Dz-05.0021.2.2018
Protokół nr 2/2018
obrad II sesji Rady Dzielnicy V Krowodrza (VIII kadencja 2018-2023)
z dnia 21 grudnia 2018 r. godz.18:00 zwołanej w trybie nadzwyczajnym
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 112/2
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza Pana
Maciej Żmuda przywitał obecnych 20 członków Rady (Lista obecności – zał. nr 1 niniejszego
protokołu) oraz przybyłego Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej Pana Jerzego
Zielińskiego.
Przewodniczący DKW p. Jerzy Zieliński wręczył nowo wybranemu członkowi Rady
Dzielnicy Panu Piotrowi Klimowiczowi zaświadczenie o wyborze oraz list granulacyjny od
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Dominika Jaśkowca.
Następnie odbyło się ślubowanie członka Rady p. Piotra Klimowicza. Przewodniczący Rady
p. Maciej Żmuda odczytał rotę ślubowania, a p. Piotr Klimowicz złożył ślubowanie.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przewodniczący poinformował, że projekt porządku obrad został przedstawiony członkom
Rady na I sesji w dniu 17 grudnia 2018 r. wraz z zawiadomieniem o sesji zwołanej w trybie
nadzwyczajnym (zał. nr 2).
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.
4. Ustalenie liczby Członków Zarządu Dzielnicy.
5. Wybór członków Zarządu.
6. Upoważnienie dla Zarządu.
7. Powołanie komisji problemowych.
8. Oświadczenia i komunikaty.
9. Zakończenie sesji.
Prowadzący p. Maciej Żmuda poinformował o konieczności wprowadzenie projektów
uchwał do porządku obrad, gdyż nie wpłynęły na 8 dni przed sesją i nie zostały niezwłocznie
zamieszczone na stronie internetowej Dzielnicy oraz na tablicy ogłoszeń Dzielnicy. Stosownie
do postanowień § 29 ust. 1 Statutu w sprawie nagłej, wymagającej podjęcia
natychmiastowych rozstrzygnięć Rada może, przy ustalaniu porządku obrad, na pisemny
wniosek co najmniej 1/2 statutowego składu Rady, odstąpić od wymogu określonego w § 27
ust. 3. i ust. 5. Statutu - czyli obowiązku przedłożenia projektu uchwały Przewodniczącemu w
terminie co najmniej 8 dni przed sesją oraz zamieszczenia na stronie internetowej Dzielnicy
oraz na tablicy ogłoszeń Dzielnicy.
Projekty uchwał odpowiadające wymogom określonym w § 27 ust. 1 i 2 Statutu,
zgłaszane w trybie określonym w ust. 1., nie wymagają opinii komisji i Zarządu.
Projektodawcą uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy V
Krowodrza jest Przewodniczący Rady Dzielnicy.
W myśl powyższych przepisów warunkiem procedowania przedmiotowego projektu jest
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wprowadzenie go przy ustalaniu porządku obrad, na pisemny wniosek co najmniej ½
statutowego składu Rady (co najmniej 11 głosów „za” Wniosek ten wymaga przyjęcia przez
Radę w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
1/
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy V Krowodrza
do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
2/
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy V
Krowodrza.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
3/
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 18 członków Rady Dzielnicy.
Przeciw – 0
Wstrzymał się - 1 członek Rady
Nie brał udziału w głosowaniu - 1 członek Rady
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
4/
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 18 członków Rady Dzielnicy.
Przeciw – 0
Wstrzymało się -1 członek Rady
Nie brał udziału w głosowaniu -1 członek Rady
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
5/
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 17 członków Rady Dzielnicy.
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1 członek Rady
Nie brało udziału w głosowaniu – 2 członków Rady
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
6/
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie upoważnienia do delegowania Radnych do porządku obrad dzisiejszej
sesji.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
7/
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki i jej składu.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
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8/
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i współpracy z organizacjami
pozarządowymi .
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
9/ Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji ds. Polityki Senioralnej
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
10/ Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji Edukacji i jej składu.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
11/ Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej i jej składu
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
12/ Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji Informacji i jej składu.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
13/ Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji Kultury i jej składu.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
14/ Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji Ochrony Zieleni i jej składu.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
15/ Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa i jej składu.
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
16/ Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa i jej składu
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
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17/ Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji Sportu, Rekreacji i Aktywizacji Młodzieży i jej składu
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
18/ Prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu
Za wprowadzeniem projektu uchwały było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący obrady p. Maciej Żmuda stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statut Dzielnicy V
projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad dzisiejszej
sesji.
Ad.3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu
Przewodniczący przedstawił procedurę wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu
Dzielnicy. Zgodnie z § 51 ust. 9 Statutu wyłączna inicjatywa uchwałodawcza w tym
przypadku należy do Przewodniczącego Zarządu. Nie ma możliwości zgłaszania poprawek do
przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, iż Rada wybiera Zastępcę
Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu Rady w głosowaniu tajnym (§ 51 ust. 9). Głosowanie zgodnie z § 34 ust. 2 Statutu
przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi
głosowanie nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Zarządu.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłosili się następujący członkowie Rady:
Marta Tatulińska, Agnieszka Wantuch, Marta Burzyńska.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie skład komisji:
Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej było 20 członków Rady Dzielnicy.
Przewodniczący Zarządu stwierdził, że Rada powołała Komisję Skrutacyjną i poprosił
Komisję o wybór ze swojego składu przewodniczącego Komisji.
Komisja Skrutacyjna poinformowała, że Przewodniczącą komisji została Pani Marta
Tatulińska.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego
Zarządu – Pana Edwarda Tarczałowicza.
Pan Edward Tarczałowicz wyraził zgodę na kandydowanie. Poinformował, że od 12
lat jest członkiem Zarządu, w którym zajmował się wszystkimi tematami wynikającymi z
działania Rady.
Komisja Skrutacyjna udała się do przygotowania kart do głosowania, a następnie
przedstawiła zasady głosowania - Radny dokonuje wyboru przez postawienie znaku „X” w
kratce nad słowem „za”, jeżeli opowiada się za wyborem lub w kratce nad słowem „przeciw”

4

opowiadając się przeciw wyborowi. Głos uważa się za nieważny, jeżeli postawiono znak „X”
na kartach do głosowania jednocześnie w kratkach „za” i „przeciw” lub postawiono więcej
niż jeden znak „X” w którejś z kratek. Głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru, jeżeli
nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek (głos wstrzymujący się).
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, wyczytując w kolejności
alfabetycznej członków Rady, którzy otrzymywali karty do głosowania i udawali się
w przygotowane miejsce zapewniające rzeczywistą tajność głosowania, a następnie wrzucali
głos do urny pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej. Po akcie głosowania Komisja przystąpiła
do liczenia głosów i sporządzenia protokołu głosowania.
Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Marta Tatulińska odczytała
protokół z wyboru Za-cy Przewodniczącego (zał. nr 3).
W głosowaniu udział wzięło 20 członków Rady.
Za oddano – 17 głosów
Przeciw – 3 głosy
Wstrzymujące – 0 głosów.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr II/2/2018 z dnia 21 grudnia
2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy (zał. nr 4).
Głos zabrała p. Marta Tatulińska zwracając uwagę na brak uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie wyboru Za-cy Przewodniczącego Rady. Przewodniczący poinformował, że jeśli
wpłynie formalny wniosek w tej sprawie będzie udzielać odpowiedzi.
Ad.4. Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że zgodnie ze Statutem w Dzielnicy V Zarząd może
liczyć od 3 do 5 osób. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, jego Zastępca oraz
członkowie w liczbie od 1 do 3 osób.
Przewodniczący Zarządu p. Maciej Żmuda odczytał projekt uchwały.
Wobec braku poprawek projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Za projektem było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę nr II/3/2018 z dnia 21 grudnia
2018 r. w sprawie liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy V Krowodrza. (zał.
nr 5).
Ad.5. Wybór członków Zarządu.
Przewodniczący Zarządu poinformował, że związku z uchwałą określającą ilość
członków Zarządu na 5 osób w tym Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego,
konieczne będzie podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu.
Projekty uchwał w sprawie wyboru członka Zarządu może zgłosić jedynie Przewodniczący
Zarządu – zgodnie z § 51 ust. 9 Statut Dzielnicy. Nie ma możliwości zgłaszania poprawek do
projektu tej uchwały. Rada wybiera członka Zarządu zwykłą większością głosów składu Rady
w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym. Głosowanie
przeprowadza Komisja Skrutacyjna, którą powołaliśmy dla wyboru Przewodniczącego i
Zastępcy Przewodniczącego Zarządu.
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1/ Przewodniczący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru
członka Zarządu – Pana Marcina Gregi.
Pan Marcin Grega wyraził zgodę na kandydowanie, w swoim expose poinformował,
że przez ostatnie 4 lata pełnił funkcję członka Zarządu zajmując się sprawami aktywizacji
mieszkańców i pozyskiwania środków w ramach Budżetu Obywatelskiego, organizacją
różnych wydarzeń dla mieszkańców.
Przewodniczący odczytał w formie autopoprawki uzasadnienie do proponowanego
projektu uchwały.
Pani Marta Tatulińska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady
głosowania - Radny dokonuje wyboru przez postawienie znaku „X” w kratce nad słowem
„za”, jeżeli opowiada się za wyborem lub w kratce nad słowem „przeciw” opowiadając się
przeciw wyborowi. Głos uważa się za nieważny, jeżeli postawiono znak „X” na kartach do
głosowania jednocześnie w kratkach „za” i „przeciw” lub postawiono więcej niż jeden znak
„X” w którejś z kratek. Głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru, jeżeli nie
postawiono znaku „X” w żadnej z kratek (głos wstrzymujący się).
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, wyczytując w kolejności
alfabetycznej członków Rady, którzy otrzymywali karty do głosowania i udawali się w
przygotowane miejsce zapewniające rzeczywistą tajność głosowania, a następnie wrzucali
głos do urny pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej. Po akcie głosowania Komisja przystąpiła
do liczenia głosów i sporządzenia protokołu głosowania.
Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Marta Tatulińska odczytała
protokół z wyboru członka Zarządu (zał. nr 6).
W głosowaniu udział wzięło 20 członków Rady.
Za – oddano 16 głosów
Przeciw – 4 głosy
Wstrzymujące – 0 głosów.
Przewodniczący, stwierdził, że Rada Dzielnicy V podjęła uchwałę nr II/4/2018 z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy V Krowodrza (zał. nr 7).
2/ Przewodniczący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru
członka Zarządu – Pani Anny Pojałowskiej, przedstawiając w formie autopoprawki
uzasadnienie.
Pani Anna Pojałowska wyraziła zgodę na kandydowanie, następnie przedstawiła swoją
pracę w poprzedniej Radzie - pracowała w trzech komisjach oraz Zarządzie.
Piotr Klimowicz zadał pytanie Annie Pojałowskiej- kandydatce na członka Zarządu Dzielnicy
- która uczelnia nadała jej tytuł inżyniera budowlanego, który widnieje na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Anna Pojałowska odmówiła udzielenia
odpowiedzi na to pytanie.
Pani Marta Tatulińska - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady
głosowania - Radny dokonuje wyboru przez postawienie znaku „X” w kratce nad słowem
„za”, jeżeli opowiada się za wyborem lub w kratce nad słowem „przeciw” opowiadając się
przeciw wyborowi. Głos uważa się za nieważny, jeżeli postawiono znak „X” na kartach do
głosowania jednocześnie w kratkach „za” i „przeciw” lub postawiono więcej niż jeden znak
„X” w którejś z kratek. Głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru, jeżeli nie
postawiono znaku „X” w żadnej z kratek (głos wstrzymujący się).
6

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, wyczytując w kolejności
alfabetycznej członków Rady, którzy otrzymywali karty do głosowania i udawali się w
przygotowane miejsce (w przeważającej większości) zapewniające rzeczywistą tajność
głosowania, a następnie wrzucali głos do urny pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej. Po akcie
głosowania Komisja przystąpiła do liczenia głosów i sporządzenia protokołu głosowania.
Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Marta Tatulińska odczytała
protokół z wyboru członka Zarządu (zał. nr 8).
W głosowaniu udział wzięło 20 członków Rady.
Za – oddano 12 głosów
Przeciw – 8 głosy
Wstrzymujące – 0 głosów.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V podjęła uchwałę nr II/5/2018 z dnia 21 grudnia
2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy V Krowodrza (zał. nr 9).
3/ Przewodniczący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru
członka Zarządu – Pana Daniela Wiśniowskiego, przedstawiając w formie autopoprawki
uzasadnienie.
Pan Daniel Wiśniowski wyraził zgodę na kandydowanie oraz przedstawił swoją
dotychczasową pracę w Radzie Dzielnicy III.
Pani Marta Tatulińska – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady
głosowania - Radny dokonuje wyboru przez postawienie znaku „X” w kratce nad słowem
„za”, jeżeli opowiada się za wyborem lub w kratce nad słowem „przeciw” opowiadając się
przeciw wyborowi. Głos uważa się za nieważny, jeżeli postawiono znak „X” na kartach do
głosowania jednocześnie w kratkach „za” i „przeciw” lub postawiono więcej niż jeden znak
„X” w którejś z kratek. Głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru, jeżeli nie
postawiono znaku „X” w żadnej z kratek (głos wstrzymujący się).
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, wyczytując w kolejności
alfabetycznej członków Rady, którzy otrzymywali karty do głosowania, udawali się w
przygotowane miejsce (w przeważającej większości) zapewniające rzeczywistą tajność
głosowania, a następnie wrzucali głos do urny pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej. Po akcie
głosowania Komisja przystąpiła do liczenia głosów i sporządzenia protokołu głosowania.
Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej p. Marta Tatulińska odczytała
protokół z wyboru członka Zarządu (zał. nr 10).
W głosowaniu udział wzięło 20 członków Rady.
Za – oddano 12 głosów
Przeciw – 8 głosy
Wstrzymujące – 0 głosów.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V podjęła uchwałę nr II/6/2018 z dnia 21 grudnia
2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy V Krowodrza (zał. nr 10).
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Ad.6. Upoważnienie dla Zarządu
Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projektu uchwały w sprawie upoważnienia
dla Zarządu do delegowania Radnych.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 20 członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę nr II/7/2018 z
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu do delegowania Radnych (zał.
nr 11).
Ad.7. Powołanie Komisji Problemowych.
1/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
Architektury, Budownictwa i Urbanistyki i jej składu
Proponowani członkowie komisji wyrazili zgodę pracę w komisji.
Głos zabrała p. Marta Tatulińska – uwaga do zakresu komisji.
Projektodawcy uchwały: p. Marcin Grega, p. Maciej Żmuda, p. Edward Tarczałowicz złożyli
autopoprawkę dot. uzupełnienia zapisu § 2 pkt.1.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 20 członków Rady Dzielnicy.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę nr II/8/2018 z
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Architektury, Budownictwa i
Urbanistyki i jej składu (zał. nr 12).
2/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
ds. Budżetu Obywatelskiego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Dyskusja:
- p. Marta Tatulińska – przedstawiła uwagę do zakresu komisji
- p. Daniel Wiśniowski, p. Łukasz Mańczyk, p. Marta Burzyńska – zgłosili swoje
kandydatury do składu komisji
- p. Tomasz Friediger prosi o wykreślenie ze składu.
Projektodawcy uchwały: p. Marcin Grega, p. Maciej Żmuda, p. Edward Tarczałowicz złożyli
autopoprawkę dot. uzupełnienia zapisu § 2 pkt.3, 5 oraz zmiany składu komisji.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w głosowaniu udział wzięło 20
członków Rady.
Za projektem było 19 członków Rady Dzielnicy.
Wstrzymał się – 1 członek Rady.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę nr II/9/2018 z
dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i
współpracy z organizacjami pozarządowymi (zał. nr 13).
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3/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
ds. Polityki Senioralnej.
Proponowani członkowie komisji wyrazili zgodę pracę w komisji.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w głosowaniu udział wzięło
20 członków Rady.
Za projektem było 19 członków Rady Dzielnicy.
Przeciw – 1 członek Rady.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę nr II/10/2018
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Polityki Senioralnej (zał. nr
14).
4/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
Edukacji i jej składu.
Proponowani członkowie komisji wyrazili zgodę pracę w komisji - z wyjątkiem
p. Przemysława Łukasika, który prosi o wykreślenie ze składu.
Projektodawcy uchwały: p. Marcin Grega, p. Maciej Żmuda, p. Edward Tarczałowicz złożyli
autopoprawkę dot. uzupełnienia zapisu §1 oraz zmiany składu.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 20 członków Rady Dzielnicy.
Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę nr II/11/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Edukacji i jej składu (zał. nr 15).
5/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Infrastruktury Komunalnej i jej składu.
Proponowani członkowie komisji wyrazili zgodę pracę w komisji - z wyjątkiem p. Anny
Połajowskiej, która prosi o wykreślenie. O dopisanie do składu zwrócił się p. Marcin
Tabisz.
Projektodawcy uchwały: p. Marcin Grega, p. Maciej Żmuda, p. Edward Tarczałowicz złożyli
autopoprawkę dot. zmiany składu.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 20 członków Rady Dzielnicy.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Dzielnicy V Krowodrza podjęła uchwałę nr II/12/2018
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej i jej
składu (zał. nr 16).
6/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
Informacji i jej składu.
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Proponowani członkowie komisji wyrazili zgodę pracę w komisji z wyjątkiem
p. Marzeny Kopeć, która prosi o wykreślnie. Akces do pracy w komisji złożył p. Łukasz
Mańczyk.
Projektodawcy uchwały: p. Marcin Grega, p. Maciej Żmuda, p. Edward Tarczałowicz złożyli
autopoprawkę dot. uzupełnienia zapisu § 2 pkt.1 oraz zmian w składzie komisji.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 20 członków Rady Dzielnicy.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Dzielnicy V podjęła uchwałę nr II/13/2018 z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Informacji i jej składu (zał. nr 17).
7/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Kultury i jej składu.
Proponowani członkowie komisji wyrazili zgodę pracę w komisji.
Głos zabrała p. Natalia Schmidt – Polończyk zwracając uwagę na błąd w jej nazwisku.
Projektodawcy uchwały: p. Marcin Grega, p. Maciej Żmuda, p. Edward Tarczałowicz złożyli
autopoprawkę dot. powyższej uwagi.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 20 członków Rady Dzielnicy.
Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę nr II/14/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Kultury i jej składu (zał. nr 18).
8/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
Ochrony Zieleni i jej składu.
Proponowani członkowie komisji wyrazili zgodę pracę w komisji.
Pani Marta Tatulińska przedstawiła uwagi dotyczące zapisu §2 pkt.3 i 4.
Pan Stanisław Wilk prosi o dopisanie do składu komisji.
Projektodawcy uchwały: p. Marcin Grega, p. Maciej Żmuda, p. Edward Tarczałowicz złożyli
autopoprawkę dot. uzupełnienia zapisu § 2 pkt.3 i 4 oraz zmiany składu komisji.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 20 członków Rady Dzielnicy.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Dzielnicy V podjęła uchwałę II/15/2018 w sprawie
powołania Komisji Ochrony Zieleni i jej składu (zał. nr 19).
9/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa i jej składu.
Proponowani członkowie komisji wyrazili zgodę pracę w komisji.
O dopisanie do składu zwrócili się p. Mariusz Bembenek i p. Agnieszka Wantuch.
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Projektodawcy uchwały: p. Marcin Grega, p. Maciej Żmuda, p. Edward Tarczałowicz złożyli
autopoprawkę dot. zmiany składu komisji.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 20 członków Rady Dzielnicy.
Przewodniczący stwierdził, że Rada podjęła uchwałę nr II/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa i jej składu (zał. nr 20).
10/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa i jej składu.
Dyskusja:
- p. Marta Tatulińska przedstawiła wątpliwości dotyczące zapisu § 2 pkt.2.;
- głos zabrała p. Agnieszka Wantuch oraz p. Tomasz Friediger
Proponowani członkowie komisji wyrazili zgodę pracę w komisji, z wyjątkiem
p. Pawła Potoczka, który prosi o wykreślenie. Akces pracy w komisji wyraziła p. Marta
Tatulińska i p. Ewa Bigosz - Lassota.
Projektodawcy uchwały: p. Marcin Grega, p. Maciej Żmuda, p. Edward Tarczałowicz złożyli
autopoprawkę dot. zmiany zapisu § 2 pkt.2 oraz zmian w składzie komisji.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 20 członków Rady Dzielnicy.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Dzielnicy V podjęła uchwałę II/17/2018 z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie uchwały w sprawie powołania Komisji Praworządności i
Bezpieczeństwa i jej składu (zał. nr 21).
11/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Sportu, Rekreacji i Aktywizacji Młodzieży i jej składu.
Proponowani członkowie komisji wyrazili zgodę pracę w komisji, akces do pracy
zgłosili: p. Daniel Wiśniowski, p. Paweł Potoczek, p. Marcin Tabisz.
W dyskusji udział wzięli: p. Mariusz Bembenek – propozycja zmiany nazwy komisji,
p. Agnieszka Wantuch – propozycja wykreślenia zapisu § 2 pkt.3.
Projektodawcy uchwały: p. Marcin Grega, p. Maciej Żmuda, p. Edward Tarczałowicz złożyli
autopoprawkę dot. zmiany nazwy komisji, zmiany zapisu § 2 pkt.3 oraz zmian w składzie
komisji.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 20 członków Rady Dzielnicy.
Przewodniczący stwierdził, że Rada Dzielnicy V podjęła uchwałę II/18/2018 z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Sportu, Rekreacji i Aktywizacji Młodzieży i jej
składu (zał. Nr 22).
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12/ Prowadzący p. Maciej Żmuda przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej i jej składu.
Proponowani członkowie wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

Dyskusja:
- p. Marta Tatulińska przedstawiła uwagę do zapisu § 2 pkt.3 oraz zwróciła się o
dopisanie do składu
– p. Maciej Żmuda zaproponował do składu komisji p. Mariusza Bembenka
– p. Stanisław Wilk zwrócił się o dopisanie do składu komisji
– głos zabrała również p. Marzena Kopeć oraz p. Mariusz Bembenek rezygnując z chęci
udziału w komisji.
W imieniu projektodawców głos zabrał p. Maciej Żmuda informując utrzymanie
proponowanego składu oraz przedstawił autopoprawkę dot. zapisu § 2 pkt.3.
Na wniosek p. Marty Tatulińskiej prowadzący zarządził przerwę, w czasie której p. Marta
Tatulińska i p. Stanisław Wilk przygotowali poprawkę.
Po wznowieniu obrad p. Marta Tatulińska złożyła poprawkę dot. zmiany ilości członków i
składu komisji.
Przewodniczący poddał poprawkę pod głosowanie.
Za poprawką oddano – 3 głosy
Przeciw - 11 głosów
Wstrzymujące - 6 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że poprawka została odrzucona.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 15 członków Rady Dzielnicy.
Przeciw - 2 członek Rady
Wstrzymało się – 2 członków
Przewodniczący dokonał reasumpcji głosowania z uwagi na błąd w liczeniu głosów; odbyło
się ponowne głosowanie.
Za projektem było 15 członków Rady Dzielnicy.
Przeciw - 2 członek Rady
Wstrzymało się – 2 członków
Pani Marta Tatulińska złożyła wniosek o ponowne głosowanie, który Przewodniczący poddał
pod głosowanie.
Za wnioskiem – 19 członków Rady
Wstrzymał się - 1 członek Rady
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem było 15 członków Rady Dzielnicy.
Przeciw - 2 członów
Wstrzymało się – 3 członków
Przewodniczący stwierdził, że Rada Dzielnicy V podjęła uchwałę II/19/2018 z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej składu (zał. nr 23).
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Ad.8. Oświadczenia i komunikaty
1. Pan Daniel Wiśniowski zwrócił się z propozycją wzajemnej wymiany numerów
telefonów i e-maili. Głos zabrał p. Maciej Żmuda z prośbą o przesłanie zgody na
udostępnienie danych do biura Rady.
2. Pan Edward Tarczałowicz proponuje zamieszczenie zdjęć nowo wybranej Rady na
stronie internetowej – prosi o zgodę.
3. Pan Stanisław Wilk wyraził swoje krytycznie zdanie odnośnie członków Zarządu,
którzy byli równocześnie projektodawcami uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej.
4. Pani Anna Pojałowska przekazała informację odnośnie montażu ławek; głos zabrała
p. Marzena Kopeć.
5. Pani Marta Burzyńska zwróciła się z pytaniem odnośnie terminu kolejnej sesji.
Głos zabrał Przewodniczący p. Maciej Żmuda informując, że czeka na propozycje co
do terminu posiedzeń komisji i wskazania dnia tygodnia na sesję Rady; ponadto głos
zabrali: p. Paweł Potoczek, p. Marta Burzyńska, p. Agnieszka Wantuch, p. Natalia
Schmidt - Polończyk p. Marta Tatulińska. Wobec licznych głosów członków Rady
o zwołanie posiedzeń komisji po sesji Rady Przewodniczący zaproponował
posiedzenia komisji: Architektury, Budownictwa i Urbanistyki, Komisji Sportu i
Rekreacji oraz Komisji Rewizyjnej.
Ad. 9. Zakończenie sesji.
Prowadzący obrady p. Maciej Żmuda zamknął obrady II sesji Rady Dzielnicy V
Krowodrza w kadencji 2018-2023.
Zamknięcie obrad sesji godzina 21.50.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V Krowodrza
Maciej Żmuda

Protokołowała:
Małgorzata Ambrozik
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