
Dz.18.0020.1.44.2014
Podsumowanie:

XLIV sesja VI kadencji 
w dniu 24 marca 2014 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3.  Informacja  oraz  ustalenie  składu  Doraźnej  Komisji  ds.  „dzielnicowego”  budżetu
obywatelskiego”.
4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
5. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – 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 opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 6,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 7,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 8,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 9,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 11,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego –

druk nr 12,
- w sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:  „Budowa  parkingu  ekologicznego  dla

punktu  zbierania  do  10  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji  wraz  z  budową
wewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej  z  otwartymi  zbiornikami  na  wody
opadowe na dz. nr 37, 38 obr. 43 Nowa Huta przy ul. Jeżynowej w Krakowie – druk nr
13,

- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 – druk nr 14,
- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 – druk nr 15,
- w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej na 2014 rok na paragraf bieżący –

druk nr16, 
- w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  dróg,  chodników  i

oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014
– druk nr 17,

- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli na rok 2014 – druk nr 18,

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku
2014 – druk nr 19,

- w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. „dzielnicowego” budżetu obywatelskiego –
druk nr 20,

- w sprawie opinii dotyczącej nadania nazwy – druk nr 21, 
- w  sprawie  opinii  dla  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Zespół  Szkół

Ogólnokształcących Sportowych Nr 1 umowy z T-Mobile – druk nr 22,

1



- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 23,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 24,
- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 101/2 obr. 25 w

Krakowie – druk nr 25,
- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej – druk nr 26,
- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku

2014 – druk nr 27.
5. Wolne wnioski (na piśmie).
6. Informacje z pracy Zarządu.
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

XLIV/659/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/660/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/661/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/662/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/663/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/664/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/665/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/666/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/667/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/668/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/669/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/670/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego
XLIV/671/14 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu 

ekologicznego dla punktu zbierania do 10 pojazdów wycofanych z 

eksploatacji wraz z budową wewnętrznej instalacji kanalizacji 

deszczowej z otwartymi zbiornikami na wody opadowe na dz. nr 37, 38 

obr. 43 Nowa Huta przy ul. Jeżynowej w Krakowie
XLIV/672/14 w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014
XLIV/673/14 w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014
XLIV/674/14 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej na rok 2014 na 

paragraf bieżący
XLIV/675/14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz 

z oświetleniem w roku 2014
XLIV/676/14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014
XLIV/677/14 w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób 

niepełnosprawnych w roku 2014
XLIV/678/14 w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. „dzielnicowego” budżetu 

obywatelskiego
XLIV/679/14 w sprawie opinii dotyczącej nadania nazwy
XLIV/680/14 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Sportowych Nr 1 umowy z T-Mobile
XLIV/681/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/682/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIV/683/14 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 
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101/2 obr. 25 w Krakowie
XLIV/684/14 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej
XLIV/685/14 w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób 

niepełnosprawnych w roku 2014

Dz.18.0020.1.44.2014

PROTOKÓŁ
XLIV SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XLIV sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 24 marca 2014 r. w siedzibie
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
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W załączeniu:
1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektu uchwały na Druku nr 21, 22, 23, 24, 6, 7, 27  – zał.

nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
3) Poprawka radnej Miłosławy Ciężak do projektu uchwały na Druku nr 16 (17) – zał. nr

9.
4) Poprawka radnej Krystyny Frankiewicz do projektu uchwały na Druku nr 16 (17) –

zał. nr 10.
5) Oryginały uchwał - zał. nr 11.

________________________________

XLIV  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
doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – 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 opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 6,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 7,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 8,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 9,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 11,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego –

druk nr 12,
- w sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:  „Budowa  parkingu  ekologicznego  dla

punktu  zbierania  do  10  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji  wraz  z  budową
wewnętrznej  instalacji  kanalizacji  deszczowej  z  otwartymi  zbiornikami  na  wody
opadowe na dz. nr 37, 38 obr. 43 Nowa Huta przy ul. Jeżynowej w Krakowie – druk nr
13,

- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 – druk nr 14,
- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 – druk nr 15,
- w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  dróg,  chodników  i

oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014
– druk nr 16,

- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli na rok 2014 – druk nr 17,
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- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku
2014 – druk nr 18,

- w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. „dzielnicowego” budżetu obywatelskiego –
druk nr 19,

- w sprawie opinii dotyczącej nadania nazwy – druk nr 20. 
5. Wolne wnioski (na piśmie).
6. Informacje z pracy Zarządu.
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący zgłosił dodatkowy punkt „Informacja oraz ustalenie składu Doraźnej Komisji
ds.  „dzielnicowego”  budżetu  obywatelskiego”  jako  punkt  3,   pozostałe  zmienią  kolejno
numerację.

Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynęły  wnioski  o  włączenie  pod  obrady  projektów
uchwał:

-  w  sprawie  opinii  dla  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Zespół  Szkół
Ogólnokształcących Sportowych Nr 1 umowy z T-Mobile (zał. nr 2)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad jako Druk nr 22.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 3)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad jako Druk nr 23.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 4)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad jako Druk nr 24.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 101/2 obr. 25 w
Krakowie (zał. nr 5)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad jako Druk Nr 25.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej na 2014 na paragraf bieżący (zał. nr
6)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały. 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej (zał. nr 7)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały. 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad jako Druk nr 26.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku
2014 (zał. nr 8)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały. 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad jako Druk nr 27.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

Przewodniczący podał kolejność procedowania projektów uchwał i porosił o zmianę,
jako Druk nr  16 będzie procedowany projekt  uchwały w sprawie przesunięcia środków z
rezerwy celowej na 2014 na paragraf bieżący, zmianie ulega numeracja dalszych druków.  

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       1 radny
Porządek obrad XLIV sesji został przyjęty.

3.   Informacja  oraz  ustalenie  składu Doraźnej  Komisji  ds.  „dzielnicowego”  budżetu
obywatelskiego.
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Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Zarządu 
- w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. „dzielnicowego” budżetu obywatelskiego.

Poinformował szczegółowo o terminach związanych z budżetem obywatelskim.

W dyskusji na temat procedury przyjmowania i przygotowywania budżetu obywatelskiego
głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc,  Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc,
Wiesława  Zboroch,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław
Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.  

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur radnych do składu Doraźnej Komisji. 
Prowadzący zgłosił kandydaturę Elżbiety Mitki (wyraziła zgodę) oraz  Andrzeja Kowalika 
(wyraził zgodę),
Elżbieta Mitka zgłosiła kandydaturę Katarzyny Kapelak_Legut (nie wyraziła zgody), 
 Anna Stabryła zgłosił kandydaturę Marii Sajdak (wyraziła zgodę),
Stanisław Moryc zgłosił kandydaturę Miłosławy Ciężak (nie wyraziła zgody),  
Józef Szuba zgłosił kandydaturę Stanisławy Rusinowskiej (nie wyraziła zgody). 

Prowadzący Stanisław Moryc ogłosił 15 - 20 minut przerwy w celu wydania opinii przez 
Zarząd, Komisję Rewizyjną, Komisję Edukacji, Turystyki i Sportu, Komisję Infrastruktury 
Komunalnej, Komisję Kultury i Zabytków w celu wydania opinii do projektów uchwał. 

Po przerwie (godz. 19.00)

4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

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

5. 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  1  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/659/14. 

Druk  nr  2  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/660/14. 

Druk  nr  3  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/661/14.

W dyskusji na tematy proceduralne głos zabrali radni: Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.

Druk  nr  4  –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/662/14. 

Druk  nr  5  –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/663/14. 

Druk  nr  6  –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
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Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/664/14.

Druk  nr  7  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/665/14.

Druk  nr  8  –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/666/14. 

Druk  nr  9  –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/667/14. 

Druk  nr  10  –  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: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/668/14.

Druk  nr  11  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Głos zabrali Mieszkańcy os. Stalowego.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Elżbieta  Mitka,  mieszkaniec,  Krystyna  Frankiewicz,
mieszkaniec,  Krystyna  Frankiewicz,  mieszkaniec,  Małgorzata  Bąk,  Miłosława  Ciężak,
Małgorzata  Bąk,  Elżbieta  Mitka,  Krystyna  Jastrzębska,  Elżbieta  Mitka,  Krystyna
Frankiewicz,  mieszkaniec,  Małgorzata  Bąk,  mieszkaniec,  Krystyna Frankiewicz,  Krystyna
Jastrzębska, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/669/14. 

Druk  nr  12  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/670/14.

Druk nr  13  –  projekt  Zarządu –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna opinia  Planowania
Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i  Rozwoju Gospodarczego.

-  w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu ekologicznego dla punktu
zbierania do 10 pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z budową wewnętrznej instalacji
kanalizacji deszczowej z otwartymi zbiornikami na wody opadowe na dz. nr 37, 38 obr. 43
Nowa Huta przy ul. Jeżynowej w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/671/14.

Druk  nr  14  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i  Sportu, brak opinii Komisji Kultury i Zabytków.

- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014.

Przewodniczący przedstawił wniosek formalny Komisji Kultury - wnioskuje się na druku nr
14 celem uszczegółowienia zadań na poszczególne zadania. 
Prowadzący szczegółowo omówił zakres poszczególnych zadań.

W dyskusji na temat zadania „Biathlon rowerowy” oraz „zakup strojów” głos zabrali radni:
Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc, Anna Stabryła, Stanisław Moryc.
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Radna Krystyna Frankiewicz ponowiła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do
komisji.

Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie w/w wniosek formalny.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –      9 radnych
Przeciw         -    11 radnych
Wstrzymało się       -      0
Wniosek odrzucono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -      6 radnych
Wstrzymało się       -      2 radnych
Uchwała nr XLIV/672/14. 

Druk nr 15 – projekt Zarządu – referent Elżbieta Mitka, pozytywna opinia Komisji  Kultury i
Zabytków.

- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      1  radny
Wstrzymało się       -      2 radnych
Uchwała nr XLIV/673/14. 

Druk  nr  16  –  projekt  Zarządu  –  referent  Jerzy  Daniec,  pozytywna  opinia  Komisji
Infrastruktury Komunalnej.

- w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej na 2014 rok na paragraf bieżący.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      2  radny
Wstrzymało się       -      3 radnych
Uchwała nr XLIV/674/14. 

Druk  nr  17  –  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 uli gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014.  
Przewodniczący zgłosił Autopoprawki zarządu w § 1 należy dopisać zadania:
pkt  I – na pierwszym miejscu – os. Kolorowe – wykonanie obniżenia dla pieszych w ul.
Wiśniowy Sad od bl 20 do 21 Przychodnia Lekarska,
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pkt   VI  –  na  pierwszym  miejscu  –  ul.  Klasztorna  –  od  ul.  Żaglowej  do  wysokości  ul.
Odmętowej – remont chodnika,
pkt  VIII – na piątym miejscu – os. Stalowe k/12 od strony Biblioteki i od strony sklepu
Lewiatan – wymiana 2 opraw pojedynczych na podwójne na istniejących słupach,
pkt   XII  –  na  pierwszym  miejscu  os.  Krakowiaków  k/28  a  29  –  dobudowa  słupa
oświetleniowego.

W sprawie remontu ul. Cerchów głos zabrali radni: Janusz Więcław, Stanisław Moryc.
 
Radna Miłosława Ciężak złożyła poprawkę – załącznik nr 9.

Ze względu na objętość poprawki Przewodniczący ogłosił przerwę na przygotowanie 
materiałów dla radnych.   

Po przerwie 

Radny Stanisław Maranda wyraził swoje oburzenie i rozczarowanie z powodu  nie 
uwzględnienia w projekcie uchwały zadań ze wszystkich okręgów wyborczych. 

Radna Krystyna Frankiewicz zaapelowała o stosowanie metody zrównoważonego rozwoju
Dzielnicy i złożyła poprawkę – załącznik nr 10. 
Szczegółową treść uzgodniono: 
pkt I likwiduje się w całości, pkt II otrzymuje nr I , pkt III otrzymuje pkt II, wprowadza się
nowy pkt III realizacja do wysokości środków  na łączną kwotę 129.962 zł 
remont chodnika os. Ogrodowe 2 od strony ul. Mierzwy jako pierwsze zadanie,
pkt VII wykreśla się wszystkie zadania a wpisuje się zadanie remont chodnika wzdłuż bl 24 i
25 os. Wandy i bl 37 os. Willowe. 
  
W dyskusji  głos  zabrali  radni  Czesław Rosiek,  Miłosława Ciężak –  utwardzenie  terenów
zielonych,   Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, 
Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.
Krystyna Frankiewicz zapytała dlaczego pozostałe osiedla nie zostały uwzględnione w planie.
Stanisław  Moryc  wyjaśnił,  że  środki  są  niewystarczające  i  umieszcza  się  najpilniejsze
potrzeby.   
Katarzyna Kapelak-Legut wg jakich kryteriów są układane listy.
Stanisław Moryc wyjaśnił, że zgodnie z przyjętą zeszłoroczną listą, po przeglądach i wizjach
w terenie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnej Miłosławy Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –       6 radnych
Przeciw         -     13 radnych
Wstrzymał się         -      1 radny
Poprawkę odrzucono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnej Krystyny Frankiewicz.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
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Za głosowało         –       7  radnych
Przeciw         -     13 radnych
Wstrzymało się       -      0
Poprawkę odrzucono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawkami zarządu.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      7 radnych
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/675/14.

Druk  nr  18  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i  Sportu.

-  w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  szkół  podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli na rok 2014.  
W dyskusji głos zabrali radni: Janusz Więcław, Mariusz Woda, Stanisław Moryc, Elżbieta 
Mitka, Mariusz Woda, Elżbieta Mitka.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      3 radnych
Uchwała nr XLIII/676/14. 

Druk  nr  19  –  projekt  Zarządu  –  referent  Miłosława  Ciężak,  pozytywna  opinia  Komisji
Zdrowia  i  Profilaktyki,  pozytywna  opinia  Komisji  Mieszkalnictwa,  Rodziny  i   Polityki
Społecznej.

- w sprawie zadań  powierzonych z zakresu problematyki  osób niepełnosprawnych w roku
2014.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/677/14. 

Druk  nr  20  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Rewizyjnej.

- w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. „dzielnicowego” budżetu obywatelskiego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymał się         -      1 radny
Uchwała nr XLIII/678/14. 
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Druk nr 21 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Kultury
i  Zabytków.

- w sprawie opinii dotyczącej nadania nazwy.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/679/14. 

Druk  nr  22  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody za zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących
Sportowych Nr 1 umowy z T-Mobile.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/680/14. 

Druk  nr  23  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/681/14. 

Druk  nr  24  –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/682/14. 

Druk  nr  25  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
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-  w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 101/2 obr. 25 w
Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIV/683/14.

Druk nr  26  –  projekt  Komisji  Rewizyjnej  –  referent  Marian  Paciorek,  pozytywna opinia
Zarządu.

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się         -      1 radny
Uchwała nr XLIV/684/14.

Druk  nr  27  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

-  w sprawie zadań  powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku
2014.
W dyskusji głos zabrali radni: Anna Stabryła, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław
Moryc,  Miłosława Ciężak,  Stanisław Moryc,  Miłosława Ciężak,  Stanisław Moryc,  Janusz
Więcław, Stanisław Moryc, Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc, Krystyna Jastrzębska. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      3 radnych
Uchwała nr XLIV/685/14.

6. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – brak. 
Odpowiedź  na  wolne  wnioski  radnej  Elżbiety  Mitki  i  Edwarda  Porębskiego  zostanie
udzielona na kolejnej sesji. 

7. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował, że odbyło się posiedzenie Zespołu
Zadaniowego, zarząd uczestniczył w spotkaniach i przeglądach w szkołach i przedszkolach, w
kwietniu odbędą się przeglądy obiektów sportowych, powiadomił o imprezie „Dzień liczby
Pi” w Gimnazjum nr 48 oraz  „Słoneczna Integracja”.

Członek  Zarządu  Mariusz  Woda  powiadomił  radnych,  że  odbyły  się  przeglądy  w
placówkach oświatowych.
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8. Oświadczenia i komunikaty.

Radna Anna Stabryła zapytała kiedy radni otrzymają materiały ze posiedzenia Zespołu
Zadaniowego. Prowadzący wyjaśnił, że jak tylko zostaną przesłane do Dzielnicy. 

Przewodniczący  poinformował,  ze  rozpoczęły  się  pozimowe  naprawy  dróg  ze
środków utrzymaniowych, można zgłaszać dziury do remontu. 

Radna Miłosława Ciężak zdała relację z debaty na temat czy można skrócić kolejki do
specjalisty. 

9. 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 28 kwietnia 2014
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.

Prowadzący poprosił Przewodniczących komisji problemowych o przeprowadzenie posiedzeń
komisji w tygodniu 22 – 25 kwietnia.

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

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
zamknął XLIV sesję o godz. 20.45, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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