
Dz.18.0020.1.7.2011
Podsumowanie:

VII sesja V kadencji 
w dniu 4 lipca 2011 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w  upoważnienia  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  do  wydawania  opinii  i  występowania  z 

wnioskami zgodnie z § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnicy – druk nr 1,
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 

XVIII w 2012 roku – Druk nr 2,
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 

XVIII w 2011 roku – Druk nr 3,
- w sprawie przeniesienia środków w ramach zadania priorytetowe Dzielnicy XVIII w 

roku 2011 – Druk nr 4,
- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych, 

gimnazjów, przedszkoli w roku 2011  – Druk nr 5,
- w sprawie umowy dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – Druk nr 6,
- w sprawie nazwania bezimiennych działek drogowych nr 370 i 371 obr. 36 w Krakowie 

- Druk nr 7,
- opinii  do ULI CP pn.: „Przebudowa bieżni 400 mb, 100 mb, pól do rzutu dyskiem, 

oszczepem, skoku w dal i wzwyż i boiska do piłki nożnej oraz przebudową trybun od 
strony zachodniej, wewnętrznego ogrodzenia i chodników przy ul. Bulwarowej/osiedle 
Szkolne 39 w Krakowie” – działka nr 40 obr. 45 Nowa Huta – Druk nr 8,

- w sprawie  zadań  powierzonych z zakresu budowy,  modernizacji,  prac  remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – Druk nr 9,

- w  sprawie  utworzenia  nowego  zadania  powierzonego  pn.  „Budowa  ogródków 
jordanowskich” – Druk nr 10,

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

5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacja z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.  
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Podjęte uchwały: 

VII/125/11 w upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII do wydawania opinii i 

występowania z wnioskami zgodnie z § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnicy
VII/126/11 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia 

priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2012 roku
VII/127/11 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia 

priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2011 roku
VII/128/11 w sprawie przeniesienia środków w ramach zadania priorytetowe 

Dzielnicy XVIII w roku 2011
VII/129/11 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w roku 2011  
VII/130/11 w sprawie umowy dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego
VII/131/11 opinii do ULI CP pn.: „Przebudowa bieżni 400 mb, 100 mb, pól do rzutu 

dyskiem, oszczepem, skoku w dal i wzwyż i boiska do piłki nożnej oraz 

przebudową trybun od strony zachodniej, wewnętrznego ogrodzenia i 

chodników przy ul. Bulwarowej/osiedle Szkolne 39 w Krakowie” – 

działka nr 40 obr. 45 Nowa Huta
VII/132/11 w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac 

remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej w roku 2011
VII/133/11 w sprawie utworzenia nowego zadania powierzonego pn. „Budowa 

ogródków jordanowskich”
VII/134/11 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia 

priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2011 roku
VII/135/11 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia na rok 2011
VII/136/11 w sprawie Uchwały Nr I/15/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 

27 stycznia 2011
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Dz.18.0020.1.7.2011

PROTOKÓŁ
VII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

VII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 4 lipca 2011 r. w siedzibie 
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Lista obecności Gości – zał. nr 2.
3) Wniosek o zdjęcie projektu uchwały na Druku Nr 7 – zał. nr 3.
4) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały na Druku Nr 12 – zał. nr 4.
5) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały na Druku Nr 13 – zał. nr 5.
6) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały na Druku Nr 14 – zał. nr 6.
7) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały na Druku Nr 15 – zał. nr 7.
8) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały na Druku Nr 16 – zał. nr 8.
9) Wniosek radnej Krystyny Frankiewicz o odesłanie projektu uchwały na Druku Nr 14 – 

zał. nr 9.
10) Oryginały uchwał - zał. nr 10.
11) Wolny wniosek radnej Krystyny Frankiewicz - zał. nr 11.
12) Scenariusz dożynek oraz kalendarium posiedzeń komisji w okresie wakacyjnym (zał. 

nr 12 i 13). 
13) Wniosek grupy radnych o sprostowanie – zał. nr 14.

_________________________________

VII 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 uczestniczyli mieszkańcy – listy stanowią załącznik nr 2. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w  upoważnienia  zarządu  Dzielnicy  XVIII  do  wydawania  opinii  i  występowania  z 

wnioskami zgodnie z § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnicy – druk nr 1,
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 

XVIII w 2012 roku – Druk nr 2,
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 

XVIII w 2011 roku – Druk nr 3,
- w sprawie przeniesienia środków w ramach zadania priorytetowe Dzielnicy XVIII w 

roku 2011 – Druk nr 4,
- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych, 

gimnazjów, przedszkoli w roku 2011  – Druk nr 5,
- w sprawie umowy dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – Druk nr 6,
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- w sprawie nazwania bezimiennych działek drogowych nr 370 i 371 obr. 36 w Krakowie 
- Druk nr 7,

- opinii  do ULI CP pn.: „Przebudowa bieżni 400 mb, 100 mb, pól do rzutu dyskiem, 
oszczepem, skoku w dal i wzwyż i boiska do piłki nożnej oraz przebudową trybun od 
strony zachodniej, wewnętrznego ogrodzenia i chodników przy ul. Bulwarowej/osiedle 
Szkolne 39 w Krakowie” – działka nr 40 obr. 45 Nowa Huta – Druk nr 8,

- w sprawie  zadań  powierzonych z zakresu budowy,  modernizacji,  prac  remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – Druk nr 9,

- w  sprawie  utworzenia  nowego  zadania  powierzonego  pn.  „Budowa  ogródków 
jordanowskich” – Druk nr 10,

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

5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacja z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.  

W  dyskusji  na  tematy  proceduralne  –  wprowadzenie  wniosków  uczestniczyli 
Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław 
Maranda, Stanisław Moryc.

Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  wpłynął  wniosek 
projektodawców  (Zarządu)  projektu  uchwały  na  Druku  nr  7  -  w  sprawie  nazwania 
bezimiennych działek drogowych nr 370 i 371 obr. 36 w Krakowie (zał. nr 3) o zdjęcie tego 
punktu z porządku obrad.

Prowadzący obrady Stanisław Moryc poinformował, że wpłynął wniosek o włączenie 
pod obrady projektu uchwały:
-  w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia  priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w 2011 roku – druk nr 12 (zał. nr 4)
i wniósł o wprowadzenie go do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymał się        -    1 radny

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia 
na rok 2011 roku – druk nr 13 (zał. nr 5)
i wniósł o wprowadzenie go do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymał się        -    1 radny

- w sprawie zmiany Uchwały Nr I/15/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 stycznia 
2011 – druk nr 14 (zał. nr 6)
i wniósł o wprowadzenie go do porządku obrad.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się     -    2 radnych

-  w  sprawie  nieprawdziwych  informacji  podanych  w  Gazecie  Krakowskiej,  dotyczących 
zmiany nazwy Alei Przyjaźni na im. Lecha i Marii Kaczyńskich – druk nr 15 (zał. nr 7)
i wniósł o wprowadzenie go do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –    8 radnych
Przeciw         -    9 radnych
Wstrzymał się        -    1 radny
Wniosek odrzucono.

-  w sprawie powołania Komisji  Promocji  i  Komunikacji  z Mieszkańcami Rady Dzielnicy 
XVIII Nowa Huta – druk nr 16 (zał. nr 8)
i wniósł o wprowadzenie go do porządku obrad.
Radny Stanisław Maranda poinformował radnych o przyczynach złożenia wniosku – komisja 
jest potrzebna w celu polepszenia jakości informacji dla mieszkańców. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     6 radnych
Przeciw         -   11 radnych
Wstrzymało się      -    0
Wniosek odrzucono.

Przewodniczący powiadomił  radnych o dopuszczeniu w ramach punktu 7 „Oświadczenia i 
komunikaty” do głosu Mieszkańców odnośnie  problemów związanych z Nową  Hutą  oraz 
Pana Stanisława Kołodziejczyka w sprawie morfologii odpadów.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       3 radnych
Wstrzymało się      -       2 radnych
Porządek obrad VII sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.

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

7. Oświadczenia i komunikaty – część 1.
Ze  względu  na  przybycie  na  sesję  dużej  grupy  mieszkańców  Prowadzący 

zaproponował  wytypowanie  2  osób,  które  zabiorą  głos  w  imieniu  mieszkańców,  czas  3 
minuty.
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Radny Tomasz Poller zgłosił wniosek formalny o przedłużenie czasu wypowiedzi do 4 minut.
Wniosek przyjęto.

Pani Bożena Trzaska –Gmyrek poruszyła problemy:
- brak ławek na ul. Kocmyrzowskiej – należy dostawić nowe,
- brak pojemników do segregacji śmieci – potrzeba ustawić 3 zestawy na osiedlu,
- dziury w chodnikach, 
- brak sprzątania zieleńców,
- młodzież musi mieć zajęcie, 
- Straż miejska i Policja powinna przeprowadzać kontrole.

Pan Ryszard Janiczak omówił sprawę propozycji zmiany nazwy Al. Przyjaźni na al. imieniem 
Lecha i Marii Kaczyńskich, poinformował radnych, że wielu mieszkańców nie wyraża zgody 
na zmianę i poprosił o uszanowanie ich woli. 

Pan Maciej Twaróg  zauważył,  że radni powinni wiedzieć  czego w przestrzeni publicznej 
brakuje,  nie  ma  sensu  zbieranie  podpisów przeciwko zmianie  nazwy ulicy.  Radni  zostali 
wybrani  po ty by załatwiać  drobne,  ale  bardzo istotne sprawy ludzkie – chodniki,  ławki, 
huśtawki. Ponadto zaapelował aby radni zajęli się sprawami zgodnie ze Statutem.  

Pani Bożena Trzaska –Gmyrek zażądała zamontowania świateł na skrzyżowaniu ul. Cienistej 
z ul. Bulwarową.

W dyskusji głos zabrali radni:
- Tomasz Poller - Dzielnica jest niedoinwestowana, 
- Adam Krztoń – podziękował mieszkańcom za głos w dyskusji, 
-  Tomasz  Urynowicz  –  podziękował  mieszkańcom  za  przyjście,  odniósł  się  do  działań 
ugrupowań  partyjnych  w  samorządzie,  projekt  uchwały  w  Radzie  Miasta  nie  uzyska 
większości, radni Dzielnicy powinni zajmować się sprawami mieszkańców,
-  Krystyna  Jastrzębska  –  poinformowała  o  działalności  Grupy  Wsparcia  dla  dzieci 
niepełnosprawnych, radni starają się pomagać osobom starszym i ubogim,
-  Stanisław  Maranda  –  wyjaśnił,  że  radni  zgłosili  tylko  wniosek,  a  zrobiła  się  sprawa 
polityczna, Rada Dzielnicy zna swoje kompetencje, sprawami zieleni zajmuje się ZIKiT,
- Miłosława Ciężak – powiadomiła, że często na sesji składa wnioski.
  
Przewodniczący Stanisław Moryc podziękował Mieszkańcom za udział w posiedzeniu sesji i 
zabranie głosu.
 
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy do godz. 18.00.

Po przerwie

Prowadzący udzielił głosu przedstawicielowi Mieszkańców os. Mogiła. 
Pan  Stanisław  Kołodziejczyk  przedstawił  obszernie  zagrożenia  wynikające  dla 

mieszkańców nie tylko Nowej Huty, ale również Krakowa w związku z planowaną budową 
Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Giedroycia.
Omówił następujące zagadnienia:
–  działalność  operacyjną  (ilość  odpadów,  w  tym  niebezpiecznych,  ilość  samochodów, 
zanieczyszczenie środowiska, powietrza, tereny powodziowe, ochronę przyrody),
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-  aspekty  prawne  (normy  unijne  –  unikanie  wytwarzania  odpadów,  zagospodarowanie 
odpadów, recykling, odzysk, spalanie, składowanie na wysypiskach),  
- aspekty ekonomiczne ( obciążenie budżetu Miasta i mieszkańców, konieczność znalezienia 
inwestora prywatnego, która będzie miała monopol)
w oparciu  o  dane  z  Raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  oraz  swoje 
doświadczenie. 

W dyskusji głos zabrali radni:
-  Anna  Stabryła  –  zapytała  o  źródło  informacji,  o  ile  będą  przekroczone  dopuszczalne 
stężenia,
-  Stanisław  Kołodziejczyk  –  wyjaśnił,  że  dane  pochodzą  z  raportu,  nie  zna  konkretnej 
wartości, zależy od wielu czynników, będą również tlenki,
- Alina Twardzosz – poinformowała, że śmieci będą dowożone spoza Krakowa,
- Krystyna Frankiewicz – zapytała ile gospodarstw znajduje się w promieniu 1,0 – 1,5 km 
wokół spalarni,
- Stanisław Kołodziejczyk – wyjaśnił, że nie zna konkretnej ilości, około kilkaset,
- Marian Paciorek – zapytał jaka jest alternatywa dla spalarni,
-  Stanisław  Kołodziejczyk  –  zaproponował  by  zrobić  sortownię  w  Baryczy,  odpady 
niebezpieczne się nie spalą,
- Jerzy Daniec – zapytał czy spalarnię można wybudować na terenie byłego kombinatu, jest 
pełna infrastrukura,
-  Stanisław  Kołodziejczyk  –  poparł  tę  lokalizację,  skup  odpadów  należy  uregulować  w 
umowie handlowej,  
-  Elżbieta  Mitka  –  zapytała  czy  projektanci  zastanawiali  się  nad  konsekwencjami 
zdrowotnymi dla mieszkańców,
-  Stanisław Kołodziejczyk  –  wyjaśnił,  że  nie  zna  odpowiedzi  a  mieszkańcy  mają  prawo 
wiedzieć,
- Krystyna Frankiewicz – zapytała skąd jest informacja, że będą odpady niebezpieczne,
- Stanisław Kołodziejczyk – odpowiedział, że  informacja pochodzi z Raportu  oddziaływania 
na środowisko, 
- Elżbieta Mitka – podniosła sprawę odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców,
- Stanisław Kołodziejczyk – stwierdził, że radni i mieszkańcy muszą uzyskać odpowiedzi na 
ważne pytania.

Pan Stanisław Kołodziejczyk podziękował za umożliwienie zabrania głosu na forum Rady.      

Radny Janusz Więcław przypomniał  historię  podejmowania uchwał,  powiadomił  o ilości i 
rodzaju zanieczyszczeń zwrócił uwagę na brak odpowiedniej infrastruktury drogowej (S 7). 
Omówił pokrótce inny sposób utylizacji odpadów - system MBS.
 
Pan Stanisław Kołodziejczyk przybliżył produkcję stabilatu.       

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  zamknął  pierwszą  część  punktu  „Oświadczenia  i 
komunikaty”.

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.
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Druk  nr  1  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Rewizyjnej.

- w upoważnienia zarządu Dzielnicy XVIII do wydawania opinii i występowania z 
wnioskami zgodnie z § 4 pkt 4 i 5 Statutu Dzielnicy.

W dyskusji głos zabrali radni: Tomasz Poller, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr VII/125/11. 

Druk nr 2 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Kultury i 
Zabytków,  pozytywna  opinia  Komisji  Prawa  i  Porządku  Publicznego,  pozytywna  opinia 
Komisji Infrastruktury Komunalnej.
 
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 

XVIII w 2012 roku.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Uchwała nr VII/126/11. 

Druk nr 3 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu, pozytywna opinia Komisji Kultury i Zabytków, pozytywna opinia Komisji 
Infrastruktury Komunalnej.

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

Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   13 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymało się     -     3 radnych
Uchwała nr VII/127/11.
 
Druk nr 4 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Kultury i 
Zabytków

- w sprawie przeniesienia środków w ramach zadania priorytetowe Dzielnicy XVIII w 
roku 2011.

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –   13 radnych
Przeciw         -     0
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Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr VII/128/11. 

Druk nr 5 – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu

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

Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr VII/129/11.
 
Druk  nr  6  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie umowy dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr VII/130/11. 

Druk nr 7 – wycofany.
 
Druk  nr  8  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i  Rozwoju  Gospodarczego, 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu

- opinii do ULI CP pn.: „Przebudowa bieżni 400 mb, 100 mb, pól do rzutu dyskiem, 
oszczepem, skoku w dal i wzwyż i boiska do piłki nożnej oraz przebudową trybun od 
strony zachodniej, wewnętrznego ogrodzenia i chodników przy ul. Bulwarowej/osiedle 
Szkolne 39 w Krakowie” – działka nr 40 obr. 45 Nowa Huta. 

W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     0 
Uchwała nr VII/131/11. 

Druk nr 9 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2011. 
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W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Mariusz Woda, Miłosława Ciężak, Mariusz 
Woda,  Krystyna  Jastrzębska,  Mariusz  Woda,  Miłosława Ciężak,  Adam Krztoń,  Stanisław 
Maranda,  Marian  Paciorek,  Stanisław Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Józef  Szuba,  Miłosława 
Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Jastrzębska,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Jatrzębska, 
Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymał się        -     1 radny 
Uchwała nr VII/132/11. 

Druk  nr  10  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Edukacji, Turystyki i Sportu

- w sprawie utworzenia nowego zadania powierzonego pn. „Budowa ogródków 
jordanowskich”. 

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     2 radnych 
Uchwała nr VII/133/11. 

Druk nr 11 – projekt Grupy Radnych – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Zarządu, 
negatywna opinia Komisji Rewizyjnej

- w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 
stycznia 2011. 

Prowadzący przypomniał, że  na sesji w dniu 20 czerwca 2011 radny Tomasz Poller złożył 
poprawkę „w § 1 liczbę „4” zastępuje się liczbą „5”, w § 3 dopisuje się  pkt  5 o brzmieniu 
„Tomasz Poller”. Projekt uchwały wraz z wnioskiem został odesłany do Komisji Rewizyjnej 
w celu wydania opinii.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Marian  Paciorek,  Krystyna 
Frankiewicz,  Marian  Paciorek  uzasadnił  negatywną  opinię  Komisji  Rewizyjnej,  Krystyna 
Frankiewicz,  Marian  Paciorek,  Krystyna  Frankiewicz,  Marian  Paciorek,  Krystyna 
Frankiewicz,  Marian  Paciorek,  Krystyna  Frankiewicz,  Marian  Paciorek,  Tomasz  Poller, 
Marian  Paciorek,  Tomasz  Poller,  Marian  Paciorek,  Tomasz  Poller,  Stanisław  Maranda, 
Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Katarzyna Kapelak-Legut, Krystyna Frankiewicz.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poddał  pod  głosowanie  poprawkę  radnego  Tomasza 
Pollera.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –    7 radnych
Przeciw        -    10 radnych
Wstrzymał się       -      1 radny
Poprawki nie przyjęto.
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Przewodniczący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –    7 radnych
Przeciw        -    11 radnych
Wstrzymał się       -      1 radny
Projekt uchwały odrzucono. 

Druk  nr  12  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej

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

Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –   12 radnych
Przeciw         -     1 radny
Wstrzymało się      -     0 
Uchwała nr VII/134/11. 

Druk  nr  13  –  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: 13 radnych
Za głosowało         –   12 radnych
Przeciw         -     1 radny
Wstrzymało się      -     0 
Uchwała nr VII/135/11. 

Druk nr 14 – projekt Grupy Radnych – referent Stanisław Moryc, Adam Krztoń, 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:  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Tomasz Poller, Adam Krztoń, Tomasz Poller, Adam Krztoń, 
Krystyna Frankiewicz, Tomasz Poller.

Radna  Krystyna  Frankiewicz  –  Przewodnicząca  Komisji  Prawa  i  Porządku  Publicznego 
zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do Komisji Prawa w celu wydania 
opinii (zał. nr 9).
Przewodniczący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek formalny.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –       5 radnych
Przeciw         -       8 radnych
Wstrzymało się      -       2 radnych
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Wniosek odrzucono. 

Prowadzący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –   11 radnych
Przeciw        -      2 radnych
Wstrzymał się       -      1 radny 
Uchwała nr VII/136/11. 

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Krystyna Frankiewicz złożyła wniosek (zał. nr 11).

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  powiadomił  o  realizacji  zadań  remontowych 
chodników i ich kosztach.

Prowadzący zaprosił  wszystkich  radnych do udziału w Dożynkach Dzielnicowych, 
które odbędą się w dniu 21 sierpnia 2011 roku od godz. 13.00 w os. Chałupki.
Wszyscy radni otrzymali do skrytek scenariusz dożynek oraz kalendarium posiedzeń komisji 
w okresie wakacyjnym (zał. nr 12 i 13). 

Ponadto powiadomił  o wyłonieniu realizatorów zadań  projektowych Dzielnicy XVIII oraz 
montażu sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniach.

7. Oświadczenia i komunikaty – część 2.

Radna Krystyna Frankiewicz złożyła wniosek Grupy Radnych o sprostowanie – zał. nr 
14.

Radny  Tomasz  Poller  zaapelował  do  Zarządu  o  sprostowanie  nieprawdziwych 
informacji dotyczących podjęcia uchwały w sprawie nazwania ulicy imieniem Lecha i Marii 
Kaczyńskich oraz odpowiedź na piśmie na złożone pisma.  

Radna Krystyna Frankiewicz odczytała wolny wniosek w sprawie jw. opatrując go swoim 
komentarzem. 
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak – nazwa ul. Mrozowa, Józef Szuba, 
Miłosława  Ciężak,  Elżbieta  Mitka  –  zaapelowała  o  spokój  i  poszanowanie  wzajemne, 
Miłosława Ciężąk, Tomasz Poller – ponownie poprosił o reakcję na pomówienia, Krystyna 
Frankiewicz, Tomasz Poller, Krystyna Frankiewicz – poprosiła o porozumienie się z radnym 
Tomaszem Urynowiczem, Stanisław Maranda – zapytał czy zostanie wysłane sprostowanie, 
Miłosława Ciężak. 
Przewodniczący Stanisław Moryc ustosunkował się do dyskusji na forum internetowym oraz 
udzielił szczegółowej odpowiedzi.
W trakcie jego wypowiedzi głos zabierali  radni:  Tomasz Poller,  Stanisław Maranda – nie 
będę  głosował  na  komisjach  nie  mając  przygotowanych  materiałów,  Miłosława  Ciężąk, 
Stanisław Maranda, Elżbieta Mitka, Stanisław Maranda - projekt uchwały w sprawie Komisji 
Promocji, Krystyna Frankiewicz – Komisja Rewizyjna, Marian Paciorek, Stanisław Maranda, 
Elżbieta Mitka, Stanisław Maranda, Elżbieta Mitka, Krystyna Frankiewicz, Elżbieta Mitka, 
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Marian Paciorek, Krystyna Frankiewicz, Katarzyna Kapelak-Legut, Elżbieta Mitka, Krystyna 
Jastrzębska, Miłosława Ciężak.

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 29 sierpnia 2011 
r. o godzinie 17.00 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 
VII sesję o godz. 20.05, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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