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Dz.18.0021.9.2019 
Podsumowanie: 

IX sesja VIII kadencji  

w dniu 20 maja 2019 r. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 116 (projekt uchwały Komisji Rewizyjnej) w sprawie przyjęcia „Rocznego 

sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków 

przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2018”,  

Druk nr 117 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,  

Druk nr 118 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.:  „Budowa węzła betoniarskiego na części działki nr 83/6 obr. 42 Nowa 

Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie, 

Druk nr 119 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 umowy najmu pod stację telefonii komórkowej, 

Druk nr 121 (projekt uchwały zarządu) w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy 

zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”,  

Druk nr 122 (projekt uchwały zarządu) – w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta 

Krakowa w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania 

związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 
 

Podjęte uchwały:  
 

IX/114/2019 w sprawie „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz 

poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2018” 

IX/115/2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019 

IX/116/2019 opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:  „Budowa węzła 

betoniarskiego na części działki nr 83/6 obr. Nowa Huta przy ul. 

Igołomskiej w Krakowie 

IX/117/2019 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 9 umowy najmu pod stację telefonii komórkowej 

IX/118/2019 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach 

programu „Nowa Huta dziś!” 

IX/119/2019 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie 

ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych 

realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń 

wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. 
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Dz-18.0021.9.2019 

 

PROTOKÓŁ 

IX  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

IX sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 20 maja 2019 r. w siedzibie 

Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

  

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1, 

2) Autopoprawka zarządu do druku nr 117 – zał. nr 2, 

3) Autopoprawka zarządu do druku nr 121 – zał. nr 3, 

4) Oryginały uchwał - zał. nr 4. 

_________________________________ 

 

IX sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.00 Przewodniczący 

Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który serdecznie przywitał obecnych 

na sali i stwierdził quorum.  

 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

  

Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został 

przesłany pocztą elektroniczną wraz z zaproszeniem na sesję. 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 116 (projekt uchwały Komisji Rewizyjnej) w sprawie przyjęcia „Rocznego 

sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków 

przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2018”,  

Druk nr 117 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,  

Druk nr 118 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.:  „Budowa węzła betoniarskiego na części działki nr 83/6 obr. 42 Nowa 

Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie, 

Druk nr 119 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 umowy najmu pod stację telefonii komórkowej, 

Druk nr 120 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020,  

Druk nr 121 (projekt uchwały zarządu) w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy 

zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”,  

Druk nr 122 (projekt uchwały zarządu) – w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta 

Krakowa w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania 

związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 
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Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do 

projektu porządku obrad. 

Przewodniczący poinformował, że Druk nr 120 został zdjęty przez wnioskodawcę (zarząd).   

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami tj. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

 

Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku 

obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad IX sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji. 
 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z VII i VIII 

sesji Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z VII i VIII sesji został przyjęty. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 116 – projekt Komisji Rewizyjnej – referent Krystyna Frankiewicz, Tomasz 

Kudelski 

- w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu 

rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta  

za rok 2018”,    

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokoły z posiedzeń komisji. 

W dyskusji głos zabrali radni: Agnieszka Żołądź, Krystyna Frankiewicz, Agnieszka Żołądź, 

Krystyna Frankiewicz, Tomasz Kudelski, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna 

Frankiewicz, Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź, Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź, 

Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –      15 radnych 

Przeciw         -        1 radny  

Wstrzymał się         -        3 radnych 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IX/114/2019. 
 

Druk nr 117 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc,  

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2019” z autopoprawką (zał. nr 2),    

W dyskusji głos zabrali radni: Tomasz Kudelski, Stanisław Moryc, Tomasz Kudelski, 

Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Sebastian Piekarek, Stanisław Moryc.  

Wyniki głosowania: 
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Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      17 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymał się         -        1 radny 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr IX/115/2019. 
 

Druk nr 118 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc,                       

- w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła betoniarskiego na 

części działki nr 83/6 obr. Nowa Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie”,  

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –      15 radnych 

Przeciw         -        1 radny  

Wstrzymało się      -        3 radnych 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IX/116/2019. 

 
Druk nr 119 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 

umowy najmu pod stację telefonii komórkowej,    

W dyskusji głos zabrali radni: Agnieszka Żołądź, Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź, 

Stanisław Moryc, Stanisław Rachwał, Stanisław Moryc, Tomasz Kudelski, Agnieszka Żołądź, 

Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź, Stanisław Moryc, Łukasz Zarodkiewicz, Stanisław 

Moryc, Łukasz Zarodkiewicz, Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź, Stanisław Moryc, Edward 

Porębski, Bogumiła Drabik, Edward Porębski, Marta Bielecka-Woźniak, Józef Szuba.   

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      11 radnych 

Przeciw         -        2 radnych  

Wstrzymało się      -        5 radnych 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr IX/117/2019. 

 
Druk nr 121 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta 

dziś” z autopoprawką (zał. nr 3),    

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr IX/118/2019. 
 

Druk nr 122 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
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rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód 

i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –      18 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymał się        -        1 radny 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IX/119/2019. 

 
5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Członek Zarządu Andrzej Kowalik poprosił radnych o przesyłanie zdjęć oraz notek 

informacyjnych do gazetki dzielnicowej. 

 

Radna Krystyna Frankiewicz poruszyła sprawę braku dostępności siedzib komisji 

wyborczych dla osób niepełnosprawnych. Głos zabrali radni: Edward Porębski, Agnieszka 

Żołądź, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź. 

 

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba zaapelował do radnych MK o podjęcie 

działań w kierunku poprawy odbioru śmieci i sprzątanie przez MPO.  

Głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź, Stanisław Moryc, Józef Szuba, 

Edward Porębski. 

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął IX sesję o godz. 19.08, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

 
Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 
 

 


