Dz-08.0021.8.2015

PROTOKÓŁ
z VIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 13 maja 2015 r.
(godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki
przy ul. Praskiej 52 w Krakowie
Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz przywitał radnych Dzielnicy VIII, p. Witolda
Śmiałka - Doradcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza, p. Annę Cioch
z Pracowni Obywatelskiej, na podstawie listy obecności (w załączeniu) stwierdził quorum
i otworzył VIII sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki w dniu 13 maja 2015 r.
P. A. Puszkarz 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 Komisję Rewizyjną w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za okres
od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – druk nr 85.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Praworządności w sprawie
wskazania kandydatów na członków Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego
„Bezpieczny Kraków” na lata 2015 - 2018 – druk nr 86.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Budownictwa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa
zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym jednego o trzech bryłach
nadziemnych połączonych garażem podziemnym przy ul. Federowicza w Krakowie”
– druk nr 87.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Budownictwa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa
zespołu siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Federowicza Mochnaniec
w Krakowie” – druk nr 88.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Pomocy Społecznej
i Mieszkalnictwa w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy
program wspierania osób niepełnosprawnych” – druk nr 89.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji w sprawie zmiany
Uchwały Nr V/53/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok
2015 – druk nr 90.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji w sprawie wniosku
1.
2.
3.
4.

do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji
przez Radę Dzielnicy VIII Dębniki do realizacji w latach 2015 – 2016 – druk nr 91.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Sportu i Kultury Fizycznej
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 92.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Sportu i Kultury Fizycznej
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej
Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 93.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Terenów Zielonych
i Ochrony Środowiska w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów
Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 94.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Terenów Zielonych
i Ochrony Środowiska w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów
Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 95.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Terenów Zielonych
i Ochrony Środowiska w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów
Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 96.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Terenów Zielonych
i Ochrony Środowiska w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa,
Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz Radnych
Dzielnicowych Miasta Krakowa dotyczącego działań mających na celu ograniczenie
niskiej emisji – druk nr 97.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania
działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej
i zdrowia” – druk nr 98.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” – druk nr 99.
19. Oświadczenia i komunikaty.
Ad. 1.
P. A. Puszkarz zapytał czy są uwagi do projektu porządku obrad, który radni otrzymali.
P. A. Puszkarz poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego - druk nr 100.
P. A. Puszkarz poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. A. Puszkarz poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 19, a oświadczenia i komunikaty jako pkt. ostatni.
P. A. Puszkarz poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego - druk nr 101.
P. A. Puszkarz poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
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P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. A. Puszkarz poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 20.
P. A. Puszkarz poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie projektu zmian rozkładu jazdy linii autobusowych nr 106 i nr 166 - druk
nr 102.
P. A. Puszkarz poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. A. Puszkarz poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 21.
P. A. Puszkarz poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu - druk nr 103.
P. A. Puszkarz poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. A. Puszkarz poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 22.
P. A. Puszkarz poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII
Dębniki - druk nr 104.
P. A. Puszkarz poddał wniosek pod głosowanie.
Głosowanie: 19 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty.
P. A. Puszkarz poinformował, że wprowadzony projekt uchwały będzie umieszczony
w porządku obrad jako punkt 23, a oświadczenia i komunikaty jako pkt. 24.
P. A. Puszkarz stwierdził, że projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami będzie
stanowił porządek obrad sesji.
Ad. 2.
P. A. Puszkarz 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. A. Puszkarz stwierdził, że na sesję nie przybył żaden z radnych Miasta Krakowa, w dniu
dzisiejszym odbywa się sesja Rady Miasta Krakowa, która się przedłuża, w związku z tym oddał
głos p. Witoldowi Śmiałkowi - Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza.
P. W. Śmiałek przedstawił kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie,
program ograniczenia niskiej emisji, przyczyny obecnego tempa składania wniosków przez
mieszkańców Krakowa, planowane działania GMK w 2015 r. oraz latach następnych, emisję
wtórną, emisję komunikacyjną, emisję napływową – propozycja porozumienia miast
prezydenckich.
W dyskusji udział wzięli: p. M. Dziarmagowski, p. P. Turcza, p. K. Gacek, p. Ł. Balon,
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p. P. Szewczyk, p. W. Bereziewicz, p. R. Piętka.
Ad. 4.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Rewizyjną
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za okres
od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – druk nr 85.
P. W. Wyrwa odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Rewizyjną w sprawie
przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za okres od 1.01.2014 r.
do 31.12.2014 r. – druk nr 85. Część projektu uchwały odczytał p. P. Skrzypiec - członek
Komisji Rewizyjnej.
P. W. Wyrwa odczytał opinię członków Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z działalności
Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. A. Puszkarz, p. B. Augustyniak, p. K. Gacek, p. P. Szewczyk,
p. W. Bereziewicz.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/84/2015.

P. A. Puszkarz oddał głos p. A. Cioch ze Stowarzyszenia Pracownia Obywatelska.
P. A. Cioch w sprawie projektu „Dzielnice Planują!”.
W dyskusji udział wzięli: p. W. Bereziewicz, p. U. Twardzik, p. Ł. Balon, p. A. Puszkarz,
p. P. Skrzypiec, p. H. Krawczak, p. M. Sobieraj, p. P. Szewczyk, p. R. Piętka.

Ad. 5.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję
Praworządności w sprawie wskazania kandydatów na członków Dzielnicowego Zespołu
Koordynacyjnego „Bezpieczny Kraków” na lata 2015 - 2018 – druk nr 86.
P. M. Sobieraj odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Praworządności w sprawie
wskazania kandydatów na członków Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego „Bezpieczny
Kraków” na lata 2015 - 2018 – druk nr 86.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie wskazania kandydatów na członków Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego
„Bezpieczny Kraków” na lata 2015 - 2018 – druk nr 86.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. Ł. Balon zgłosił poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Komisję Praworządności
w sprawie wskazania kandydatów na członków Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego
„Bezpieczny Kraków” na lata 2015 - 2018 – druk nr 86.
W dyskusji udział wziął p. A. Puszkarz.
P. A. Puszkarz poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie poprawki: 18 za, jednogłośnie.
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P. A. Puszkarz stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/85/2015.
Ad. 6.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Budownictwa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.:
„Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym jednego o trzech
bryłach nadziemnych połączonych garażem podziemnym przy ul. Federowicza w Krakowie”
– druk nr 87.
P. P. Skrzypiec odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Budownictwa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu
ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym jednego o trzech bryłach nadziemnych
połączonych garażem podziemnym przy ul. Federowicza w Krakowie” – druk nr 87.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu ośmiu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych w tym jednego o trzech bryłach nadziemnych połączonych
garażem podziemnym przy ul. Federowicza w Krakowie” – druk nr 87.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/86/2015.
Ad. 7.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Planowania
Przestrzennego i Budownictwa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.:
„Budowa zespołu siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Federowicza Mochnaniec
w Krakowie” – druk nr 88.
P. P. Skrzypiec odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Planowania Przestrzennego
i Budownictwa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu
siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Federowicza Mochnaniec w Krakowie” – druk
nr 88.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu siedmiu
budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z garażem podziemnym przy ul. Federowicza Mochnaniec w Krakowie” – druk nr 88.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
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P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/87/2015.
Ad. 8.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Pomocy
Społecznej i Mieszkalnictwa w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy
program wspierania osób niepełnosprawnych” – druk nr 89.
P. A. Stawarz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Pomocy Społecznej
i Mieszkalnictwa w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program
wspierania osób niepełnosprawnych” – druk nr 89.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/88/2015.
Ad. 9.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/53/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok
2015 – druk nr 90.
P. H. Krawczak odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Edukacji w sprawie
zmiany Uchwały Nr V/53/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok 2015
– druk nr 90.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/53/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok
2015 – druk nr 90.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. Ł. Balon, p. U. Twardzik, p. P. Szewczyk, p. K. Gacek,
p. M. Dziarmagowski, p. A. Puszkarz, p. W. Bereziewicz, p. B. Paszkowski, p. A. Pałka,
p. P. Bystrowski.
P. Ł. Balon zgłosił poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/53/2015 Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VIII Dębniki na rok
2015 – druk nr 90.
W dyskusji udział wziął p. A. Puszkarz.
P. A. Puszkarz poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie poprawki: 11 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się.
P. A. Puszkarz stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/89/2015.
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Ad. 10.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
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 do realizacji w latach 2015 – 2016 – druk nr 91.
P. H. Krawczak odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Edukacji 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 do realizacji w latach 2015 – 2016 – druk nr 91.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. Ł. Balon złożył wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy w celu
wyjaśnienia sprawy.
Głos „za” – p. Ł. Balon.
Głos „przeciw” – brak.
P. A. Puszkarz poddał wniosek formalny pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. A. Puszkarz stwierdził, że wniosek został przyjęty i projekt uchwały zostaje odesłany
do projektodawcy.
Ad. 11.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Sportu
i Kultury Fizycznej w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury
Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 92.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Sportu i Kultury Fizycznej
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady
Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 92.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady
Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 92.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/90/2015.
P. A. Puszkarz oddał głos p. Marcie Patenie – Radnej Miasta Krakowa.
P. M. Patena w sprawie najnowszych prac Rady Miasta Krakowa: niepubliczne domy kultury,
rezolucja w sprawie spławnej rzeki Wisły, projekt ustanowienia sieci szkół, ustalenie kierunków
dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie Krakowskiej Karty Mieszkańca, sprzedaż mienia
gminnego, plany rozwoju sieci wodnej i kanalizacyjnej na najbliższe lata.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Szewczyk, p. P. Bystrowski.
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Ad. 12.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Sportu
i Kultury Fizycznej w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury
Fizycznej Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 93.
P. B. Paszkowski odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Sportu i Kultury Fizycznej
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady
Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 93.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady
Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 93.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/91/2015.
Ad. 13.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Terenów
Zielonych i Ochrony Środowiska w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji
Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 94.
P. A. Pałka odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Terenów Zielonych i Ochrony
Środowiska w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych
i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 94.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony
Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 94.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/92/2015.
Ad. 14.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Terenów
Zielonych i Ochrony Środowiska w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji
Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 95.
P. A. Pałka odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Terenów Zielonych i Ochrony
Środowiska w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych
i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 95.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony
Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 95.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
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Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/93/2015.
Ad. 15.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Terenów
Zielonych i Ochrony Środowiska w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji
Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 96.
P. A. Pałka odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Terenów Zielonych i Ochrony
Środowiska w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych
i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 96.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Terenów Zielonych i Ochrony
Środowiska Rady Dzielnicy VIII Dębniki – druk nr 96.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/94/2015.
Ad. 16.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Terenów
Zielonych i Ochrony Środowiska w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta
Krakowa, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz Radnych
Dzielnicowych Miasta Krakowa dotyczącego działań mających na celu ograniczenie niskiej
emisji – druk nr 97.
P. A. Pałka odczytała projekt uchwały wniesiony przez Komisję Terenów Zielonych i Ochrony
Środowiska w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Przewodniczących
Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz Radnych Dzielnicowych Miasta Krakowa
dotyczącego działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji – druk nr 97.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. Ł. Balon zgłosił poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Komisję Terenów
Zielonych i Ochrony Środowiska w sprawie wniosku do Przewodniczącego Rady Miasta
Krakowa, Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz Radnych
Dzielnicowych Miasta Krakowa dotyczącego działań mających na celu ograniczenie niskiej
emisji – druk nr 97.
W dyskusji udział wziął p. M. Dziarmagowski.
P. A. Puszkarz poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie poprawki: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził, że poprawka została przyjęta.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały wraz z przyjętą poprawką pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/95/2015.
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Ad. 17.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania
działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” – druk
nr 98.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności
miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” – druk nr 98
oraz opinie: Komisji Edukacji, Komisji Sportu i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia
i Profilaktyki.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
P. W. Bereziewicz zgłosiła poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy
VIII Dębniki w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania
działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” – druk
nr 98.
W dyskusji udział wzięli: p. A. Puszkarz, p. B. Augustyniak, p. P. Szewczyk, p. K. Gacek,
p. P. Skrzypiec, p. S. Siekacz.
P. A. Puszkarz ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie p. A. Puszkarz wznowił obrady i oddał głos p. W. Bereziewicz.
P. W. Bereziewicz odczytała poprawkę do projektu uchwały wniesionego przez Zarząd
Dzielnicy VIII Dębniki w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program
wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej
i zdrowia” – druk nr 98.
P. A. Puszkarz zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
W dyskusji udział wzięli: p. P. Szewczyk, p. B. Paszkowski.
P. A. Puszkarz poddał poprawkę pod głosowanie.
Głosowanie poprawki: 6 za, 10 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. A. Puszkarz stwierdził, że poprawka nie została przyjęta.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 14 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące się.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/96/2015.
Ad. 18.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Zarząd Dzielnicy VIII
Dębniki w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” – druk nr 99.
P. S. Siekacz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki
w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej” – druk nr 99 oraz opinię Komisji Zdrowia i Profilaktyki.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/97/2015.
10

Ad. 19.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Pomocy
Społecznej i Mieszkalnictwa w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
– druk nr 100.
P. A. Stawarz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Pomocy Społecznej
i Mieszkalnictwa w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 100.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 100.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/98/2015.
Ad. 20.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Pomocy
Społecznej i Mieszkalnictwa w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
– druk nr 101.
P. A. Stawarz odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Pomocy Społecznej
i Mieszkalnictwa w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 101.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego – druk nr 101.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/99/2015.
Ad. 21.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Grupę Radnych
w sprawie projektu zmian rozkładu jazdy linii autobusowych nr 106 i nr 166 - druk nr 102.
P. R. Torba odczytał projekt uchwały wniesiony przez Grupę Radnych w sprawie projektu
zmian rozkładu jazdy linii autobusowych nr 106 i nr 166 - druk nr 102.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie projektu zmian rozkładu jazdy linii autobusowych nr 106 i nr 166 - druk nr 102.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/100/2015.
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Ad. 22.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu - druk nr 103.
P. H. Krawczak odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Edukacji w sprawie
ustanowienia prawa trwałego zarządu - druk nr 103.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu - druk nr 103.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/101/2015.
Ad. 23.
P. A. Puszkarz poprosił o odczytanie projektu uchwały wniesionego przez Komisję Edukacji
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
- druk nr 104.
P. H. Krawczak odczytał projekt uchwały wniesiony przez Komisję Edukacji w sprawie
przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki - druk
nr 104.
P. A. Puszkarz przedstawił opinię Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki do projektu uchwały
w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy VIII Dębniki
- druk nr 104.
P. A. Puszkarz otworzył dyskusję i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie wziął udziału w dyskusji.
P. A. Puszkarz poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Głosowanie: 18 za, jednogłośnie.
P. A. Puszkarz stwierdził podjęcie uchwały nr VIII/102/2015.
Ad. 24.
P. H. Krawczak zwołała posiedzenie Komisji Edukacji na dzień 21 maja 2015 r. o godzinie
17:00.
P. A. Puszkarz zwołał kolejną sesję Rady Dzielnicy VIII Dębniki na dzień 27 maja 2015 r.
o godzinie 18:00.
P. Ł. Balon w sprawie porozumienia z Pracownia Obywatelską.
W dyskusji udział wziął p. A. Puszkarz.
P. M. Sobieraj poinformował, że posiedzenie Komisji Praworządności będzie kontynuowane
w dniu 19 maja 2015 r. po Komisji Infrastruktury oraz poprosił o przesyłanie do następnej sesji
pytań do Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej dotyczących bezpieczeństwa
w poszczególnych okręgach.
P. W. Bereziewicz w sprawie badań profilaktycznych.
P. B. Paszkowski poinformował, że dokończenie posiedzenia Komisji Infrastruktury odbędzie
się w dniu 19 maja 2015 r. o godzinie 18:00.
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P. M. Dziarmagowski poinformował, że dokończenie posiedzenia Komisji Planowania
Przestrzennego i Budownictwa odbędzie się w dniu 19 maja 2015 r. o godzinie 17:00.
P. S. Siekacz w sprawie możliwości zapoznania się z projektem mpzp obszaru
„Park Ruczaj – Lubostroń”.
W dyskusji udział wziął p. M. Dziarmagowski.
P. Ł. Balon w sprawie kosztów szczepień.
W dyskusji udział wzięli: p. W. Bereziewicz, p. M. Dziarmagowski.
P. U. Twardzik przypomniała o spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych, które odbędzie
się 15 maja br. o godzinie 13:00.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz zamknął
obrady VIII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki (godz. 21:33).
Protokołowała:
Beata Augustyniak

Prowadzący obrady:
Arkadiusz Puszkarz
Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
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