
Dz.18.0020.1.50.2014
Podsumowanie:

L sesja VI kadencji 
w dniu 15 września 2014 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Druk  nr  119 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  przeniesienia  przystanku  na  ul.
Klasztornej,
Druk nr 110 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 111 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie zadań  powierzonych w zakresie prac
remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014,
Druk nr 112 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty uchwały nr XLVII/734/14 z dnia
16 czerwca 2014 w sprawie korekty uchwały XLIII/644/14 z dnia 17 lutego 2014 w sprawie
przeniesienia  środków finansowych  Dzielnicy  XVIII  na  rok  2014  ustalonych  uchwałą  nr
XLI/624/14 z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII
na rok 2014,
Druk nr 114 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych.
Druk nr 115 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 116 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 117 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 118 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 120 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie zadań  powierzonych w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2014.
5. Wolne wnioski (na piśmie).
6. Informacje z pracy Zarządu.
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zamknięcie sesji.

1



Podjęte uchwały: 

L/792/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
L/793/14 w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  szkól

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014
L/794/14 w sprawie korekty uchwały nr XLVII/734/14 z dnia 16 czerwca 2014 w

sprawie korekty uchwały XLIII/644/14 z dnia 17 lutego 2014 w sprawie

przeniesienia  środków  finansowych  Dzielnicy  XVIII  na  rok  2014

ustalonych uchwałą  nr  XLI/624/14  z  dnia  7  stycznia  2014 w sprawie

planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2014
L/795/14 w sprawie delegowania radnych
L/796/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
L/797/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
L/798/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
L/799/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
L/800/14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz 

z oświetleniem w roku 2014

Dz.18.0020.1.50.2014
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PROTOKÓŁ
L SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

L sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 15 września 2014 r. w siedzibie
Rady Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektu uchwały na Druku nr 115, 116, 117, 118, 119, 120

– zał. nr 2, 3,  4, 5, 6, 7.  
3) Wniosek o imienne głosowanie projektu uchwały na Druku nr 119 – zał. nr 8.
4) Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały na Druku nr 119 – zał. nr 9. 
5) Wniosek o powtórzenie głosowania projektu uchwały na Druku nr 111 – zał. nr 10.
6) Oryginały uchwał - zał. nr 11.

________________________________

L 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. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący  przystąpił  do  zatwierdzenia  porządku  obrad.  Projekt  porządku  został
przesłany pocztą elektroniczną lub doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji. 
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe: 
Druk nr 110 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 111 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie zadań  powierzonych w zakresie prac
remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014,
Druk nr 112 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty uchwały nr XLVII/734/14 z dnia
16 czerwca 2014 w sprawie korekty uchwały XLIII/644/14 z dnia 17 lutego 2014 w sprawie
przeniesienia  środków finansowych  Dzielnicy  XVIII  na  rok  2014  ustalonych  uchwałą  nr
XLI/624/14 z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII
na rok 2014,
Druk nr 113 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 173/5 obr. 47
jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie.
Druk nr 114 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych.
5. Wolne wnioski (na piśmie). 
6. Informacje z pracy Zarządu. 
7. Oświadczenia i komunikaty. 
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący zdjął z projektu porządku obrad projekt uchwały na Druku nr 113
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 173/5 obr. 47 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w
Krakowie.
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Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynęły  wnioski  o  włączenie  pod  obrady  projektów
uchwał:

Druk nr 115 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 2),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr 116 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 3),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr 117 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 4),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr 118 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 5),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk  nr  119 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  przeniesienia  przystanku  na  ul.
Klasztornej (zał. nr 6),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       0
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Wstrzymało się      -       0
nie głosował            –      1 radnych

Druk nr 120 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie zadań  powierzonych w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2014 (zał. nr 7),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Ze względu na obecność mieszkańców przybyłych na sesję Przewodniczący zgłosił zmianę
porządku obrad – jako pierwszy będzie rozpatrywany projekt uchwały na Druku nr 119.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      0 
nie głosowało         –      3 radnych
Porządek obrad L sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował  radnych, że protokół  z XLIX sesji
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XLIX sesji został przyjęty.

4.  Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  przedstawił  projekty  uchwał  przygotowane
przez Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta i komisje problemowe.

Druk  nr  119 –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie przeniesienia przystanku na ul. Klasztornej.

Przewodniczący  Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i
Rozwoju Gospodarczego Janusz Więcław szeroko omówił  problem,  który pogłębił  się  po
przeniesieniu autobusu linii 123 z pętli Lesisko.
Prezes ROD Wisła przedstawił  stanowisko działkowców, którzy są  przeciwni przesunięciu
przystanku,  zwiększaniu  ruchu  samochodowego,  należy  propagować  korzystanie  z
komunikacji zbiorowej, większość  użytkowników ogrodu to ludzie starsi.
  
W dyskusji głos zabrali radni:
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- Janusz Więcław,
- Józef Szuba – zdał relację z ustaleń komisji w terenie, odczytał protokół z posiedzenia 
Komisji Planowania Rady,
- Katarzyna Kapelak-Legut – w imieniu grupy radnych zgłosiła wniosek o imienne 
głosowanie uchwały – zał. nr  8,
- Marian Paciorek, Józef Szuba, Małgorzata Bąk, Józef Szuba, Elżbieta Mitka, Stanisław 
Maranda, Krystyna Frankiewicz, Janusz Więcław.

Przewodniczący zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad w/w projektu – zał. nr 9.

Prowadzący  zobowiązał  radnego  Janusza  Więcława  o  przeprowadzenie  konsultacji
społecznych przed następną sesją.

W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Adam Krztoń, Józef Szuba.

Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     10 radnych
Przeciw         -       1 radny
Wstrzymało się      -       2 radnych
nie głosowało         –      2 radnych
Wniosek przyjęto.

Druk  nr  110 –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr L/792/14. 

Druk  nr  111 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  opinia  Komisji  Edukacji,
Turystyki i  Sportu.

-  w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  szkół  podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli na rok 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     10 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      3 radnych
nie głosowało         –      2 radnych

Ze  względu  na   błędne  wyniki  głosowania  zostanie  ono  powtórzone  po  przygotowaniu
stosownego wniosku.
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Druk nr  112 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Rewizyjnej.

-  w sprawie korekty uchwały nr XLVII/734/14 z dnia 16 czerwca 2014 w sprawie korekty
uchwały XLIII/644/14 z dnia 17 lutego 2014 w sprawie przeniesienia środków finansowych
Dzielnicy XVIII na rok 2014 ustalonych uchwałą nr XLI/624/14 z dnia 7 stycznia 2014 w
sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     10 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      3 radnych
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr L/794/14. 

Druk nr 114 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie delegowania radnych.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     10 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -     2 radnych
nie głosowało         –     3 radnych
Uchwała nr L/795/14.

Druk  nr  115 –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -     0
nie głosowało         –     2 radnych
Uchwała nr L/796/14.

Druk  nr  116 –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -     0
nie głosowało         –     2 radnych
Uchwała nr L/797/14. 
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Druk  nr  117 –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr L/798/14.

Druk  nr  118 –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr L/799/14.

Druk nr  120 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Infrastruktury Komunalnej.

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało          –     9 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -     3
nie głosowało         –     3 radnych
Uchwała nr L/800/14. 
Wpłynął wniosek o powtórzenie głosowanie projektu uchwały na Druku Nr 111 – zał. nr 10.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     10 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       2 radnych
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr L/793/14. 

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – brak.
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6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował bieżącej pracy zarządu.

Radna  Miłosława  Ciężak  powołała  się  na  Statut  Dzielnicy  i  odczytała  paragrafy
dotyczące  opiniowanie  okręgów  wyborczych.  Zapytała  dlaczego  Rada  Dzielnicy  nie
opiniowała okręgów wyborczych i jakie są istotne przyczyny zmian granic.

Przewodniczący  wyjaśnił,  że  uległ  zmianie  zakres  terytorialny  Dzielnicy,  projekt
Prezydenta MK został dostarczony w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie go na sesję
w dniu 7 lipca, nikt z radnych nie wnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Miejski Komisarz Wyborczy ma prawo zmieniać granice okręgów. Nie konsultował się w tej
sprawie z Dzielnicą.  

7. Oświadczenia i komunikaty - brak. 

8. Ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 13 października
2014 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.

Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
zamknął L sesję o godz. 18.50, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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