Dz-08.0021.7.2019

PROTOKÓŁ
z VII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 21 maja 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 VII sesję Rady Dzielnicy VIII
Dębniki.
P. R. Torba przedstawił projekt porządku obrad:
Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przebiegu granic Dzielnic VIII, IX i X – druk nr 103.
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 104.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2020 – druk nr 105.
7. Rozpatrzenie 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 106.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
organizacji ruchu przy ul. Lubostroń w Krakowie – druk nr 107.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
likwidacji miejsc postojowych na ul. Jaworowej w Krakowie – druk nr 108.
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 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ulicach: Lutego Tura,
Heligundy i Walgierza Wdałego w Krakowie – druk nr 109.

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 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 garażem podziemnym przy ul. Drukarskiej w Krakowie” – druk
nr 110.
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 11.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 43/17 położonej w obrębie 11 jednostce ewidencyjnej
Podgórze przy ul. Twardowskiego w Krakowie – druk nr 111.
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 12.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego – druk
nr 112.
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 13.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przebudowy ul. Obrońców Helu w Krakowie – druk nr 113.
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 14.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zmiany profilu Filii nr 31 Biblioteki Kraków przy ul. Zachodniej 7 – druk
nr 114.
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
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w porządku obrad jako punkt 15.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji – druk nr 115.
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 opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Spacerowej
w Krakowie – druk nr 116.
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, a Oświadczenia i komunikaty jako punkt 18.
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 VI sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z VI 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 przebiegu granic Dzielnic VIII, IX i X – druk nr 103.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przebiegu granic Dzielnic VIII, IX i X – druk nr 103.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Brągiel, p. R. Torba, p. Ł. Balon, p. P. Rusocki,
p. B. Augustyniak, p. J. Pyzik, p. A. Puszkarz, p. S. Siekacz, p. P. Zaraska, p. E. Pytlarz.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 9 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VII/103/2019.
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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 104.
P. P. Rusocki 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 104 oraz opinię Komisji Praworządności, Polityki Społecznej
i Mieszkalnictwa.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. P. Rusocki 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 104.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VII/104/2019.
Ad. 6.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VIII Dębniki na rok 2020 – druk nr 105.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie
wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki
na rok 2020 – druk nr 105 oraz opinie Komisji: Kultury, Praworządności, Polityki Społecznej
i Mieszkalnictwa, Edukacji, Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych, Promocji
i Kontaktów z Mieszkańcami, ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. Ł. Balon odczytał autopoprawkę Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2020 – druk nr 105.
W dyskusji udział wzięli: p. Ł. Balon, p. M. Brągiel, p. R. Torba, p. U. Twardzik,
p. B. Augustyniak, p. P. Bystrowski.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VII/105/2019.
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Ad. 7.
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 106.
P. P. Rusocki 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 106 oraz opinię
Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych.
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 VII/106/2019.
Ad. 8.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie organizacji ruchu przy ul. Lubostroń w Krakowie – druk nr 107.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
organizacji ruchu przy ul. Lubostroń w Krakowie – druk nr 107.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie organizacji ruchu przy ul. Lubostroń w Krakowie – druk
nr 107.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. Ł. Balon odczytał poprawkę Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie organizacji ruchu przy ul. Lubostroń
w Krakowie – druk nr 107.
P. R. Torba poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VII/107/2019.
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Ad. 9.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie likwidacji miejsc postojowych na ul. Jaworowej w Krakowie – druk nr 108.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
likwidacji miejsc postojowych na ul. Jaworowej w Krakowie – druk nr 108.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie likwidacji miejsc postojowych na ul. Jaworowej
w Krakowie – druk nr 108.
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 VII/108/2019.
Ad. 10.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ulicach: Lutego Tura,
Heligundy i Walgierza Wdałego w Krakowie – druk nr 109.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ulicach: Lutego Tura,
Heligundy i Walgierza Wdałego w Krakowie – druk nr 109.
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 VII/109/2019.
Ad. 11.
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 garażem podziemnym
przy ul. Drukarskiej w Krakowie” – druk nr 110.
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 garażem podziemnym przy ul. Drukarskiej
w Krakowie” – druk nr 110.
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 garażem
podziemnym przy ul. Drukarskiej w Krakowie” – druk nr 110.
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.
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Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VII/110/2019.
Ad. 12.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży działki nr 43/17 położonej w obrębie
11 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Twardowskiego w Krakowie – druk nr 111.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży działki nr 43/17 położonej w obrębie 11 jednostce
ewidencyjnej Podgórze przy ul. Twardowskiego w Krakowie – druk nr 111.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży działki
nr 43/17 położonej w obrębie 11 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Twardowskiego
w Krakowie – druk nr 111.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Turcza, p. J. Pyzik, p. M. Brągiel.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VII/111/2019.
Ad. 13.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz do Wieloletniej
Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego – druk
nr 112.
P. U. Twardzik odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Edukacji w sprawie
wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego – druk nr 112.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Edukacji w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020
oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania
inwestycyjnego – druk nr 112.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięła p. U. Twardzik.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VI/112/2019.

7

Ad. 14.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie przebudowy ul. Obrońców Helu w Krakowie – druk nr 113.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przebudowy ul. Obrońców Helu w Krakowie – druk nr 113.
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 VII/113/2019.
Ad. 15.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie zmiany profilu Filii nr 31 Biblioteki Kraków przy ul. Zachodniej 7
– druk nr 114.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie zmiany profilu Filii nr 31 Biblioteki Kraków przy ul. Zachodniej 7 – druk nr 114.
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 VII/114/2019.
Ad. 16.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji – druk nr 115.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia zasad
udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji – druk nr 115.
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 VII/115/2019.
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Ad. 17.
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. Spacerowej
w Krakowie – druk nr 116.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie opinii dot. wniosku o budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Spacerowej w Krakowie
– druk nr 116.
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 VII/116/2019.
Ad. 18.
P. R. Torba przywitał p. Lucynę Marszałek – kierownik Ośrodka Kultury Ruczaj i oddał Jej
głos.
P. L. Marszałek przedstawiła ofertę programową Ośrodka, zaprosiła na najbliższe wydarzenia
kulturalne oraz poprosiła o wsparcie finansowe działalności.
W dyskusji udział wzięli: p. K. Hakenszmidt, p. U. Twardzik, p. Ł. Balon.
P. R. Torba odczytał zaproszenie z Samorządowego Przedszkola nr 67 na Piknik Rodzinny,
który odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. w godzinach od 15:30 do 18:00 przy ul. Skwerowej 3.
P. R. Torba zwołał VIII sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki na dzień 11 czerwca 2019 r.
o godzinie 18:00.
P. R. Torba poinformował, że posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów
Zielonych odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. o godzinie 17:30.
P. R. Torba poinformował, że w dniu 9 czerwca 2019 r. odbędzie się Dzień Otwarty Magistratu.
W dyskusji udział wzięli: p. K. Hakemszmidt, p. A. Puszkarz.
P. R. Torba poinformował, że propozycje zadań inwestycyjnych do budżetu Miasta Krakowa
na rok 2020 należy przesyłać do dnia 11 czerwca 2019 r.
P. R. Torba przypomniał o zaproszeniu na koncert ze SOSW dla Dzieci Niewidomych
i Słabowidzących, który odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r. o godzinie 17:00 w Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha.
P. R. Torba poinformował, że Kurier Podwawelski będzie dostarczony do siedziby Rady
w przyszłym tygodniu.
W dyskusji udział wzięli: p. E. Pytlarz, p. R. Piętka.
P. U. Twardzik poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się
w dniu 5 czerwca 2019 r. o godzinie 17:00.
P. M. Olszańska poinformowała, że posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r.
o godzinie 17:15.
P. A. Zięba poinformował, że posiedzenie Komisji Kultury odbędzie się w dniu 4 czerwca
2019 r. o godzinie 18:00.
P. P. Zaraska poinformował, że posiedzenie Komisji Sportu odbędzie się w dniu 11 czerwca
2019 r. o godzinie 17:00.
9

P. K. Hakenszmidt poinformował, że posiedzenie Komisji Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. o godzinie 17:00.
P. I. Chamielec poinformowała, że posiedzenie Komisji Praworządności, Polityki Społecznej
i Mieszkalnictwa odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godzinie 18:00.
P. S. Siekacz poinformował, że posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się
w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 17:30. Ponadto poinformował, że odbędą się objazdy ulic
pod kątem zadań wskazanych do realizacji na rok 2020. Planowany termin objazdów
to 5, 6 czerwca br.
W dyskusji udział wziął p. R. Torba.
P. P. Bystrowski poprosił, aby jeśli na sesję przychodzą mieszkańcy punkt porządku obrad ich
dotyczący przenosić na wcześniejszy, żeby nie musieli czekać.
W dyskusji udział wziął p. R. Torba.
P. U. Twardzik zapytała o przesłany radnym projekt okładki „Kuriera Podwawelskiego”, sposób
przekazywania materiałów do „Kuriera” oraz administrowanie facebookiem Rady Dzielnicy VIII
Dębniki.
W dyskusji udział wzięli: p. K. Hakenszmidt, p. E. Pytlarz, p. A. Puszkarz, p. R. Torba.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rafał Torba zamknął obrady
VII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 19:38).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

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