Dz-08.0021.12.2019

PROTOKÓŁ
z XII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 17 października 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 gości, stwierdziwszy
na podstawie listy obecności (w załączeniu) quorum otworzył XII 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 XI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
montażu progu zwalniającego na ul. Kwiecistej w Krakowie – druk nr 160.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
projektu drogowego pn. „Rozbudowa ul. Kozienickiej w Krakowie” – druk nr 161.
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 162.
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 2018 - 2020 - druk
nr 163.
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 warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa drogi,
chodników i instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej i słaboprądowej
dla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Tynieckiej w Krakowie” - druk nr 164.
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 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynków
mieszkalnych wielorodzinnych (do 3 budynków) z usługami w części budynków wraz z garażami
podziemnymi przy ul. Piltza w Krakowie” – druk nr 165.
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 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego z wbudowanymi usługami i garażem w parterze
przy ul. Pychowickiej w Krakowie” – druk nr 166.
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 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi przeciwpożarowej, chodników oraz schodów zewnętrznych
do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
przy ul. Praskiej 64 w Krakowie” – druk nr 167.
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 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku magazynowego na potrzeby Muzeum Etnograficznego
przy ul. Dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie” – druk nr 168.
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 garażem podziemnym przy ul. Ruczaj w Krakowie” – druk
nr 169.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
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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 korekty podziału środków finansowych w ramach zadania „Obsługa
Dzielnic” w roku 2019 – druk nr 170.
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 zmiany organizacji ruchu na pętli autobusowej przy ul. Działowskiego
w Krakowie – druk nr 171.
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 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VIII Dębniki na rok 2019 – druk nr 172.
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, a Oświadczenia i komunikaty jako punkt 17.
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 XI sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z XI sesji Rady Dzielnicy VIII
Dębniki zostały przyjęty.
Ad. 3.
P. R. Torba pogratulował wyboru do Rady Miasta Krakowa radnej Dzielnicy VIII Dębniki
p. Iwonie Chamielec.
P. I. Chamielec podziękowała za gratulacje oraz zapewniła, że nadal będzie sprawować mandat
radnej Dzielnicy VIII Dębniki.
Ad. 4.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Kwiecistej w Krakowie – druk nr 160.
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P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
montażu progu zwalniającego na ul. Kwiecistej w Krakowie – druk nr 160.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie montażu progu zwalniającego na ul. Kwiecistej
w Krakowie – druk nr 160.
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, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XII/160/2019.
Ad. 5.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie projektu drogowego pn. „Rozbudowa ul. Kozienickiej w Krakowie” – druk nr 161.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
projektu drogowego pn. „Rozbudowa ul. Kozienickiej w Krakowie” – druk nr 161.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie projektu drogowego pn. „Rozbudowa ul. Kozienickiej
w Krakowie” – druk nr 161.
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 XII/161/2019.
Ad. 6.
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 162.
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 152 oraz opinie: Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Komisji 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 korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2019 - druk nr 162.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Brągiel, p. B. Augustyniak, p. R. Piętka, p. R. Torba,
p. A. Puszkarz, p. S. Siekacz.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XII/162/2019.
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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 2018 - 2020 - druk
nr 163.
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 163.
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 XII/163/2019.
Ad. 8.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji
pn.: „Budowa drogi, chodników i instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej
i słaboprądowej dla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Tynieckiej w Krakowie” - druk nr 164.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa
drogi, chodników i instalacji wewnętrznych: elektrycznej, oświetleniowej i słaboprądowej
dla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Tynieckiej w Krakowie” - druk nr 164.
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 drogi, chodników i instalacji wewnętrznych: elektrycznej,
oświetleniowej i słaboprądowej dla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Tynieckiej w Krakowie”
- druk nr 164.
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 XII/164/2019.
Ad. 9.
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 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 3 budynków) z usługami w części
budynków wraz z garażami podziemnymi przy ul. Piltza w Krakowie” – druk nr 165.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa
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budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 3 budynków) z usługami w części budynków
wraz z garażami podziemnymi przy ul. Piltza w Krakowie” – druk nr 165.
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 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
(do 3 budynków) z usługami w części budynków wraz z garażami podziemnymi przy ul. Piltza
w Krakowie” – druk nr 165.
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 XII/165/2019.
Ad. 10.
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 wbudowanymi usługami i garażem
w parterze przy ul. Pychowickiej w Krakowie” – druk nr 166.
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 wbudowanymi usługami i garażem w parterze
przy ul. Pychowickiej w Krakowie” – druk nr 166.
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 wbudowanymi usługami i garażem w parterze przy ul. Pychowickiej w Krakowie” – druk
nr 166.
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, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XII/166/2019.
Ad. 11.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi przeciwpożarowej, chodników
oraz schodów zewnętrznych do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Praskiej 64 w Krakowie” – druk nr 167.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi przeciwpożarowej, chodników oraz schodów zewnętrznych
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do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
przy ul. Praskiej 64 w Krakowie” – druk nr 167.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi
przeciwpożarowej, chodników oraz schodów zewnętrznych do budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Praskiej 64 w Krakowie”
– druk nr 167.
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 XII/167/2019.
Ad. 12.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku magazynowego na potrzeby Muzeum
Etnograficznego przy ul. Dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie” – druk nr 168.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku magazynowego na potrzeby Muzeum Etnograficznego
przy ul. Dr Józefa Babińskiego 29 w Krakowie” – druk nr 168.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku
magazynowego na potrzeby Muzeum Etnograficznego przy ul. Dr Józefa Babińskiego 29
w Krakowie” – druk nr 168.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Zaraska, p. B. Paszkowski, p. P. Rusocki, p. K. Hakenszmidt,
p. R. Torba, p. A. Puszkarz, p. M. Brągiel, p. Ł. Balon, p. E. Pytlarz.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 12 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XII/168/2019.
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 garażem podziemnym przy ul. Ruczaj
w Krakowie” – druk nr 169.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa
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budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Ruczaj w Krakowie”
– druk nr 169.
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. Ruczaj w Krakowie” – druk nr 169.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. S. Siekacz, p. P. Rusocki, p. K. Hakenszmidt, p. R. Piętka,
p. B. Paszkowski.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 14 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XII/169/2019.
Ad. 14.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie korekty podziału środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic”
w roku 2019 – druk nr 170.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie korekty podziału środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic”
w roku 2019 – druk nr 170.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. B. Paszkowski zgłosił poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy
VIII Dębniki w sprawie korekty podziału środków finansowych w ramach zadania „Obsługa
Dzielnic” w roku 2019 – druk nr 170.
P. R. Torba poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. R. Torba poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XII/170/2019.
Ad. 15.
P. R. Torba odczytał projekt uchwały wniesiony przez Grupę Radnych w sprawie zmiany
organizacji ruchu na pętli autobusowej przy ul. Działowskiego w Krakowie – druk nr 171.
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 XII/171/2019.
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Ad. 16.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego Grupę Radnych w sprawie
korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok
2019 – druk nr 172.
P. Ł. Balon 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 172.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. E. Pytlarz, p. Ł. Balon.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 16 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XII/172/2019.
Ad. 17.
P. R. Torba poinformował, że XIII sesja Rady Dzielnicy VIII Dębniki zostaje zwołana na dzień
21 listopada 2019 r. o godzinie 17:30.
P. R. Torba zaprosił na warsztaty konsultacyjne dotyczące planu zadań ochronnych dla części
obszaru Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy – potwierdzenie udziału należy przesłać
do jutra.
P. R. Torba poinformował o szkoleniu z zakresu działania Wydziału Architektury i Urbanistyki,
które odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r. Zgłaszanie chętnych do udziału
do dnia 25 października 2019 r. do biura Rady – szczegółowe informacje zostaną przesłane
radnym drogą elektroniczną.
P. R. Torba poprosił przewodniczących komisji o pozostanie po sesji na 15-minutowe spotkanie.
P. R. Torba pogratulował p. A. Moskalowi nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 40.
P. U. Twardzik poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się
w dniu 13 listopada 2019 r. o godzinie 17:00.
P. P. Rusocki przedstawił sprawę procedowania projektów uchwał podczas sesji Rady Dzielnicy
VIII Dębniki.
W dyskusji udział wzięli: p. U. Twardzik, p. B. Augustyniak, p. A. Puszkarz, p. R. Piętka,
p. R. Torba.
P. E. Pytlarz poinformowała, że posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów
Zielonych odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. o godzinie 18:00.
P. M. Brągiel zapytał o realizację na terenie Dzielnicy VIII Dębniki programów profilaktyki
zdrowotnej.
W dyskusji udział wzięli: p. B. Augustyniak, p. A. Puszkarz, p. U. Twardzik, p. R. Torba.
P. A. Zięba poinformował, że posiedzenie Komisji Kultury odbędzie się w dniu 14 listopada
2019 r. o godzinie 17:00.
P. K. Hakenszmidt poinformował, że posiedzenie Komisji Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 17:30.
P. A. Zięba poinformował o terminie swojego dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki
w dniu sesji w godzinach od 16:30 do 17:30.
P. I. Chamielec poinformowała, że w najbliższym czasie wyznaczy termin swojego dyżuru.
9

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rafał Torba zamknął obrady
XII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 18:35).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

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