Dz-08.0021.15.2020

PROTOKÓŁ
z XV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 23 stycznia 2020 r.
(godz. 17:30) 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 XV sesję Rady Dzielnicy VIII
Dębniki.
P. R. Torba przedstawił projekt porządku obrad:
Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Informacje Radnych Miasta Krakowa.
Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury w sprawie
utworzenia na ul. Spacerowej „strefy zamieszkania” obejmującej obszar
od ul. Babińskiego do ul. Trockiego – druk nr 191.
5. 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 zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły
Podstawowej Nr 40 położonego przy ul. Pszczelnej 13 w Krakowie - druk nr 192.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 12 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 5.
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 193.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 12 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 ustawienia znaków B-35 „zakaz postoju” na ul. Skalica w Krakowie – druk
nr 194.
P. R. Torba poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 12 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, a Oświadczenia i komunikaty jako punkt 8.
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 XIV sesji Rady
Dzielnicy VIII Dębniki w związku z tym stwierdził, że protokół z XIV sesji Rady Dzielnicy VIII
Dębniki zostały przyjęty.
Ad. 3.
P. R. Torba stwierdził, że na sesję nie przybył żaden z radnych Miasta Krakowa,
p. I. Chamielec spóźni się. 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 utworzenia na ul. Spacerowej „strefy zamieszkania” obejmującej obszar
od ul. Babińskiego do ul. Trockiego – druk nr 191.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
utworzenia na ul. Spacerowej „strefy zamieszkania” obejmującej obszar od ul. Babińskiego
do ul. Trockiego – druk nr 191.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Infrastruktury w sprawie utworzenia na ul. Spacerowej „strefy zamieszkania”
obejmującej obszar od ul. Babińskiego do ul. Trockiego – druk nr 191.
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: 12 za, jednogłośnie.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XV/191/2020.
Ad. 5.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
w sprawie zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej
Nr 40 położonego przy ul. Pszczelnej 13 w Krakowie - druk nr 192.
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P. U. Twardzik odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Edukacji w sprawie
zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 40
położonego przy ul. Pszczelnej 13 w Krakowie - druk nr 192.
P. R. Torba odczytał opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały wniesionego
przez Komisję Edukacji w sprawie zawarcia umowy najmu części powierzchni dachu budynku
Szkoły Podstawowej Nr 40 położonego przy ul. Pszczelnej 13 w Krakowie - druk nr 192.
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: 12 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XV/192/2020.
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 193.
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 193.
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 XV/193/2020.
Ad. 7.
P. R. Torba poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Infrastruktury
w sprawie ustawienia znaków B-35 „zakaz postoju” na ul. Skalica w Krakowie – druk nr 194.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Infrastruktury w sprawie
ustawienia znaków B-35 „zakaz postoju” na ul. Skalica w Krakowie – druk nr 194.
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: 12 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się.
P. R. Torba stwierdził podjęcie uchwały nr XV/194/2020.
Ad. 8.
P. R. Torba poinformował, że XVI sesja Rady Dzielnicy VIII Dębniki zostaje zwołana na dzień
20 lutego 2020 r. o godzinie 17:30.
P. R. Torba poprosił o dostarczenie protokołów z przeglądów placówek oświatowych.
W dyskusji udział wzięli: p. U. Twardzik, p. B. Augustyniak.
P. R. Torba przedstawił harmonogram sesji na rok 2020: 20 lutego, 26 marca, 23 kwietnia,
28 maja, 18 czerwca, 9 lipca, 27 sierpnia, 24 września, 22 października, 19 listopada, 17 grudnia.
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P. R. Torba poinformował, że odbiór bieżącego utrzymania ogródków jordanowskich odbędzie
się 7 lutego 2020 r. o godzinie 10:45 – rozpoczęcie: ogródek przy ul. Pietrusińskiego.
Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2020 r. do godziny 12.
P. R. Torba poinformował o segregacji śmieci w siedzibie Rady Dzielnicy VIII.
P. S. Siekacz poinformował, że posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się
w dniu 12 lutego 2020 r. o godzinie 17:30 oraz poprosił radnych o przesyłanie wstępnych
propozycji zadań na rok 2021 do dnia posiedzenia Komisji.
W dyskusji udział wzięli: p. A. Puszkarz, p. U. Twardzik, p. R. Torba.
P. P. Zaraska poinformował, że posiedzenie Komisji Sportu odbędzie się w dniu 12 lutego
2020 r. o godzinie 17:30.
P. U. Twardzik poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się
w dniu 12 lutego 2020 r. o godzinie 17:00.
P. E. Pytlarz poinformowała, że posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Terenów
Zielonych odbędzie się w dniu 17 lutego 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 17 lutego 2020 r.
o godzinie 17:15.
P. A. Zięba poinformował, że posiedzenie Komisji Kultury odbędzie się w dniu 17 lutego
2020 r. o godzinie 16:45.
P. M. Brągiel poinformował, że posiedzenie Komisji ds. Inwestycyjnych odbędzie się
w dniu 12 lutego 2020 r. o godzinie 17:00.
P. U. Twardzik poinformowała o trwających przeglądach placówek oświatowych pod kątem
potrzeb remontowych na rok 2021.
P. E. Pytlarz poprosiła o kierowanie pism do komisji zgodnie z kompetencjami.
W dyskusji udział wzięli: p. S. Siekacz, p. R. Torba, p. B. Augustyniak.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rafał Torba zamknął obrady
XV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 18:00).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

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