Dz-08.0021.14.2019

PROTOKÓŁ
z XIV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 19 grudnia 2019 r. (godz. 17:30)
w siedzibie Centrum Sportu i Kultury „Sidzina”
przy ul. Działowskiego 1 w Krakowie
Przewodniczący Rafał Torba przywitał radnych Dzielnicy VIII oraz mieszkańców
Dzielnicy VIII, stwierdziwszy na podstawie listy obecności (w załączeniu) quorum otworzył XIV
sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
P. R. Torba przedstawił projekt porządku obrad:
Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Kwiecistej w Krakowie – druk nr 184.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie likwidacji strefy zamieszkania na ul. Torfowej w Krakowie - druk nr 185.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII
Dębniki na rok 2020 - druk nr 186.
7. 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 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku
usługowego (przedszkola) przy ul. Gwieździstej w Krakowie” - druk nr 187.
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 7.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zbycia części działki nr 393/2 położonej w obrębie 10 jednostce ewidencyjnej
Podgórze w rejonie ul. Skwerowej w Krakowie – druk nr 188.
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 8.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Zielony ogród” do gier sportowych
i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie” – druk nr 189.
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 9.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie uspokojenia ruchu na ul. Obrońców Helu w Krakowie – druk nr 190.
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 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 XIII sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z XIII 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 wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Kwiecistej w Krakowie – druk nr 184.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Kwiecistej w Krakowie – druk nr 184.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Kwiecistej
w Krakowie – druk nr 184.
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, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XIV/184/2019.
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Ad. 5.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie likwidacji strefy zamieszkania na ul. Torfowej w Krakowie - druk nr 185.
P. P. Rusocki odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie likwidacji strefy zamieszkania na ul. Torfowej w Krakowie - druk nr 185.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Bystrowski, p. P. Rusocki, p. Ł. Balon, p. S. Siekacz.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XIV/185/2019.
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 2020 - druk nr 186.
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 2020 - druk nr 186.
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 XIV/186/2019.
Ad. 7.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji
pn.: „Rozbudowa budynku usługowego (przedszkola) przy ul. Gwieździstej w Krakowie” - druk
nr 187.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Rozbudowa
budynku usługowego (przedszkola) przy ul. Gwieździstej w Krakowie” - druk nr 187.
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.: „Rozbudowa budynku usługowego (przedszkola)
przy ul. Gwieździstej w Krakowie” - druk nr 187.
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, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XIV/187/2019.
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Ad. 8.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie zbycia części działki nr 393/2 położonej
w obrębie 10 jednostce ewidencyjnej Podgórze w rejonie ul. Skwerowej w Krakowie – druk
nr 188.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie zbycia części działki nr 393/2 położonej w obrębie 10 jednostce
ewidencyjnej Podgórze w rejonie ul. Skwerowej w Krakowie – druk nr 188.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie zbycia części działki
nr 393/2 położonej w obrębie 10 jednostce ewidencyjnej Podgórze w rejonie ul. Skwerowej
w Krakowie – druk nr 188.
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: 17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XIV/188/2019.
Ad. 9.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Zielony ogród” do gier sportowych
i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie” – druk nr 189.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Zielony ogród” do gier sportowych
i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie” – druk nr 189.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. E. Pytlarz, p. B. Augustyniak, p. B. Paszkowski.
P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XIV/189/2019.
Ad. 10.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Grupę Radnych
w sprawie uspokojenia ruchu na ul. Obrońców Helu w Krakowie – druk nr 190.
P. R. Piętka odczytała projekt uchwały wniesiony przez Grupę Radnych w sprawie uspokojenia
ruchu na ul. Obrońców Helu w Krakowie – druk nr 190.
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: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XIV/190/2019.
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Ad. 11.
P. R. Torba poinformował, że XV sesja Rady Dzielnicy VIII Dębniki zostaje zwołana na dzień
23 stycznia 2020 r. o godzinie 17:30.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Turcza, p. J. Pyzik, p. B. Augustyniak, p. B. Paszkowski.
P. R. Torba poinformował, że w związku z pismem Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu
UMK należy przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie progów zwalniających
na ul. Tynieckiej (rejon szkoły dla niewidomych). Informacja zostanie przesłana drogą
elektroniczną do radnego z okręgu.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Bystrowski, p. B. Augustyniak.
P. R. Torba poinformował, że przeglądy placówek oświatowych odbędą się w dniach
20-24.01.2020 r. Termin zgłaszania osób chcących wziąć udział w przeglądach upływa
13.01.2020 r. o godzinie 15:00. `
P. R. Torba podziękował gospodarzom Centrum Sportu i Kultury „Sidzina” za gościnność
i możliwość przeprowadzenia sesji w tym miejscu. Poinformował ponadto, że po sesji będzie
możliwość obejrzenia budynku Centrum.
P. B. Augustyniak poprosiła radnych o niezwłoczne przeprowadzanie wizji lokalowych.
P. B. Augustyniak podziękowała radnym za współpracę przy redagowaniu „Kuriera
Podwawelskiego”.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Bystrowski, p. K. Hakenszmidt, p. R. Torba.
P. E. Pytlarz podziękowała za zaproszenie na 5-lecie Teatru Praska 52 oraz poruszyła kwestie
przekazywania informacji poprzez media społecznościowe oraz informowania o osobach, które
biorą udział w odbiorach bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich.
W dyskusji udział wzięli: p. R. Torba, p. B. Augustyniak.
P. S. Siekacz poinformował, że posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się
w dniu 8 stycznia 2020 r. o godzinie 17:30.
P. P. Zaraska poinformował, że posiedzenie Komisji Sportu odbędzie się
w dniu 8 stycznia 2020 r. o godzinie 18:45.
P. A. Moskal poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się
w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 17:00.
P. E. Pytlarz poinformowała, że posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów
Zielonych odbędzie się w dniu 15 stycznia 2020 r. o godzinie 17:30.
P. M. Olszańska poinformowała, że posiedzenie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 r.
o godzinie 17:15.
P. A. Zięba poinformował, że posiedzenie Komisji Kultury odbędzie się w dniu 16 stycznia
2020 r. o godzinie 16:45.
P. K. Hakenszmidt poinformował, że posiedzenie Komisji Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 r. o godzinie 17:30.
P. U. Twardzik poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się
w dniu 15 stycznia 2020 r. o godzinie 17:00.
P. R. Torba złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczno-noworoczne.
P. R. Torba przywitał p. Marka Sobieraja – radnego Miasta Krakowa.
P. M. Sobieraj podziękował za rok ciężkiej pracy dla mieszkańców oraz złożył życzenia
świąteczne. Ponadto przekazał wszystkim obecnym kalendarze OSP Tyniec na rok 2020
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z podziękowaniami za wsparcie dla działalności jednostek OSP Kostrze i OSP Tyniec.
P. Ł. Balon poinformował, że kalendarze OSP Kostrze zostaną przekazane radnym w terminie
późniejszym do skrytek.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rafał Torba zamknął obrady
XIV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 18:07).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

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