
Dz.18.0020.1.46.2014
Podsumowanie:

XLVI sesja VI kadencji 
w dniu 19 maja 2014 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
4. Informacja z działalności Nowohuckiego Centrum Kultury.
5. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Druk nr  36  (projekt  uchwały Przewodniczącego  Zarządu)  w sprawie  odwołania  członka
Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 11 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działek nr 564/2 oraz
535/2 obr. 46 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie,
Druk nr 23 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 24 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 25 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 26 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 27 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 28 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 29 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr  30 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych żłobków na rok 2014,
Druk  nr  31 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  zmiany  zapisów  w  planie
zagospodarowania przestrzennego „Centrum Nowej Huty”,
Druk nr 32 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych,
Druk nr 33 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty uchwały Nr XLIII/649/14 z dnia 17
lutego  2014  w  sprawie  wniosku  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  dot.  wprowadzenia  do
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  oraz  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  zadań
inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach
2014 – 2016,
Druk nr 34 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 35 (projekt uchwały Doraźnej Komisji ds. „dzielnicowego budżetu obywatelskiego)
w  sprawie  powołania  przewodniczącej  Doraźnej  Komisji  ds.  „dzielnicowego”  budżetu
obywatelskiego.
6. Wolne wnioski (na piśmie).
7. Informacje z pracy Zarządu.
8. Oświadczenia i komunikaty.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

XLVI/707/14 w sprawie odwołania członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
XLVI/708/14 w sprawie opinii do zbycia działek nr 564/2 oraz 535/2 obr. 46 jednostka 

ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie
XLVI/709/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVI/710/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVI/711/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVI/712/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVI/713/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVI/714/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVI/715/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVI/716/14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków 

na rok 2014 
XLVI/717/14 w sprawie zmiany zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego 

„Centrum Nowej Huty”
XLVI/718/14 w sprawie delegowania radnych
XLVI/719/14 w sprawie korekty uchwały Nr XLIII/649/14 z dnia 17 lutego 2014 w 

sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2014 - 2016
XLVI/720/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVI/721/14 w sprawie powołania przewodniczącej Doraźnej Komisji ds. 

„dzielnicowego” budżetu obywatelskiego

Dz.18.0020.1.46.2014

PROTOKÓŁ
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XLVI SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XLVI  sesja  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  odbyła  się  19  maja  2014  r.  w
Nowohuckim Centrum Kultury al. Jan Pawła II 232.
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektu uchwały na Druku nr 34, 35, 36  – zał. nr 2, 3, 4.  
3) Protokół Komisji Skrutacyjnej – zał. nr 5.
4) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 11  – zał. nr 6.
5) Poprawka radnego Stanisława Marandy do Druku nr 32 – zał. nr 7. 
6) Oryginały uchwał - zał. nr 8.
7) Wolny wniosek radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 9.
8) Wolne wnioski radnej Marii Sajdak – zał. nr 10, 11 i 12.

________________________________

XLVI  sesję  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  otworzył o  godz.  18.00
Przewodniczący Rady i  Zarządu Dzielnicy XVIII,  Pan Stanisław Moryc,  który serdecznie
przywitał obecnych na sali i stwierdził quorum. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący  przystąpił  do  zatwierdzenia  porządku  obrad.  Projekt  porządku  został
przesłany pocztą elektroniczną lub doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Druk nr 11 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działek nr 564/2 oraz
535/2 obr. 46 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie,
Druk nr 23 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 24 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 25 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 26 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 27 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 28 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 29 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr  30 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych żłobków na rok 2014,
Druk  nr  31 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  zmiany  zapisów  w  planie
zagospodarowania przestrzennego „Centrum Nowej Huty”,
Druk nr 32 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych,
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Druk nr 33 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty uchwały Nr XLIII/649/14 z dnia 17
lutego  2014  w  sprawie  wniosku  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  dot.  wprowadzenia  do
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  oraz  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  zadań
inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach
2014 – 2016,
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 z działalności Nowohuckiego Centrum
Kultury” jako punkt 4,  pozostałe zmienią kolejno numerację.

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

Druk nr 34 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 2),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk  nr  35 (projekt  uchwały  Doraźnej  Komisji  ds.  „dzielnicowego”  budżetu
obywatelskiego)  w  sprawie  powołania  przewodniczącej  Doraźnej  Komisji  ds.
„dzielnicowego” budżetu obywatelskiego (zał. nr 3),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -      7
Wstrzymało się      -       0
nie głosował           –      1 radny

Druk nr  36 (projekt  uchwały Przewodniczącego  Zarządu)  w sprawie  odwołania  członka
Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta (zał. nr 4),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      9 radnych
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Przewodniczący  poinformował  radnych  o  zmianie  w  kolejności  rozpatrywania  projektów
uchwał – jako pierwszy będzie procedowany Druk Nr 36, następne w kolejności.  

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0 
nie głosowało         –      8 radnych
Porządek obrad XLVI sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

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

4. Informacja z działalności Nowohuckiego Centrum Kultury.

Dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury obszernie omówił strukturę organizacyjną,
działalność  kulturalną  i  merytoryczną,  dokonania  i  plany  dotyczące  rozbudowy
Nowohuckiego Centrum Kultury poparte prezentacją. 
Następnie radni zadawali pytania:
- Krystyna Frankiewicz – dochody NCK i przychody z działalności,
- Edward Porębski – potrzeby remontowe i zagospodarowanie terenu zielonego przed NCK, 
- Józef Szuba – współpraca ze Stowarzyszeniem Łąki Nowohuckie.
Dyrektor Grzyb udzielał odpowiedzi.   

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy (do 19.45). 

Po przerwie

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 36 – projekt Przewodniczącego Zarządu – referent Stanisław Moryc, opinia Komisji
Rewizyjnej.

- w sprawie odwołania członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta

W dyskusji  na  temat  braku Uzasadnienia  głos zabrali  radni:  Edward Porębski,  Katarzyna
Kapelak-Legut, Miłosława Ciężak.  

Prowadzący Stanisław Moryc wyjaśnił przyczyny zgłoszenia w/w projektu uchwały – brak
porozumienia i współpracy. 
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Radna Wiesława Zboroch stwierdziła, że wyjaśnienia są zbyt ogólnikowe, ocena współpracy
nie wynika z takiego uzasadnienia jakie przedstawił Przewodniczący.

Radna  Katarzyna  Kapelak-Legut  odniosła  się  do  słów  przewodniczącego  i  zażądała
dopuszczenia do głosu obecnych na sali mieszkańców, powiadomiła o piśmie z Krakowskiej
Rady Niepełnosprawnych.

Przewodniczący  wyjaśnił,  że  to  on dobiera  sobie  współpracowników w zakresie  zarządu.
Stwierdził, że sprawa dotyczy kwestii proceduralnych, a nie mieszkańców. 

Radna Katarzyna Kapelak-Legut poprosiła o podanie podstawy prawnej odmowy zabrania
głosu przez mieszkańców, jeżeli nie teraz to w którym punkcie obrad sesji będą mogli zabrać
głos.

Przewodniczący  wyjaśnił,  że  mieszkańcy  mogą  zabrać  głos  w  punkcie  „Oświadczenia  i
komunikaty” o czym zostali powiadomieni w rozmowie telefonicznej.

Radna Katarzyna Kapelak-Legut  powtórnie  zapytała kiedy mieszkańcy będą  mogli  zabrać
głos.

Prowadzący powtórnie wyjaśnił, że w punkcie „Oświadczenia i komunikaty”

Krystyna Frankiewicz zapytała czy opinia Komisji Rewizyjnej jest uczciwa, niekrzywdząca
dla radnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Paciorek wyjaśnił, że komisja nie może zmusić
zarządu do współpracy.

Prowadzący Stanisław Moryc stwierdził, że współpraca dobrze się układała, jednakże obecnie
brak zaufania.

Radna Wiesława Zboroch stwierdziła, że Komisja Rewizyjna obiektywnie podchodziła do
sprawy, powiedziała uczciwie, że  przyczyną będzie najprawdopodobniej przyznanie medalu.

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  wyjaśnił,  że zapytał  czy to może być  przyczyną,  nie
powiedział, że to jest przyczyną.

Przewodniczący kolejny raz powtórzył, że nie ma zaufania i porozumienia.

Radny Marian Paciorek poinformował, że Komisja podejmowała mediacje, decyzja zarządu
była jednoznaczna.

Radna Miłosława Ciężak zapytała czy uzasadnienie zostanie rozszerzone.

Przewodniczący  przypomniał,  że  uchwały  podejmowane  wcześniej  miały  takie  samo
uzasadnienie i  nie było to kwestionowane.  Uzasadnienie do powyższego projektu zostało
przekazane ustnie. 

Prowadzący Stanisław Moryc przystąpił do procedowania projektu uchwały. 
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Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Prowadzący obrady, Stanisław Moryc przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej w
celu przeprowadzenia głosowania, poprosił o zgłaszanie kandydatów. 
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni: Marian Paciorek, Andrzej Kowalik, Jerzy
Daniec (kandydatów zgłosił Józef Szuba) – wyrazili zgodę.
Stanisław Maranda (kandydata zgłosił Stanisław Moryc) – nie wyraził zgody. 

Następnie ustalono skład Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu (en block): 
za – 13 radnych, przeciwko - 0, wstrzymało się - 0, nie głosowało – 8 radnych. 
Przewodniczący  stwierdził,  że  Rada  powołała  Komisję  Skrutacyjną,  Komisja  wybrała  ze
swego grona Przewodniczącego, Pana Andrzeja Kowalika.

Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  przedstawił  tryb  głosowania  i  przypomniał
procedurę głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. 8 radnych nie przyjęło kart. 
Przewodniczący Stanisław Moryc wyczytywał w kolejności alfabetycznej nazwiska Radnych,
którzy karty opatrzone pieczęcią wrzucali do urny. 
Następnie Komisja przystąpiła do liczenia głosów (przerwa). 

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  treść  protokołu.  Odbyło  się
głosowanie tajne, z następującym wynikiem: 
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      8 radnych
Uchwała nr XLVI/707/14. 

Protokół wraz z kartami do głosowania - zał. nr 5.

Druk nr 11 – projekt Zarządu – referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Komisji opinia
Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i   Rozwoju
Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia działek nr 564/2 oraz 535/2 obr. 46 jednostka ewidencyjna Nowa
Huta w Krakowie.

Przewodniczący zgłosił Autopoprawkę zarządu – załącznik nr 6. 

Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVI/708/14. 
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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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLVI/709/14.

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

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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLVI/710/14. 

Druk  nr  25 –  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLVI/711/14. 

Druk  nr  26 –  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLVI/712/14.
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Druk  nr  27 –  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLVI/713/14.

Druk  nr  28 –  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLVI/714/14. 

Druk  nr  29 –  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLVI/715/14. 

Druk  nr  30 –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków na rok 2014.

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Maranda, Andrzej Kowalik.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych

9



Uchwała nr XLVI/716/14.

Druk  nr  31 –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i  Rozwoju Gospodarczego.

-  w sprawie zmiany zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego „centrum Nowej
Huty”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVI/717/14.

Druk nr 32 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

- w sprawie delegowania radnych.
Przewodniczący  poinformował,  że  zgodnie  z  ustaleniami  z  poprzedniej  sesji  wystąpił  do
Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa o opinię prawną dotyczącą delegacji, a następnie
odczytał opinię.  

Radna Miłosława Ciężak stwierdziła, że w dalszym ciągu brak jednoznacznego wyjaśnienia
na jakiej podstawie prawnej będą delegowane poszczególne osoby z listy.

W dalszej dyskusji na temat opinii prawnej udział wzięli radni Miłosława Ciężak i Stanisław
Moryc.

Radny Stanisław Maranda przypomniał,  że w starym statucie zarząd miał  uprawnienia do
delegacji,  przewodniczący  wskazywał.  Uchwała  wskazująca  wszystkich  radnych
alfabetycznie  niczego nie przesądza.   

Radny Stanisław Maranda zgłosił poprawkę do druku nr 32 – zał. nr 7.
§ 2 otrzymuje brzmienie.
Przyjmuje  się  zasadę,  że  w  pierwszej  kolejności  delegowani  przez  Przewodniczącego  są
członkowie Rady Dzielnicy, którzy najmniej razy uczestniczyli w Komisjach o których mowa
w § 1 w danym roku kalendarzowym.

§ 3 otrzymuje brzmienie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W dyskusji  na  temat  zasad delegowania  radnych przez  Zarząd głos  zabrali  radni  Marian
Paciorek i Stanisław Maranda. 

Prowadzący wyjaśnił, że przepisy zawarte w rozdziale II nowego statutu w chwili obecnej nie
obowiązują, mamy okres przejściowy.     

W dalszej dyskusji na w/w temat udział wzięli radni Stanisław Maranda i Stanisław Moryc.
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Radna  Krystyna  Frankiewicz  wyraziła  swoje  oburzenie  wypowiedzią  radnego  Mariana
Paciorka i stwierdziła, że radni są wybrani demokratycznie ze swoich okręgów i mają prawo
uczestniczyć w delegacjach zewnętrznych w tych okręgach.   

W  dalszej  dyskusji  na  temat  interpretacji  opinii  prawnej  udział  wzięli  radni:  Miłosława
Ciężak, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław
Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,
Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław
Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.

Radna Elżbieta Mitka zaapelowała do radnych o zachowanie spokoju.

Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –       5 radnych
Przeciw         -    10 radnych
Wstrzymał się         -      1 radny
nie głosował           –      1 radny
Wniosek odrzucono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –      9 radnych
Przeciw         -      6 radnych
Wstrzymało się       -      2 radnych
Uchwała nr XLVI/718/14.

Druk  nr  33 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i  Sportu.

-  w sprawie  wniosku do Prezydenta  Miasta  Krakowa dot.  wprowadzenia  do Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  oraz  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  zadań  inwestycyjnych
planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2014 – 2016.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      4 radnych
Uchwała nr XLVI/719/14.

Druk  nr  34 –  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: 15 radnych
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Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się         -      1 radny
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVI/720/14. 

Druk  nr  35 –  projekt  Doraźnej  Komisji  ds.  „dzielnicowego”  budżetu  obywatelskiego  –
referent Stanisław Moryc.

-  w  sprawie  powołania  przewodniczącej  Doraźnej  Komisji  ds.  ”dzielnicowego”  budżetu
obywatelskiego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -      6 radnych
Wstrzymał się         -      1 radny
Uchwała nr XLV/721/14.

6. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Miłosława Ciężak złożyła wniosek (zał.  nr 9), radna Maria
Sajdak złożyła 3 wnioski (zał. nr 10, 11 i 12).

7. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący poinformował, że II posiedzenie z mieszkańcami w sprawie budżetu
obywatelskiego na rok 2014 odbędzie się  w dniu 26 maja o godz.  18.0 w OK. im.  C.K.
Norwida w sali kina Sfinks, a w dniu 21 czerwca 2014 na terenie zielonym pomiędzy NCK a
os. Centrum E impreza pn. Dni Nowej Huty.  

8. Oświadczenia i komunikaty - brak.

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 16 czerwca 2014
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.

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 XLVI sesję o godz. 21.15, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII
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Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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