak

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