Dz-08.0021.19.2020

PROTOKÓŁ
z XIX sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 18 czerwca 2020 r.
(godz. 17:30) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki
przy ul. Praskiej 52 w Krakowie (w trybie zdalno-stacjonarnym)
W związku z tym, że XIX sesja odbywała się w trybie zdalno-stacjonarnym przed
rozpoczęciem obrad Przewodniczący Rafał Torba sprawdził listę obecności.
Przewodniczący Rafał Torba przywitał radnych Dzielnicy VIII, stwierdziwszy
na podstawie listy obecności (w załączeniu) quorum otworzył XIX sesję Rady Dzielnicy VIII
Dębniki.
P. R. Torba przedstawił projekt porządku obrad:
Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
opinii dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
oświetlenia ul. Skalica boczna w Krakowie – druk nr 223.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
opinii dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza
elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Hufcowej w Krakowie – druk
nr 224.
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 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
VIII Dębniki na rok 2020 – druk nr 225.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 20 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.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu

uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej pn.:
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi, zbiornikiem
retencyjnym, parkingami zewnętrznymi, drogą wewnętrzną, chodnikami przy ul. Zielińskiego
w Krakowie” – druk nr 226.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 20 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 sprzedaży części działki nr 319 położonej w obrębie 9 jednostce
ewidencyjnej Podgórze przy ul. Kapelanka w Krakowie – druk nr 227.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
P. R. Torba stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. R. Torba poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 8, a Oświadczenia i komunikaty jako punkt 9.
P. R. Torba stwierdził, że projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi projektami uchwał
stanowi porządek obrad sesji.
P. R. Torba poinformował, że wpłynął wniosek podpisany przez 5 radnych o głosowanie
imienne nad wszystkimi projektami uchwał procedowanymi podczas dzisiejszej sesji.
Ad. 2.
P. R. Torba stwierdził, że nie wpłynęły żadne uwagi na piśmie do protokołu z XVIII sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z XVIII sesji Rady Dzielnicy
VIII Dębniki zostały przyjęty.
Ad. 3.
P. R. Torba stwierdził, że przed sesją rozmawiał z p. I. Chamielec i 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 opinii dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
oświetlenia ul. Skalica boczna w Krakowie – druk nr 223.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie opinii
dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia
ul. Skalica boczna w Krakowie – druk nr 223.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie opinii dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ul. Skalica boczna w Krakowie – druk nr 223.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
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P. R. Torba poddał projekt uchwały pod głosowanie.
P. P. Rusocki wyczytywał kolejno, w porządku alfabetycznym nazwiska radnych, którzy
oddawali głos, a następnie powtarzał wynik głosowania, który został zapisany do protokołu.
P. Łukasz Balon - za
P. Mariusz Brągiel – za
P. Paweł Bystrowski – za
P. Iwona Chamielec - za
P. Krzysztof Hakenszmidt - za
P. Andrzej Moskal – za
P. Maria Olszańska - za
P. Bartosz Paszkowski - za
P. Renata Piętka – za
P. Arkadiusz Puszkarz – za
P. Elżbieta Pytlarz – za
P. Judyta Pyzik – za
P. Piotr Rusocki - za
P. Sławomir Siekacz - za
P. Rafał Torba – za
P. Piotr Turcza - za
P. Urszula Twardzik – za
P. Marcin Wrona – za
P. Piotr Zaraska – za
P. Aleksander Zięba - za
Wynik głosowania: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XIX/222/2020.
Ad. 5.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie opinii dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza
elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Hufcowej w Krakowie – druk
nr 224.
P. Ł. Balon odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie opinii
dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza
elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Hufcowej w Krakowie – druk
nr 224.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie opinii dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego
przy ul. Hufcowej w Krakowie – druk nr 224.
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.
P. P. Rusocki wyczytywał kolejno, w porządku alfabetycznym nazwiska radnych, którzy
oddawali głos, a następnie powtarzał wynik głosowania, który został zapisany do protokołu.
P. Łukasz Balon - za
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P. Mariusz Brągiel – za
P. Paweł Bystrowski – za
P. Iwona Chamielec - za
P. Krzysztof Hakenszmidt - za
P. Andrzej Moskal – za
P. Maria Olszańska - za
P. Bartosz Paszkowski - za
P. Renata Piętka – za
P. Arkadiusz Puszkarz – za
P. Elżbieta Pytlarz – za
P. Judyta Pyzik – za
P. Piotr Rusocki - za
P. Sławomir Siekacz - za
P. Rafał Torba – za
P. Piotr Turcza - za
P. Urszula Twardzik – za
P. Marcin Wrona – za
P. Piotr Zaraska – za
P. Aleksander Zięba - za
Wynik głosowania: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XIX/223/2020.
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 225.
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
2020 – druk nr 225.
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.
P. P. Rusocki wyczytywał kolejno, w porządku alfabetycznym nazwiska radnych, którzy
oddawali głos, a następnie powtarzał wynik głosowania, który został zapisany do protokołu.
P. Łukasz Balon - za
P. Mariusz Brągiel – za
P. Paweł Bystrowski – za
P. Iwona Chamielec - za
P. Krzysztof Hakenszmidt - za
P. Andrzej Moskal – za
P. Maria Olszańska - za
P. Bartosz Paszkowski - za
P. Renata Piętka – za
P. Arkadiusz Puszkarz – za
P. Elżbieta Pytlarz – za
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P. Judyta Pyzik – za
P. Piotr Rusocki - za
P. Sławomir Siekacz - za
P. Rafał Torba – za
P. Piotr Turcza - za
P. Urszula Twardzik – za
P. Marcin Wrona – za
P. Piotr Zaraska – za
P. Aleksander Zięba - za
Wynik głosowania: 20 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XIX/224/2020.
Ad. 7.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
i inwestycji towarzyszącej pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami
podziemnymi, zbiornikiem retencyjnym, parkingami zewnętrznymi, drogą wewnętrzną,
chodnikami przy ul. Zielińskiego w Krakowie” – druk nr 226.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji
towarzyszącej pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi,
zbiornikiem retencyjnym, parkingami zewnętrznymi, drogą wewnętrzną, chodnikami
przy ul. Zielińskiego w Krakowie” – druk nr 226.
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.
P. P. Rusocki wyczytywał kolejno, w porządku alfabetycznym nazwiska radnych, którzy
oddawali głos, a następnie powtarzał wynik głosowania, który został zapisany do protokołu.
P. Łukasz Balon - za
P. Mariusz Brągiel – za
P. Paweł Bystrowski – za
P. Iwona Chamielec - za
P. Krzysztof Hakenszmidt - za
P. Andrzej Moskal – za
P. Maria Olszańska - za
P. Bartosz Paszkowski - za
P. Renata Piętka – za
P. Arkadiusz Puszkarz – za
P. Elżbieta Pytlarz – za
P. Judyta Pyzik – za
P. Piotr Rusocki - za
P. Sławomir Siekacz - za
P. Rafał Torba – za
P. Piotr Turcza - za
P. Urszula Twardzik – za
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P. Marcin Wrona – wstrzymuje się
P. Piotr Zaraska – za
P. Aleksander Zięba - za
Wynik głosowania: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XIX/225/2020.
Ad. 8.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży części działki nr 319 położonej
w obrębie 9 jednostce ewidencyjnej Podgórze przy ul. Kapelanka w Krakowie – druk nr 227.
P. E. Pytlarz odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Terenów Zielonych w sprawie sprzedaży części działki nr 319 położonej w obrębie 9 jednostce
ewidencyjnej Podgórze przy ul. Kapelanka w Krakowie – druk nr 227.
P. R. Torba otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. B. Paszkowski zgłosił wniosek formalny o odesłanie projekt uchwały do Komisji Planowania
Przestrzennego i Terenów Zielonych w celu uzyskania ponownej opinii Zarządu Dróg Miasta
Krakowa.
Głos „przeciw” – p. S. Siekacz.
Głos „za” – p. B. Paszkowski.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Turcza, p. B. Paszkowski, p. A. Puszkarz, p. E. Pytlarz.
P. R. Torba poddał wniosek formalny pod głosowanie.
P. P. Rusocki wyczytywał kolejno, w porządku alfabetycznym nazwiska radnych, którzy
oddawali głos, a następnie powtarzał wynik głosowania, który został zapisany do protokołu.
P. Łukasz Balon - za
P. Mariusz Brągiel – przeciw
P. Paweł Bystrowski – wstrzymuje się
P. Iwona Chamielec - za
P. Krzysztof Hakenszmidt - za
P. Andrzej Moskal – wstrzymuje się
P. Maria Olszańska - za
P. Bartosz Paszkowski - za
P. Renata Piętka – przeciw
P. Arkadiusz Puszkarz – za
P. Elżbieta Pytlarz – za
P. Judyta Pyzik – za
P. Piotr Rusocki – wstrzymuje się
P. Sławomir Siekacz - przeciw
P. Rafał Torba – przeciw
P. Piotr Turcza - za
P. Urszula Twardzik – przeciw
P. Marcin Wrona – przeciw
P. Piotr Zaraska – przeciw
P. Aleksander Zięba - za
Wynik głosowania: 10 za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące się.
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P. R. Torba stwierdził, że wniosek formalny został przyjęty i projekt uchwały zostaje odesłany
do Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów Zielonych.
Ad. 9.
P. R. Torba poinformował, że XX sesja Rady Dzielnicy VIII Dębniki zostaje zwołana
na dzień 9 lipca 2020 r. o godzinie 17:30.
P. R Torba poinformował, że w dniu dzisiejszym upływa termin zgłaszania uwag oraz wniosków
do budżetu miasta Krakowa na rok 2021.
P. R. Torba poinformował, że na prośbę p. I. Chamielec zwołuje posiedzenie Komisji
Praworządności, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa na dzień 29 czerwca 2020 r. o godzinie
17:00.
P. E. Pytlarz poinformowała, że posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów
Zielonych odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. o godzinie 17:30.
P. S. Siekacz poinformował, że posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się
w dniu 30 czerwca 2020 r. o godzinie 17:30.
P. U. Twardzik poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się w dniu 2 lipca
2020 r. o godzinie 16:30.
P. A. Zięba poinformował, że posiedzenie Komisji Kultury odbędzie się w dniu 29 czerwca
2020 r. o godzinie 18:00.
P. K. Hakenszmidt poinformował, że posiedzenie Komisji Promocji i Kontaktów
z Mieszkańcami odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. o godzinie 17:00.
W dyskusji udział wzięli: p. R. Torba, p. B. Augustyniak.
P. K. Hakenszmidt poinformował, że po ustaleniu z członkami komisji poinformuje o nowym
terminie posiedzenia Komisji Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami.
P. P. Zaraska poinformował, że posiedzenie Komisji Sportu odbędzie się w dniu 30 czerwca
2020 r. o godzinie 18:45.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rafał Torba zamknął obrady
XIX sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 18:17).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

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