Dz-08.0021.9.2019

PROTOKÓŁ
z IX sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 9 lipca 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 IX sesję Rady Dzielnicy VIII
Dębniki.
P. R. Torba przedstawił projekt porządku obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
zmiany organizacji ruchu przy ul. Miłkowskiego – druk nr 124.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie kontynuowania w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych - druk
nr 125.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych - druk
nr 126.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki
na rok 2020 - druk nr 127.
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 boiska wielofunkcyjnego, siłowni na wolnym powietrzu,
wielofunkcyjnych urządzeń sportowych oraz miejsc postojowych i drogi dojazdowej do boiska
wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem, zagospodarowaniem terenu oraz montażem
obiektów małej architektury przy ul. Kolistej w Krakowie” – druk nr 128.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.

Głosowanie: 16 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 8.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wprowadzenia kontrapasa rowerowego na ul. Madalińskiego – druk nr 129.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 16 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 9.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie organizacji ruchu przy ul. Warchałowskiego – druk nr 130.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 16 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.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie organizacji ruchu przy ul. Obozowej – druk nr 131.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 16 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 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VIII Dębniki na rok 2019 – druk nr 132.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 16 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 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem
pieszo-jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Zachodniej w Krakowie” – druk
nr 133.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 16 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 przystąpienia do projektu bezpłatnych warsztatów z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED w ramach Programu „Bezpieczny Kraków” – druk
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nr 134.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 16 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 przystąpienia Dzielnicy VIII Dębniki do „grantów dzielnicowych” w ramach
Programu „Bezpieczny Kraków” – druk nr 135.
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 15.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VIII Dębniki na rok 2019 – druk nr 136.
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 16.
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 2020 – 2022 – druk
nr 137.
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 17.
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 2020 – 2021 – druk
nr 138.
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 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 2020 - 2021 – druk
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nr 139.
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.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy
VIII Dębniki – druk nr 140.
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 20, a Oświadczenia i komunikaty jako punkt 21.
P. R. Torba stwierdził, że projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi projektami uchwał
stanowi porządek obrad sesji.
Ad. 2.
P. R. Torba stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi na piśmie do protokołu z VIII sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z VIII 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 Komisję Infrastruktury
w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Miłkowskiego – druk nr 124.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
zmiany organizacji ruchu przy ul. Miłkowskiego – druk nr 124.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie zmiany organizacji ruchu przy ul. Miłkowskiego – druk
nr 124.
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: 14 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/124/2019.
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Ad. 5.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie kontynuowania w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych - druk
nr 125.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie kontynuowania w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zadań inwestycyjnych - druk
nr 125 oraz opinie Komisji: Infrastruktury, Edukacji, Kultury, Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych oraz ds. Inwestycyjnych.
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 IX/125/2019.
Ad. 6.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych - druk
nr 126.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych - druk
nr 126 oraz opinie Komisji: ds. Inwestycyjnych, Kultury, Edukacji oraz Infrastruktury.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Olszańska, p. R. Torba, p. U. Twardzik, p. B. Paszkowski,
p. B. Augustyniak.
P. R. Torba ogłosił 2 minuty przerwy.
Po przerwie p. R. Torba wznowił obrady.
P. M. Olszańska zgłosiła poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy
VIII Dębniki w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020
oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań
inwestycyjnych - druk nr 126.
P. R. Torba poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
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 IX/126/2019.
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Ad. 7.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2020 - druk nr 127.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki
na rok 2020 - druk nr 127 oraz opinie Komisji: Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami,
Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych, ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, Kultury, Infrastruktury oraz Edukacji.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. P. Rusocki zgłosił autopoprawkę Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2020 - druk nr 127.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Wrona, p. R. Torba, p. B. Augustyniak, p. P. Zaraska,
p. R. Brudniak.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/127/2019.
Ad. 8.
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 boiska wielofunkcyjnego, siłowni na wolnym powietrzu,
wielofunkcyjnych urządzeń sportowych oraz miejsc postojowych i drogi dojazdowej do boiska
wraz z oświetleniem terenu i monitoringiem, zagospodarowaniem terenu oraz montażem
obiektów małej architektury przy ul. Kolistej w Krakowie” – druk nr 128.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego, siłowni na wolnym powietrzu, wielofunkcyjnych urządzeń
sportowych oraz miejsc postojowych i drogi dojazdowej do boiska wraz z oświetleniem terenu
i monitoringiem, zagospodarowaniem terenu oraz montażem obiektów małej architektury
przy ul. Kolistej w Krakowie” – druk nr 128.
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: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/128/2019.
Ad. 9.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie wprowadzenia kontrapasa rowerowego na ul. Madalińskiego – druk nr 129.
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P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
wprowadzenia kontrapasa rowerowego na ul. Madalińskiego – druk nr 129.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie wprowadzenia kontrapasa rowerowego
na ul. Madalińskiego – druk nr 129.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Bystrowski, p. K. Hakenszmidt, p. P. Zaraska, p. R. Brudniak,
p. S. Siekacz, p. J. Pyzik, p. B. Paszkowski.
P. S. Siekacz zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do Komisji Infrastruktury
celem przeprowadzenia konsultacji.
Głos „za” – p. A. Puszkarz.
P. R. Torba poddał wniosek formalny pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że projekt uchwały został odesłany do Komisji Infrastruktury.
Ad. 10.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie organizacji ruchu przy ul. Warchałowskiego – druk nr 130.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
organizacji ruchu przy ul. Warchałowskiego – druk nr 130.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie organizacji ruchu przy ul. Warchałowskiego – druk
nr 130.
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: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/129/2019.
Ad. 11.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie organizacji ruchu przy ul. Obozowej – druk nr 131.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
organizacji ruchu przy ul. Obozowej – druk nr 131.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie organizacji ruchu przy ul. Obozowej – druk nr 131.
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: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/130/2019.
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Ad. 12
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2019 – druk nr 132.
P. U. Twardzik odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Edukacji w sprawie korekty
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019
– druk nr 132.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Edukacji w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 – druk nr 132.
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: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/131/2019.
Ad. 13.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji
pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem
podziemnym, ciągiem pieszo-jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Zachodniej
w Krakowie” – druk nr 133.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem
pieszo-jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Zachodniej w Krakowie” – druk
nr 133.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią
usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo-jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi
przy ul. Zachodniej w Krakowie” – druk nr 133.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. U. Twardzik, p. S. Siekacz, p. A. Puszkarz, p. B. Paszkowski,
p. A. Zięba, p. J. Pyzik, p. R. Torba, p. R. Brudniak, p. P. Rusocki, p. E. Pytlarz.
P. R. Torba ogłosił 2 minuty przerwy.
Po przerwie p. R. Torba wznowił obrady.
P. E. Pytlarz zgłosiła poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji
pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem
podziemnym, ciągiem pieszo-jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Zachodniej
w Krakowie” – druk nr 133.
P. R. Torba poddał poprawkę pod głosowanie.
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Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/132/2019.
Ad. 14.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie przystąpienia do projektu bezpłatnych warsztatów z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED w ramach Programu „Bezpieczny Kraków”– druk
nr 134.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przystąpienia do projektu bezpłatnych warsztatów z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej BLS/AED w ramach Programu „Bezpieczny Kraków”– druk nr 134.
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: 15 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/133/2019.
Ad. 15.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie przystąpienia Dzielnicy VIII Dębniki do „grantów dzielnicowych” w ramach
Programu „Bezpieczny Kraków” – druk nr 135.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przystąpienia Dzielnicy VIII Dębniki do „grantów dzielnicowych” w ramach
Programu „Bezpieczny Kraków” – druk nr 135.
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: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/134/2019.
Ad. 16.
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 136.
P. B. Paszkowski 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 136.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięła p. E. Pytlarz.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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Głosowanie: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/135/2019.
Ad. 17.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2020 – 2022 – druk
nr 137.
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 2020 – 2022 – druk nr 137.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Wrona, p. R. Torba.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 14 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/136/2019.
Ad. 18.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2020 – 2021 – druk
nr 138.
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 2020 – 2021 – druk nr 138.
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: 15 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/137/2019.
Ad. 19.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2020 – 2021 – druk
nr 139.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
10

Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego
do realizacji przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki w latach 2020 – 2021 – druk nr 139.
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: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/138/2019.
Ad. 20.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Grupę Radnych
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 140.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 140.
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: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr IX/139/2019.
Ad. 21.
P. R. Torba zwołał X sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki na dzień 29 sierpnia 2019 r. o godzinie
18:00.
P. R. Torba podziękował za udział i pomoc w organizacji Święta Dzielnicy VIII Dębniki.
P. R. Torba poinformował, że w dniu 18 lipca 2019 r. o godzinie 10:00 odbędzie się w Wydziale
Architektury
i
Urbanistyki
UMK
spotkanie
w
sprawie
inwestycji
przy ul. Kobierzyńskiej/Liściastej.
P. R. Torba poinformował, że w dniu 17 lipca 2019 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miasta
Krakowa odbędzie się spotkanie dotyczące tzw. „grantów dzielnicowych” w ramach programu
„Bezpieczny Kraków”.
W dyskusji udział wzięła p. I. Chamielec.
P. R. Torba poinformował, że w dniu 17 lipca 2019 r. o godzinie 11:00 odbędzie się wizja
w terenie w sprawie likwidacji starej drogi przy ul. Zachodniej.
W dyskusji udział wzięli: p. R. Brudniak, p. U. Twardzik, p. B. Augustyniak.
P. R. Torba poinformował o uwagach, które wpłynęły do mpzp obszaru „Osiedle
Podwawelskie” oraz sposobie ich dalszego procedowania (uwagi należy przesłać do 22 lipca br.
do godziny 15:00).
W dyskusji udział wzięli: p. E. Pytlarz, p. J. Pyzik.
P. I. Chamielec poinformowała, że posiedzenie Komisji Praworządności, Pomocy Społecznej
i Mieszkalnictwa odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 r. o godzinie 18:00.
P. M. Olszańska poinformowała, że posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r.
o godzinie 17:00.
11

P. E. Pytlarz poinformowała, że posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów
Zielonych odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godzinie 17:30.
P. U. Twardzik poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się
w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godzinie 18:30.
P. A. Zięba poinformował, że posiedzenie Komisji Kultury odbędzie się w dniu 27 sierpnia
2019 r. o godzinie 16:30.
P. P. Zaraska poinformował, że posiedzenie Komisji Sportu odbędzie się w dniu 17 lipca 2019 r.
o godzinie 17:30.
P. K. Hakenszmidt poinformował, że posiedzenie Komisji Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godzinie 18:00.
P. S. Siekacz poinformował, że posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się
w dniu 23 lipca 2019 r. o godzinie 17:30.
P. B. Paszkowski zapytał o uwagi do mpzp obszaru „Osiedle Podwawelskie”.
W dyskusji udział wzięli: p. E. Pytlarz, p. R. Torba, p. P. Rusocki, p. B. Augustyniak
p. J. Pyzik, p. P. Bystrowski.
P. A. Zięba zapytał o sprawę remontu kapliczki przy ul. Kobierzyńskiej.
W dyskusji udział wzięła p. U. Twardzik.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rafał Torba zamknął obrady
IX sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 20:08).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

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