Dz-08.0021.8.2019

PROTOKÓŁ
z VIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 11 czerwca 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 VIII sesję Rady Dzielnicy VIII
Dębniki.
P. R. Torba przedstawił projekt porządku obrad:
Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
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 117.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
likwidacji starej drogi przy ul. Zachodniej w Krakowie – druk nr 118.
6. 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 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Rodzinnej – druk nr 119.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 14 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 6, a dotychczasowy punkt 6 Oświadczenia i komunikaty będzie
rozpatrywany jako ostatni.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie sprzedaży części działki nr 194/338 oraz części działki nr 228/9 położonych
w obrębie 43 jednostce ewidencyjnej Podgórze w rejonie ul. Burgundzkiej/Żywieckiej
w Krakowie – druk nr 120.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 14 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 7.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym
przy ul. Kobierzyńskiej/Liściastej w Krakowie” – druk nr 121.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 14 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 sprzedaży części działki nr 291 położonej w obrębie 9 jednostce
ewidencyjnej Podgórze przy ul. Salezjańskiej – druk nr 122.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 14 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 w okolicach cmentarza przy ul. Czerwone Maki – druk
nr 123.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 14 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 Oświadczenia i komunikaty jako punkt 11.
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 VII sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z VII 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 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VIII Dębniki na rok 2019 - druk nr 117.
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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 117 oraz opinie: Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów
Zielonych i Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami.
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 117.
W dyskusji udział wziął p. Ł. Balon.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 14 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/117/2019.
Ad. 5.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie likwidacji starej drogi przy ul. Zachodniej w Krakowie – druk nr 118.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
likwidacji starej drogi przy ul. Zachodniej w Krakowie – druk nr 118.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie likwidacji starej drogi przy ul. Zachodniej w Krakowie
– druk nr 118.
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, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/118/2019.
Ad. 6.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Rodzinnej – druk nr 119.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Rodzinnej – druk nr 119.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. S. Siekacz, p. B. Paszkowski, p. Ł. Balon, p. R. Brudniak,
p. R. Torba.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 14 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/119/2019.
Ad. 7.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży części działki nr 194/338 oraz części
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działki nr 228/9 położonych w obrębie 43 jednostce ewidencyjnej Podgórze w rejonie
ul. Burgundzkiej/Żywieckiej w Krakowie – druk nr 120.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży części działki nr 194/338 oraz części działki nr 228/9
położonych
w
obrębie
43
jednostce
ewidencyjnej
Podgórze
w
rejonie
ul. Burgundzkiej/Żywieckiej w Krakowie – druk nr 120.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży części
działki nr 194/338 oraz części działki nr 228/9 położonych w obrębie 43 jednostce ewidencyjnej
Podgórze w rejonie ul. Burgundzkiej/Żywieckiej w Krakowie – druk nr 120.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. E. Pytlarz, p. B. Paszkowski, p. R. Torba, p. P. Rusocki,
p. R. Piętka, p. A. Puszkarz, p. S. Siekacz.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/120/2019.
Ad. 8.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem
podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej/Liściastej w Krakowie” – druk nr 121.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym
przy ul. Kobierzyńskiej/Liściastej w Krakowie” – druk nr 121.
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 zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Kobierzyńskiej/Liściastej
w Krakowie” – druk nr 121.
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, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/121/2019.
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Ad. 9.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży części działki nr 291 położonej
w obrębie 9 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Salezjańskiej – druk nr 122.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży części działki nr 291 położonej w obrębie 9 jednostce
ewidencyjnej Podgórze przy ul. Salezjańskiej – druk nr 122.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży części
działki nr 291 położonej w obrębie 9 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Salezjańskiej
– druk nr 122.
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.
Głosowanie: 14 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/122/2019.
Ad. 10.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie organizacji ruchu w okolicach cmentarza przy ul. Czerwone Maki – druk
nr 123.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie organizacji ruchu w okolicach cmentarza przy ul. Czerwone Maki – druk nr 123.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. P. Rusocki odczytał poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie organizacji ruchu w okolicach cmentarza przy ul. Czerwone Maki – druk
nr 123.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Brągiel, p. P. Rusocki, p. S. Siekacz.
P. R. Torba ogłosił minutę przerwy.
Po przerwie p. R. Torba wznowił obrady.
P. P. Rusocki wycofał wcześniejszą poprawkę i odczytał nową poprawkę do projektu uchwały
wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie organizacji ruchu w okolicach
cmentarza przy ul. Czerwone Maki – druk nr 123.
P. R. Torba poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie: 12 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.
P. R. Torba stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 12 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/123/2019.
Ad. 15.
P. R. Torba zwołał IX sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki na dzień 9 lipca 2019 r. o godzinie
18:00.
5

P. R. Torba przypomniał, że propozycje zadań inwestycyjnych do budżetu Miasta Krakowa
na rok 2020 można było przesyłać do dnia dzisiejszego.
P. R. Torba poinformował, że w dniu 23 czerwca 2019 r. odbędzie się Święto Dzielnicy VIII
Dębniki w godzinach od 10:30 do 24:00 na boisku sportowym „Płomienia Kostrze” w Kostrzu.
W dyskusji udział wzięli: p. U. Twardzik, p. A. Puszkarz.
P. R. Torba poinformował, że w dniu 22 czerwca 2019 r. odbędzie się festyn w Sidzinie
organizowany przez Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”.
P. S. Siekacz poinformował, że posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się
w dniu 2 lipca 2019 r. o godzinie 17:30. Ponadto zwrócił uwagę na frekwencję radnych
na posiedzeniach komisji.
P. M. Olszańska poinformowała, że posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r.
o godzinie 18:00.
P. A. Zięba poinformował, że posiedzenie Komisji Kultury odbędzie się w dniu 25 czerwca
2019 r. o godzinie 18:30.
P. K. Hakenszmidt poinformował, że posiedzenie Komisji Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. o godzinie 17:00.
P. S. Siekacz zmienił termin posiedzenia Komisji Infrastruktury na dzień 1 lipca 2019 r.
o godzinie 17:30.
P. E. Pytlarz poinformowała, że posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów
Zielonych odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r. o godzinie 17:30.
P. U. Twardzik poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się
w dniu 3 lipca 2019 r. o godzinie 16:00.
P. M. Olszańska zmieniła termin posiedzenia Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na dzień 2 lipca 2019 r. o godzinie 18:00.
P. R. Brudniak poinformował, że posiedzenie Komisji ds. Inwestycyjnych odbędzie się
w dniu 24 czerwca 2019 r. o godzinie 18:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rafał Torba zamknął obrady
VIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 18:48).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

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