
Dz.18.0020.1.6.2011
Podsumowanie:

VI sesja VI kadencji 
w dniu 20 czerwca 2011 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie Budżetu Miasta na rok 2012– druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego– druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 

XVIII w 2011 roku – druk nr 5,
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i 

oświetlenia na rok 2011 – druk nr 6,
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, 

gimnazjów, przedszkoli na rok 2011 – druk nr 7,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012 – druk nr 8,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych żłobków na rok 2012– druk nr 9,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie modernizacji 

ogródków jordanowskich na rok 2012 – druk nr 10,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia 

zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2012 – druk nr 11,
- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 

osiedlowej i szkolnej Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2012 – druk nr  12,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie lokalnych 

wydarzeń kulturalnych na rok 2012 – druk nr 13,
- w sprawie opinii dotyczącej przekazania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej – druk nr 14,
- w sprawie opinii dotyczącej przekazania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Miejskiej – druk nr 15,
- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 

2012 – druk nr 16,
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla 

Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2012 – druk nr 17,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w  zakresie prac 

remontowych dróg, chodników i oświetlenia w roku 2012 – druk 18,
- w sprawie zmiany uchwały Nr IV/78/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 18 

kwietnia 2011 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 
chodników i oświetlenia na rok 2011 – druk nr 19,
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- w sprawie przeniesienia środków z zadań powierzonych w zakresie budowy i 
przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na zadania powierzone w zakresie prac 
remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2011 – druk nr 20,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 
stycznia 2011 – druk nr 21,

- w sprawie zmiany Uchwały nr I/15/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 
stycznia 2011 – druk nr 22,

- w sprawie nazwania ulicy Lecha i Marii Kaczyńskich – druk nr 23,
- w sprawie powołania Komisji Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami Rady Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta – druk nr 24.
5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacja z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.  

Podjęte uchwały: 

VI/102/11 w sprawie Budżetu Miasta na rok 2012
VI/103/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/104/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/105/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/106/11 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia 

priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2011 roku
VI/107/11 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia na rok 2011
VI/108/11 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych. Gimnazjów, przedszkoli na rok 2011
VI/109/11 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 

2012
VI/110/11 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych żłobków na rok 2012
VI/111/11 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2012
VI/112/11 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2012
VI/113/11 w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac 

remontowych osiedlowej i szkolnej Infrastruktury sportowej i 
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rekreacyjnej w 2012
VI/114/11 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2012
VI/115/11 w sprawie opinii dotyczącej przekazania w użytkowanie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej
VI/116/11 w sprawie opinii dotyczącej przekazania w użytkowanie nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej
VI/117/11 w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób 

niepełnosprawnych na rok 2012
VI/118/11 w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy 

Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2012
VI/119/11 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w  zakresie 

prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w roku 2012
VI/120/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/78/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta z dnia 18 kwietnia 2011 w sprawie zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2011
VI/121/11 w sprawie przeniesienia środków z zadań powierzonych w zakresie 

budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na zadania 

powierzone w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia 

na rok 2011
VI/122/11 w sprawie zmiany Uchwały nr I/15/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 27 stycznia 2011
VI/123/11 w sprawie nazwania ulicy Lecha i Marii Kaczyńskich
VI/124/11 w sprawie nie uchwalania planowanych podwyżek
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Dz.18.0020.1.6.2011

PROTOKÓŁ
VI SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

VI sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 20 czerwca 2011 r. w siedzibie 
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wniosek o zdjęcie projektu uchwały na Druku Nr 24 – zał. nr 2.
3) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały na Druku Nr 25 – zał. nr 3.
4) Poprawka radnej Krystyny Frankiewicz do Druku Nr 10 – zał. nr 4.
5) Autopoprawka Zarządu do projektu uchwały na Druku nr 18 – zał. nr 5. 
6) Poprawka radnej Marii Sajdak do projektu uchwały na Druku Nr 18 – zał. nr 6.
7) Poprawka radnego Tomasza Pollera do projektu uchwały na Druku Nr 21 – zał. nr 7.
8) Wniosek o głosowanie imienne projektu uchwały na Druku Nr 23 – zał. nr 8.
9) Wyniki głosowania imiennego projektu uchwały na Druku Nr 23 – zał. nr 9. 
10) Oryginały uchwał - zał. nr 10.
11) Wolny wniosek radnej Miłosławy Ciężak - zał. nr 11.
12) Pismo BR-043025.43.2011z dnia 14 czerwca 2011– zał. nr 12.
13) Opinia prawna Kancelarii  Rady Miasta i  Dzielnic Krakowa Referat Legislacyjny z 

dnia 17 czerwca 2011 – zał. nr 13. 
14) Opinia prawna Kancelarii  Rady Miasta i  Dzielnic Krakowa Referat Legislacyjny z 

dnia 7 czerwca 2011 – zał. nr 14. 
_________________________________

VI sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 17.00 Przewodniczący 
Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII  Pan Stanisław Moryc, który serdecznie przywitał obecnych 
na sali i stwierdził quorum. W sesji uczestniczył Radny Miasta Krakowa Tomasz Urynowicz.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został 
doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie Budżetu Miasta na rok 2012– druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego– druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 

XVIII w 2011 roku – druk nr 5,
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i 

oświetlenia na rok 2011 – druk nr 6,
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- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych. 
Gimnazjów, przedszkoli na rok 2011 – druk nr 7,

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 
remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012 – druk nr 8,

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 
remontowych żłobków na rok 2012– druk nr 9,

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie modernizacji 
ogródków jordanowskich na rok 2012 – druk nr 10,

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia 
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2012 – druk nr 11,

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 
osiedlowej i szkolnej Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2012 – druk nr  12,

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych na rok 2012 – druk nr 13,

- w sprawie opinii dotyczącej przekazania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej – druk nr 14,

- w sprawie opinii dotyczącej przekazania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej – druk nr 15,

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 
2012 – druk nr 16,

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla 
Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2012 – druk nr 17,

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w  zakresie prac 
remontowych dróg, chodników i oświetlenia w roku 2012 – druk 18,

- w sprawie zmiany uchwały Nr IV/78/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 18 
kwietnia 2011 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 
chodników i oświetlenia na rok 2011 – druk nr 19,

- w sprawie przeniesienia środków z zadań powierzonych w zakresie budowy i 
przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na zadania powierzone w zakresie prac 
remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2011 – druk nr 20,

- w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 
stycznia 2011 – druk nr 21,

- w sprawie zmiany Uchwały nr I/15/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 
stycznia 2011 – druk nr 22,

- w sprawie nazwania ulicy Lecha i Marii Kaczyńskich – druk nr 23,
- w sprawie powołania Komisji Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami Rady Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta – druk nr 24
5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacja z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.  

Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  wpłynął  wniosek 
projektodawców (Zarządu) projektu uchwały na Druku nr 24 - w sprawie powołania Komisji 
Promocji i  Komunikacji  z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVIII (zał.  nr 2) o zdjęcie tego 
punktu  z  porządku  obrad  oraz  wniosek  Grupy  radnych  o  włączenie  projektu  uchwały  w 
sprawie  Druk Nr 25 (tryb nagły).
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Radny Stanisław Maranda poruszył problem porządku obrad.
Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił wyjaśnień.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –  20 radnych
Przeciw          -    0
Wstrzymało się      -    0

Ze względu na  brak  głosowania  wprowadzenie  dodatkowego projektu  uchwały na 
Druku Nr 25 Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania.

Prowadzący obrady Stanisław Moryc poinformował, że wpłynął wniosek o włączenie 
pod obrady projektu uchwały:
- w sprawie nie uchwalania planowanych podwyżek opłat – druk nr 25 (zał. nr 3)
i wniósł o wprowadzenie go do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –  20 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się      -    0

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –  20 radnych
Przeciw          -    0
Wstrzymało się      -    0

Porządek obrad VI sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji.

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

4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

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

Druk  nr  1  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej 

- w sprawie Budżetu Miasta na rok 2012.
Głos zabrała radna  Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
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Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -      0
Uchwała nr VI/102/11. 

Druk  nr  2  –  projekt  Komisji  Mieszkalnictwa,  Rodziny  i  Osób  Niepełnosprawnych 
Komunalnej – referent Małgorzata Bąk,  pozytywna opinia Zarządu

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -      0
Uchwała nr VI/103/11. 

Druk  nr  3  –  projekt  Komisji  Mieszkalnictwa,  Rodziny  i  Osób  Niepełnosprawnych 
Komunalnej – referent Małgorzata Bąk,  pozytywna opinia Zarządu

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr VI/104/11. 

Druk  nr  4  –  projekt  Komisji  Mieszkalnictwa,  Rodziny  i  Osób  Niepełnosprawnych 
Komunalnej – referent Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Zarządu

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -      0
Uchwała nr VI/105/11. 

Druk nr 5 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu, pozytywna opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej, pozytywna opinia 
Komisji Kultury i Zabytków

- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w 2011 roku.

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, 
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -       1 radny
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Wstrzymało się      -       6 radnych
Uchwała nr VI/106/11. 

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy w obradach na posiedzenie Komisji Infrastruktury 
Komunalnej w celu wydania jednoznacznej opinii do Druku Nr 6 i 18.
Po przerwie o godz. 17.50 Prowadzący wznowił obrady.
 
Druk  nr  6  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej.

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i 
oświetlenia na rok 2011.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   11 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     6 radnych
Uchwała nr VI/107/11. 
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Druk  nr  7  –  projekt  Komisji  Edukacji,  Turystyki  i  Sportu  –  referent  Andrzej  Kowalik, 
pozytywna opinia Zarządu

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na rok 2011.

W dyskusji głos zabrali radni : Miłosława Ciężak, Edward Porębski.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   20 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     0 
Uchwała nr VI/108/11. 

Druk nr 8 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 
remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski, 
Stanisław Moryc, Edward Porębski.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     1 radny
Wstrzymało się      -     3 radnych
Uchwała nr VI/109/11. 

Druk nr 9 – projekt Zarządu - referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu
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- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych 
żłobków na rok 2012.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     4 radnych  
Uchwała nr VI/110/11. 

Druk nr 10 – projekt Zarządu - referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie modernizacji 
ogródków jordanowskich na rok 2012.

W dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz  –  ogródek  przy  ul.  Padniewskiego, 
Stanisława  Rusinowska  –  ogródek  na  os.  Sportowym,  Stanisław  Moryc,  Stanisława 
Rusinowska,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Rusinowska,  Stanisław  Moryc,  Józef  Szuba, 
Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz.
Prowadzący poinformował, że radna Krystyna Frankiewicz złożyła poprawkę „w § 1 dopisuje 
się pkt 4 – budowa nowych ogródków jordanowskich”  – zał. nr 4.  
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc – wyjaśnił, że nowe ogródki powstały 
w  ramach  rekompensat  za  ZTPO,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Krystyna 
Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Maranda,  Józef  Szuba, 
Stanisław  Maranda,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Maranda,  Krystyna  Jastrzębska, 
Stanisław Moryc – poinformował, że jest tworzona nowa procedura przydziału środków przez 
Rady Dzielnic.
Zarząd zobowiązał  się  do przygotowania projektu uchwały w sprawie utworzenia nowego 
zadanie powierzonego – „budowa nowych ogródków jordanowskich” na następną sesję.
Radna Krystyna Frankiewicz wyraziła zgodę na takie rozwiązanie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   20 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się     -     0
Uchwała nr VI/111/11. 

Druk nr 11 – projekt Zarządu – referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu

- w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  tworzenia 
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2012.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr VI/112/11.

Druk nr 12 – projekt Zarządu – referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu
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- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2012.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw           -      0
Wstrzymało się        -      3 radnych
Uchwała nr VI/113/11. 

Druk nr 13 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Kultury 
i Zabytków

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych na rok 2012.

W dyskusji głos zabrali radni: Janusz Więcław, Stanisław Moryc, Józef Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się     -        0
Uchwała nr VI/114/11. 

Druk nr 14 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, Józef Szuba, pozytywna opinia 
Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii dotyczącej przekazania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał0 się      -       0
Uchwała nr VI/115/11. 

Druk  nr  15  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii dotyczącej przekazania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej.

W dyskusji głos zabrali radni: Józef  Szuba, Stanisław Moryc, Józef Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr VI/116/11. 

Druk nr 16 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu
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- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 
2012.

Przewodniczący  Stanisław Moryc,  w  ramach  autopoprawki,  poprosił  o  zmianę  w  §  1  w 
punkcie 2 „Budowa chodnika…” ma być ”Remont chodnika…”.  
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Krystyna  Jastrzębska,  Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław. Moryc, Marian Paciorek, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, 
Krystyna Jastrzębska, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Jastrzębska, Józef 
Szuba, Krystyna Frankiewicz. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się     -        0
Uchwała nr VI/117/11. 

Druk  nr  17  –  projekt  Zarządu  na  podstawie  Zespołu  Koordynacyjnego  „Bezpieczny 
Kraków”–  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji  Prawa  i  Porządku 
Publicznego

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla 
Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2012.

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz – omówiła posiedzenie Dzielnicowego 
Zespołu Koordynacyjnego, Stanisław Maranda, Elżbieta Mitka, Miłosława Ciężak, Elżbieta 
Mitka, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Mariusz Woda, Krystyna Frankiewicz.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymał się        -      1 radny
Uchwała nr VI/118/11. 

Druk  nr  18  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w  zakresie prac 
remontowych dróg, chodników i oświetlenia w roku 2012.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc,  po  posiedzeniu  Komisji  Infrastruktury  Komunalnej  w 
ramach autopoprawki, poprosił o zmianę w § 1: 
Zmienia się punkt 2 na „al. Przyjaźni od strony os. Zgody k/3-4”, dodaje się punkt 8 „ul. 
Mościckiego”, punkt 9 „ ul. Obrońców Krzyża od ul. Kocmyrzowskiej po stronie os. 
Krakowiaków k/5-4” – zał. nr 5.
Prowadzący poinformował, że radna Maria Sajdak złożyła poprawkę „w § 1 w ust. III 
dopisuje  pkt 8 - al. Przyjaźni od strony os. Zgody” – zał. nr 6.
W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Maria Sajdak, Stanisław Moryc, Józef Szuba, 
Stanisław Moryc 

W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz – chodnik pomiędzy os. Wandy a 
os. Willowym, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, 
Stanisław  Moryc,  Józef  Szuba,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Elżbieta  Mitka, 
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Stanisław Moryc, Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc, Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc, Józef 
Szuba – należy zwrócić się do Radnych MK, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Marian 
Paciorek, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Elżbieta Mitka, Stanisław Maranda, Mariusz 
Woda, Jerzy Daniec, Małgorzata Bąk, Stanisław Maranda, Elżbieta Mitka, Mariusz Woda, 
Stanisław  Maranda,  Mariusz  Woda,  Józef  Szuba,  Marian  Paciorek,  Stanisław  Maranda, 
Janusz Więcław, Stanisław Maranda, Józef Szuba.
Radna Maria Sajdak wycofała swój wniosek.     
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymał się        -      5 radnych
Uchwała nr VI/119/11. 

Druk  nr  19  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej

- w sprawie zmiany uchwały Nr IV/78/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 18 
kwietnia 2011 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 
chodników i oświetlenia na rok 2011.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       3 radnych
Uchwała nr VI/120/11. 

Druk  nr  20  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej

- w sprawie przeniesienia środków z zadań powierzonych w zakresie budowy i 
przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na zadania powierzone w zakresie prac 
remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2011.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław  Maranda,  Krystyna  Jastrzębska,  Józef  Szuba, 
Stanisław Maranda,  Krystyna  Jastrzębska,  Stanisław Maranda,  Stanisław Moryc,  Elżbieta 
Mitka, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       0
Uchwała nr VI/121/11. 

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy w obradach.

Po przerwie.

Druk  nr  21  –  projekt  Grupa  Radnych  –  referent  Miłosława  Ciężak,  pozytywna  opinia 
Zarządu, pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej
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- w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 
stycznia 2011.

Prowadzący poinformował, że radny Tomasz Poller złożył poprawkę „w § 1 liczbę „4” 
zastępuje się liczbą „5”, w § 3 dopisuje się  pkt  5 o brzmieniu „Tomasz Poller” – zał. nr  7.

Radny Marian Paciorek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek formalny o 
odesłanie projektu uchwały wraz z w/w wnioskiem do Komisji Rewizyjnej w celu wydania 
opinii.
Głos przeciw wnioskowi formalnemu wygłosił Stanisław Maranda, głos za - Marian Paciorek. 
Przewodniczący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek formalny.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -       9 radny
Wstrzymało się      -       0
Projekt uchwały odesłano do Komisji. 

Druk  nr  22  –  projekt  Grupa  Radnych  –  referent  Miłosława  Ciężak,  pozytywna  opinia 
Zarządu, pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej

- w sprawie zmiany Uchwały Nr I/15/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 
stycznia 2011.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Józef  Szuba,  Miłosława  Ciężak,  Józef   Szuba,  Stanisław 
Maranda, Krystyna Frankiewicz.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       0
Uchwała nr VI/122/11. 

Druk  nr  23  –  projekt  Grupa  Radnych  –  referent  Stanisław  Maranda,  pozytywna  opinia 
Zarządu, pozytywna opinia Komisji Kultury i Zabytków

- w sprawie nazwania ulicy imieniem Lecha i Marii Kaczyńskich.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Małgorzata  Bąk,  Stanisław  Maranda,  Miłosława  Ciężak, 
Małgorzata Bąk, Stanisław Maranda, Małgorzata Bąk, Stanisław Maranda, Janusz Więcław, 
Stanisław  Maranda,  Janusz  Więcław,  Stanisław  Maranda,  Janusz  Więcław,  Stanisław 
Maranda, Janusz Więcław, Stanisław Maranda, Janusz Więcław, Stanisław Maranda, Janusz 
Więcław, Stanisław Maranda, Józef  Szuba, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Maranda, Józef 
Szuba, Stanisław Maranda, Józef Szuba, Stanisław Maranda, Tomasz Poller, Józef  Szuba, 
Miłosława Ciężak,  Stanisław Maranda,  Krystyna Jastrzębska,  Stanisław Maranda,  Tomasz 
Urynowicz,  Stanisław  Maranda,  Tomasz  Urynowicz,  Stanisław  Maranda,  Tomasz  Poller, 
Janusz  Więcław,  Stanisław  Maranda,  Janusz  Więcław,  Stanisław  Maranda,  Miłosława 
Ciężąk, Krystyna Jastrzębska, Stanisław Maranda, Krystyna Frankiewicz.

Radna  Miłosława  Ciężak  zgłosiła  wniosek  formalny  o  przeprowadzenie  głosowania 
imiennego – zał. nr 8.

Przewodniczący ogłosił  5 minut przerwy na przygotowanie listy.
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Po przerwie
Przeprowadzono głosowanie imienne wg listy obecności – zał. nr 9.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       1 radny
Wstrzymało się      -       0
Nie brało udziału w głosowaniu – 5 radnych
Nieobecny – 1 radny
Uchwała nr VI/123/11. 

Druk nr 24 – wycofany.

Druk nr 25 (24) – projekt Grupa Radnych – referent Stanisław Maranda 

- w sprawie nie uchwalania planowanych podwyżek opłat
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Maranda, 
Tomasz  Urynowicz,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężąk,  Stanisław  Maranda,  Stanisław 
Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Elżbieta Mitka, Miłosława Ciężak, Stanisław 
Moryc. 
W ramach autopoprawki Grupa Radnych wniosła o zmianę  Uzasadnienia, które otrzymało 
brzmienie „Mieszkańców Dzielnicy XVIII Nowa Huta nie stać na kolejne podwyżki, już same 
ceny  żywności  w  ciągu  12  miesięcy  wzrosły  9,4  %  wg  GUS.  Wobec  powyższego 
sprzeciwiamy się kolejnym podwyżkom”. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       0
Uchwała nr VI/124/11. 

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Miłosława Ciężak złożyła wniosek (zał. nr 11).

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o imprezach:
- Dzień Dziecka, który odbył się w dniu 4 czerwca i podziękował radnym Wiesławie Zboroch 
oraz Elżbiecie Mitce za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy,
-  Finały  Nowohuckiej  Ligii  Mistrzów  i  podziękował  radnym  Mariuszowi  Wodzie  i 
Andrzejowi Kowalikowi za przygotowanie i przeprowadzenie imprezy. 
Wygrały zespoły z terenu Dzielnicy XVIII Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pallottiego i 
Gimnazjum nr 45.
Przewodniczący  odczytał  i  omówił  pismo  Dyrektor  Kancelarii  Rady  Miasta  i  Dzielnic 
Krakowa znak BR-043025.43.2011 z dnia dotyczące sytuacji budżetu, część przydzielonych 
została czasowo zawieszona – wszyscy radni otrzymali kserokopię – zał. nr 12.
Zarząd  zaproponował  by  ponownie  zgłosić  do  realizacji  zadania  drobne,  często  już 
zrealizowane. Prace remontowe chodników nie zostały jeszcze rozpoczęte.
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W dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław Maranda,  Stanisław Moryc,  Stanisław Maranda, 
Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Tomasz  Urynowicz  –  przedstawił  trudną  sytuację 
finansową Miasta, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radny  Stanisław  Maranda  złożył  oświadczenie  dotyczące  posiedzeń  komisji 
problemowych  Rady  Dzielnicy  przed  posiedzeniem  komisji  radni  powinni  otrzymać 
materiały i porządek obrad, co reguluje § 5 ust. 5 w związku z § 14 ust. 8 Statutu i § 27 ust. 3 
Regulaminu tj. w terminie 3 dni przed komisją. Nawet na posiedzeniu komisji radni nie mają 
rozdanych materiałów co jest  niedopuszczalne, jest  to łamanie Statutu.  Ponieważ  Komisje 
podlegają Radzie zwrócił się do Zarządu z tym problemem.

Przewodniczący  odczytał  opinię  prawną  Referatu  Legislacyjnego  Kancelarii  Rady 
Miasta i Dzielnic Krakowa odnośnie § 14 ust. 8 Statutu i § 27 ust. 3 Regulaminu – zał. nr 13.

Przewodniczący  odczytał  opinię  prawną  Referatu  Legislacyjnego  Kancelarii  Rady 
Miasta i Dzielnic Krakowa odnośnie § 19 ust. 4, 1 i 3 oraz § 20 ust. 2 Regulaminu – zał. nr 
14.
W dyskusji głos zabrali: Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław 
Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.

Radny  Tomasz  Poller  poinformował,  że  złożył  prośbę  o  wyjaśnienie  przyczyn 
nieuwzględnienia w pracach na najbliższy rok inwestycji zgłoszonych na początku kadencji 
dotyczących najpilniejszych potrzeb remontów chodników i instalacji oświetlenia (al. Jana 
Pawła II, ul. Padniewskiego). Poprosił o konkretną odpowiedź pisemną. Wykonano jedynie 
drobny  remont  chodnika.  Nic  z  najpilniejszych  potrzeb  nie  zostało  zakwalifikowane  do 
realizacji. 
Ponadto wyjaśnił,  że nie  był  zaproszony w czwartek na nieformalne  spotkanie  dotyczące 
obsady komisji, był zaproszony przez Przewodniczącego na zebranie Zarządu, na żadne inne 
nie.
Powiadomił o zamieszczeniu tekstu Głosie Tygodniku Nowohuckim.
Radny Tomasz Poller odniósł się do działań Zarządu, koalicja została złamana i wycofano się 
z umów. Zapewnił, że był osobą lojalną. Jednakże obecnie koalicja nie istnieje.    

Radny Adam Krztoń zaprosił radnych na Turniej 7’s Rugby, który odbędzie się w dniu 
25 czerwca 2011 roku od godz. 11.00. 

Przewodniczący Stanisław Moryc wyjaśnił, że spotkania radnych w Radzie Dzielnicy zawsze 
są formalne. Każdy radny ma prawo przyjść do Rady i odbyć spotkanie.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak, 
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Tomasz Poller, 
Miłosława Ciężak, Tomasz Poller, Stanisław Moryc.

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 4 lipca 2011 r. o 
godzinie 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.
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9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął 
VI sesję o godz. 20.25, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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