Dz-08.0021.5.2019

PROTOKÓŁ
z V sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 19 marca 2019 r.
(godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki
przy ul. Praskiej 52 w Krakowie
Przewodniczący Rafał Torba przywitał radnych Dzielnicy VIII oraz mieszkańców
Dzielnicy VIII, stwierdziwszy na podstawie listy obecności (w załączeniu) quorum otworzył
V sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
P. R. Torba przedstawił projekt porządku obrad:
Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania
działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej
i zdrowia” – druk nr 74.
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 75.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/487/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. z późn. zm.
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki
na rok 2019 - druk nr 76.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej
infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c”
na terenie Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 77.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nad Czerną w Krakowie
– druk nr 78.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie wniosków do sporządzanego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – druk nr 79.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 80.
11. 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 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” – druk nr 81.
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, a dotychczasowy punkt 11 Oświadczenia i komunikaty będzie
rozpatrywany jako ostatni.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania
osób niepełnosprawnych” – druk nr 82.
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 nadania nazwy ulicy – druk nr 83.
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 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 84.
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 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy VIII Dębniki do składu Rady
Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa - druk nr 85.
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 15.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie sprzedaży części działek nr: 219/21 i 231 położonych w obrębie 7 jednostce
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ewidencyjnej Podgórze przy ul. Sodowej w Krakowie – druk nr 86.
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 16.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 87.
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 17.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 88.
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 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 2018 - 2020 – druk nr 89.
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 19, a Oświadczenia i komunikaty jako punkt 20.
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 IV sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z IV 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.
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Ad. 4.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania
działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej
i zdrowia” – druk nr 74.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności
miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” – druk
nr 74.
P. R. Torba odczytał opinię Komisji Edukacji oraz Komisji Kultury do projektu uchwały
wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu
pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych,
kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” – druk nr 74.
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 V/74/2019.
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 75.
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 75.
P. R. Torba odczytał opinię Komisji Edukacji oraz Komisji Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami do projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2019 – druk nr 75.
P. B. Paszkowski odczytał autopoprawkę Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2019 – druk nr 75.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Brągiel, p. R. Torba, p. U. Twardzik, p. K. Hakenszmidt,
p. P. Rusocki.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr V/75/2019.
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Ad. 6.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/487/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. z późn. zm.
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki
na rok 2019 - druk nr 76.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/487/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. z późn. zm.
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki
na rok 2019 - druk nr 76.
P. R. Torba odczytał opinię Komisji Edukacji oraz Komisji Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami do projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/487/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. z późn. zm.
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki
na rok 2019 - druk nr 76.
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 V/76/2019.
Ad. 7.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie Komisję Infrastruktury w sprawie przyjęcia „Dzielnicowego programu robót
budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te
wymienione w pkt. 1 lit. c” na terenie Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 77.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze
drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c” na terenie Dzielnicy VIII
Dębniki – druk nr 77.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie przyjęcia „Dzielnicowego programu robót budowlanych
przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione
w pkt. 1 lit. c” na terenie Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 77.
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 V/77/2019.
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Ad. 8.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nad Czerną
w Krakowie – druk nr 78.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie opinii
dot. wniosku o budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nad Czerną w Krakowie – druk nr 78.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacji sanitarnej
przy ul. Nad Czerną w Krakowie – druk nr 78.
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 V/78/2019.
Ad. 9.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie wniosków do sporządzanego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – druk nr 79.
P. U. Twardzik odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie wniosków do sporządzanego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – druk nr 79.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. A. Puszkarz odczytał poprawki Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki nr 1 do nr 6 do projektu
uchwały wniesionego przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie
wniosków do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Krakowa – druk nr 79.
W dyskusji udział wzięli: p. S. Siekacz, p. P. Rusocki, p. R. Torba, p. R. Piętka,
p. B. Paszkowski, mieszkanka Dzielnicy VIII, p. K. Hakenszmidt, p. J. Pyzik, p. Ł. Balon,
mieszkaniec Dzielnicy VIII, p. U. Twardzik, p. P. Turcza.
P. R. Torba poddał poprawkę nr 1 pod głosowanie.
Głosowanie: 15 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. R. Torba poddał poprawkę nr 2 pod głosowanie.
Głosowanie: 8 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące się.
P. R. Torba stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. R. Torba poddał poprawkę nr 3 pod głosowanie.
Głosowanie: 5 za, 1 przeciw, 11 wstrzymujących się.
P. R. Torba stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. R. Torba poddał poprawkę nr 4 pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. R. Torba poddał poprawkę nr 5 pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
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P. R. Torba stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. R. Torba poddał poprawkę nr 6 pod głosowanie.
Głosowanie: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami pod głosowanie.
Głosowanie: 10 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr V/79/2019.
Ad. 10.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji
Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 80.
P. U. Twardzik odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 80.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych Rady
Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 80
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 V/80/2019.
Ad. 11.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” – druk nr 81.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej” – druk nr 81.
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 V/81/2019.
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Ad. 12.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania
osób niepełnosprawnych” – druk nr 82.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób
niepełnosprawnych” – druk nr 82.
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 V/82/2019.
Ad. 13.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 83.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 83.
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 V/83/2019.
Ad. 14.
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 84.
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 84.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Kultury w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady
Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 84.
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 V/84/2019.
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Ad. 15.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję ds. Budżetu
Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie wskazania
przedstawiciela Rady Dzielnicy VIII Dębniki do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta
Krakowa - druk nr 85.
P. A. Zięba odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie wskazania przedstawiciela Rady
Dzielnicy VIII Dębniki do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa - druk nr 85.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy VIII Dębniki do składu Rady Budżetu
Obywatelskiego Miasta Krakowa - druk nr 85.
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 V/85/2019.
Ad. 16.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie sprzedaży części działek nr: 219/21 i 231 położonych w obrębie 7 jednostce
ewidencyjnej Podgórze przy ul. Sodowej w Krakowie – druk nr 86.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie sprzedaży części działek nr: 219/21 i 231 położonych w obrębie 7 jednostce
ewidencyjnej Podgórze przy ul. Sodowej w Krakowie – druk nr 86.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wziął p. B. Paszkowski.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr V/86/2019.
Ad. 17.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 87.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 87.
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, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr V/87/2019.
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Ad. 18.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 88.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie nadania nazwy ulicy – druk nr 88.
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 V/88/2019.
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 2018 - 2020 – druk nr 89.
P. Ł. Balon 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 2018 - 2020 – druk nr 89.
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 V/89/2019.
Ad. 20.
P. R. Torba zwołał VI sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki na dzień 16 kwietnia 2019 r.
o godzinie 18:00.
P. R. Torba poprosił o przygotowanie przez radnych propozycji zadań na rok 2020.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Augustyniak, p. K. Hakenszmidt.
P. R. Torba poprosił o udzielanie odpowiedzi na korespondencję przekazywaną drogą
elektroniczną.
P. R. Torba poinformował, że wpłynęło pismo od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
w sprawie zasad reprezentowania Dzielnicy na zewnątrz – pismo zostanie przekazane drogą
elektroniczną oraz do skrytek radnych
W dyskusji udział wzięła p. B. Augustyniak.
P. R. Torba poinformował, że do końca marca radni otrzymają sprawozdanie z działalności
Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za rok 2018.
P. R. Torba przypomniał o podpisywaniu projektów uchwał przez osoby prowadzące
posiedzenia komisji.
P. R. Torba poprosił o zabranie książek o Krakowie do bibliotek szkolnych.
P. U. Twardzik poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się
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w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 17:30 oraz zaprosiła na koncert i wystawę projektów Parku
Lubostroń w Ośrodku Kultury Ruczaj.
P. P. Zaraska poinformował o międzydzielnicowym turnieju piłkarskim.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Augustyniak, p. P. Rusocki, p. M. Brągiel, p. A. Puszkarz.
P. I. Chamielec poinformowała, że posiedzenie Komisji Praworządności, Polityki Społecznej
i Mieszkalnictwa odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 18:00.
P. B. Paszkowski poinformował o spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Miasta Krakowa
w sprawie realizacji zadań.
W dyskusji udział wzięli: p. A. Puszkarz, p. J. Pyzik, p. R. Piętka, p. P. Rusocki.
P. A. Zięba poinformował, że posiedzenie Komisji Kultury odbędzie się w dniu 2 kwietnia
2019 r. o godzinie 17:00.
P. K. Hakenszmidt poinformował, że posiedzenie Komisji Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:30.
P. I. Chamielec poinformowała o przeprowadzeniu wizji lokalowych.
P. M. Brągiel zapytał o realizację zadania dla KS Victoria Kobierzyn.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Augustyniak, p. Ł. Balon.
P. M. Wrona zapytał o możliwość wykonania nakładki na ulicach, które nie posiadają
odwodnienia.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Paszkowski, p. P. Rusocki, p. R. Torba.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rafał Torba zamknął obrady
V sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 20:10).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

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