
Dz.18.0020.1.16.2012
Podsumowanie:

XVI sesja VI kadencji 
w dniu 19 marca 2012 r.

Projekt porządku obrad 
XVI sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na 

poniedziałek
 19 marca 2012 roku, godz. 18.00, siedziba 

Rady Dzielnicy XVIII na os. Centrum B bl 6.

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Oddziału III Straży Miejskiej – przedstawia Naczelnik 
Dariusz Duchnowski.
5. Powołanie nowego radnego:
- projekt uchwał w sprawie wstąpienia Pana Czesława Rośka w skład Rady Dzielnicy XVIII 
Nowa Huta – druk nr 1,
- ślubowanie.
6. Powołanie Pana Czesława Rośka w skład komisji problemowych Rady Dzielnicy XVIII.
7. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- 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 lokalu mieszkalnego - druk nr 12,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 13,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 14.
- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego (biurowo-

handlowego) z częścią mieszkalną wielorodzinną, garażem podziemnym, 
zagospodarowaniem terenu na dz. nr 95, 214 obr. 50 Nowa Huta, infrastrukturą 
techniczną i miejscami postojowymi na dz. nr 93/4, 95, 214, 203 obr. 50 Nowa Huta, 
rozbudowa sieci energetycznej na dz. nr 93/4, 95 obr. 50 Nowa Huta przy ul. 
Czuchajowskiego – os. Teatralne w Krakowie” – druk nr 15,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z częścią handlowo-usługową w kondygnacji parteru, garażem 
podziemnym, zagospodarowaniem terenu na dz. nr 95, 214 obr. 50 Nowa Huta, 
infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi na dz. nr 93/4, 95, 214, 203 obr. 50 
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Nowa Huta, rozbudowa sieci energetycznej na dz. nr 93/4, 95 obr. 50 Nowa Huta przy 
ul. Czuchajowskiego – os. Teatralne w Krakowie” – druk nr 16,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Przebudowa magazynu materiałów 
sypkich, wewnętrznego układu torowego i placu manewrowego dla samochodów 
ciężarowych z rozbudową węzła przesyłowego i infrastrukturą techniczną na działce nr 
1/349 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1” – druk nr 17,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa sieci zasilającej kocioł K8 w gaz 
wielkopiecowy na działce nr 1/61 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie” – 
druk nr 18,

- w sprawie opinii do zbycia działek nr 166/1, 57/4, 57/5, 58/8, 58/12, 59/1, 62/2, 51/1, 
63/1, 64/1, 67/1, 68/3 obr. 59 w Krakowie – druk nr 19,

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na 2012 rok – druk nr 20,

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i 
oświetlenia na 2012 rok – druk nr 21,

- w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu modernizacji 
ogródków jordanowskich na 2012 rok w budżecie Miasta Krakowa z puli środków 
bieżących do puli środków inwestycyjnych – druk nr 22,

- w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu tworzenia 
zieleńców w skwerów wraz z małą architekturą na 2012 rok w budżecie Miasta 
Krakowa z puli środków bieżących do puli środków inwestycyjnych – druk nr 23, 

- w sprawie zadań priorytetowych na 2012 rok – druk nr 24,
- w sprawie zmiany w zadaniu pn. „komunikacja z mieszkańcami” ustalonego Uchwałą 

Nr VII/126/11 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie podziału środków przeznaczonych na 
przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2012 roku – druk nr 25.

8.Wolne wnioski (na piśmie).
9.Informacje z pracy Zarządu.
10.Oświadczenia i komunikaty.
11.Ustalenie terminu następnej sesji.
12.Zamknięcie sesji.

Podjęte uchwały: 

XVI/250/12 w sprawie wstąpienia Pana Czesława Rośka w skład Rady Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta

XVI/251/12 w sprawie poszerzenia i uzupełnienia składu Komisji Planowania 

Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju 

Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
XVI/252/12 w sprawie poszerzenia i uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury 

Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
XVI/253/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/254/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/255/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
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XVI/256/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/257/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/258/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/259/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/260/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/261/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/262/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/263/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/264/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/265/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/266/12 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku 

usługowego (biurowo-handlowego) z częścią mieszkalną wielorodzinną, 

garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu na dz. nr 95, 214 obr. 

50 Nowa Huta, infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi na dz. 

nr 93/4, 95, 214, 203 obr. 50 Nowa Huta, rozbudowa sieci energetycznej 

na dz. nr 93/4, 95 obr. 50 Nowa huta przy ul. Czuchajowskiego – os. 

Teatralne w Krakowie”

XVI/267/12 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego wraz z częścią handlowo-usługową w 

kondygnacji parteru, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu 

na dz. nr 95, 214 obr. 50 Nowa Huta, infrastruktur a techniczną i 

miejscami postojowymi na dz. nr 93/4, 95, 214, 203 obr. 50 Nowa Huta, 

rozbudowa sieci energetycznej na dz. nr 93/4, 95 obr. 50 Nowa huta przy 

ul. Czuchajowskiego – os. Teatralne w Krakowie”

XVI/268/12 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Przebudowa magazynu 

materiałów sypkich, wewnętrznego układu torowego i placu 

manewrowego dla samochodów ciężarowych z rozbudową węzła 

przesyłowego i infrastrukturą techniczną na działce nr 1/349 obr. 20 

Nowa Huta przy ul. Ujastek 1”

XVI/269/12 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa sieci zasilającej 

kocioł K8 w gaz wielkopiecowy na działce nr 1/61 obr. 20 Nowa Huta 

przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”

XVI/270/12 w sprawie opinii do zbycia działek nr 166/1, 57/4, 57/5, 58/8, 58/12, 59/1, 
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62/2, 51/1, 63/1, 64/1, 67/1, 68/3 obr. 59 w Krakowie

XVI/271/12 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na 2012 rok

XVI/272/12 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia na 2012 rok

XVI/273/12 w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z 

zakresu modernizacji ogródków jordanowskich na 2012 rok w budżecie 

Miasta Krakowa z puli środków bieżących do puli środków 

inwestycyjnych

XVI/274/12 w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z 

zakresu tworzenia zieleńców w skwerów wraz z małą architekturą na 

2012 rok w budżecie Miasta Krakowa z puli środków bieżących do puli 

środków inwestycyjnych

XVI/275/12 w sprawie zadań priorytetowych na 2012 rok

XVI/276/12 w sprawie zmiany w zadaniu pn. „komunikacja z mieszkańcami” 

ustalonego Uchwałą Nr VII/126/11 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie 

podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe 

Dzielnicy XVIII w 2012 roku

XVI/267/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XVI/268/12 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół 

Mechanicznych Nr 3 umowy z Polską telefonią Komórkową

Dz.18.0020.1.16.2012

PROTOKÓŁ
XVI SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XVI sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 19 marca 2012 r. w siedzibie 
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:
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1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady - załączniki nr: 2 i 3.

3) Poprawka radnej Miłosławy Ciężak do projektu uchwały na Druku nr 14 – zał. nr 4.
4) Poprawka radnej Marii Sajdak do projektu uchwały na Druku nr 14 – zał. nr 5.
5) Oryginały uchwał - zał. nr 6.
6) Wolne wnioski radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 7, 8, 9 i 10.

_________________________________

XVI 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.  W  sesji  uczestniczyli  przedstawiciele  Oddziału  III  Straży 
Miejskiej – Naczelnik Dariusz Duchnowski i Kierownik Piotr Malinowski. 
Minutą ciszy uczczono pamięć druha Edwarda Klamry prezesa OSP Wróżenice.

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 XV sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Oddziału III Straży Miejskiej – przedstawia Naczelnik 
Dariusz Duchnowski.
5. Powołanie nowego radnego:
- projekt uchwał w sprawie wstąpienia Pana Czesława Rośka w skład Rady Dzielnicy XVIII 
Nowa Huta – druk nr 1,
- ślubowanie.
6. Powołanie Pana Czesława Rośka w skład komisji problemowych Rady Dzielnicy XVIII.
7. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- 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 lokalu mieszkalnego - druk nr 12,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 13,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 14.
- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego (biurowo-

handlowego) z częścią mieszkalną wielorodzinną, garażem podziemnym, 
zagospodarowaniem terenu na dz. nr 95, 214 obr. 50 Nowa Huta, infrastrukturą 
techniczną i miejscami postojowymi na dz. nr 93/4, 95, 214, 203 obr. 50 Nowa Huta, 
rozbudowa sieci energetycznej na dz. nr 93/4, 95 obr. 50 Nowa huta przy ul. 
Czuchajowskiego – os. Teatralne w Krakowie” – druk nr 15,
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- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z częścią handlowo-usługową w kondygnacji parteru, garażem 
podziemnym, zagospodarowaniem terenu na dz. nr 95, 214 obr. 50 Nowa Huta, 
infrastrukturą techniczną i miejscami postojowymi na dz. nr 93/4, 95, 214, 203 obr. 50 
Nowa Huta, rozbudowa sieci energetycznej na dz. nr 93/4, 95 obr. 50 Nowa Huta przy 
ul. Czuchajowskiego – os. Teatralne w Krakowie” – druk nr 16,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Przebudowa magazynu materiałów 
sypkich, wewnętrznego układu torowego i placu manewrowego dla samochodów 
ciężarowych z rozbudową węzła przesyłowego i infrastrukturą techniczną na działce nr 
1/349 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1” – druk nr 17,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa sieci zasilającej kocioł K8 w gaz 
wielkopiecowy na działce nr 1/61 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie” – 
druk nr 18,

- w sprawie opinii do zbycia działek nr 166/1, 57/4, 57/5, 58/8, 58/12, 59/1, 62/2, 51/1, 
63/1, 64/1, 67/1, 68/3 obr. 59 w Krakowie – druk nr 19,

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na 2012 rok – druk nr 20,

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i 
oświetlenia na 2012 rok – druk nr 21,

- w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu modernizacji 
ogródków jordanowskich na 2012 rok w budżecie Miasta Krakowa z puli środków 
bieżących do puli środków inwestycyjnych – druk nr 22,

- w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu tworzenia 
zieleńców w skwerów wraz z małą architekturą na 2012 rok w budżecie Miasta 
Krakowa z puli środków bieżących do puli środków inwestycyjnych – druk nr 23, 

- w sprawie zadań priorytetowych na 2012 rok – druk nr 24,
- w sprawie zmiany w zadaniu pn. „komunikacja z mieszkańcami” ustalonego Uchwałą 

Nr VII/126/11 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie podziału środków przeznaczonych na 
przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2012 roku – druk nr 25.

8.Wolne wnioski (na piśmie).
9.Informacje z pracy Zarządu.
10.Oświadczenia i komunikaty.
11.Ustalenie terminu następnej sesji.
12.Zamknięcie sesji.

Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  wpłynęły  2  wnioski  o 
włączenie pod obrady projektów uchwał:

 
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 2).

Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 26 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –  14 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 
3 umowy z Polską Telefonią Komórkową (zał. nr 3).
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Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 27
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –  14 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z w/w zmianami.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało          –  14 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0
Porządek obrad XVI sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.

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

4. Sprawozdanie z działalności Oddziału III Straży Miejskiej – przedstawia Naczelnik 
Dariusz Duchnowskie.

Naczelnik Dariusz Duchnowski poinformował, że Raport Straży Miejskiej za 2011 rok będzie 
dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Straży Miejskiej i omówił działalność 
Oddziału III Nowa Huta:
- zadania  priorytetowe:  zabezpieczenie  spokoju  i  porządku  publicznego,  czystość  i 

porządek  w  gminie,  poprawa  w  zakresie  parkowania  i  stosowania  się  do  znaków 
drogowych, 

- zgłoszenia interwencyjne,
- zabezpieczenie imprez masowych,
- promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży,
- działania pod nazwą „Zero Tolerancji”’
- strażników rejonowych,
- przestępstwa i wykroczenia,
- współpraca ze społecznością lokalną, 
- współpraca z innymi jednostkami.

Następnie  Radni  Dzielnicy  XVIII  przedstawiali  uwagi  co  do  pracy  Straży  Miejskiej  i 
zadawali pytania:
- Krystyna Frankiewicz – problem spożywania alkoholu na terenie dzielnicy, załatwianie 

potrzeb fizjologicznych w miejscach publicznych,   
- Andrzej  Kowalik  –  napad  na  bank  na  os.  Krakowiaków,  wysokość  mandatów  za 

nieposprzątanie po psie,
- Elżbieta Mitka – brak czystości w okolicach Szpitala im. Żeromskiego i na osiedlach, 

parkowanie na ul. Zachemskiego, 
- Mariusz Woda – możliwość interwencji strażników w klatkach schodowych,
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- Jerzy  Daniec  –  wybryki  chuligańskie,  dewastacja  przystanków  itp.  przez  młodzież 
wracającą z imprez w nocy (sobota, niedziela) w osiedlach podmiejskich,

- Janusz Więcław – zakładanie blokad na koła

Naczelnik  Dariusz  Duchnowski  i  Kierownik  Piotr  Malinowski  udzielali  odpowiedzi  na 
pytania i wyjaśnień.

5. Powołanie nowego radnego.

Prowadzący obrady Stanisław Moryc poinformował o przyjęciu mandatu przez Pana 
Czesława Rośka i przedstawił projekt uchwały.

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

- w sprawie wstąpienia Pana Czesława Rośka w skład Rady Dzielnicy XVIII.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się        -    1 radny
Uchwała nr XVI/250/12.

Przewodniczący  odczytał  rotę  ślubowania:  „Wierny  Konstytucji  i  prawu 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnego  sprawować  godnie,  
rzetelnie  i  uczciwie,  mając  na  względzie  dobro  mojej  gminy  i  jej  mieszkańców.”  Pan 
Czesław Rosiek złożył ślubowanie i przedstawił się. 

6. Powołanie Pana Czesława Rośka w skład Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Pan Czesław Rosiek wyraził  chęć  pracy  w Komisji  Planowania Przestrzennego,  Ochrony 
Środowiska Przestrzennego, Mienia i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Infrastruktury 
Komunalnej.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach na przygotowanie stosownych 
projektów uchwał oraz wniosków o włączenie ich pod obrady i poprosił Komisję Rewizyjną o 
wydanie opinii.

Po przerwie

Przewodniczący przedstawił projekty uchwał.  
Druk  – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej

- w sprawie poszerzenia i uzupełniania składu Komisji Planowania Przestrzennego, 
Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa 
Huta.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –   14 radnych
Przeciw        -     0
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Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XVI/251/12.

Druk  – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej

- w sprawie poszerzenia i uzupełnienia składu Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady 
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –   14 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XVI/252/12.

7. 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  2  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- 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 XVI/253/12.

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

- 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 XVI/254/12.

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

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   18 radnych
Przeciw        -     0
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Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XVI/255/12.

Druk  nr  5  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- 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 XVI/256/12.

Druk  nr  6  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- 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 XVI/257/12.

Druk  nr  7  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- 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 XVI/258/12.

Druk  nr  8  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- 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 XVI/259/12.

Druk  nr  9  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

10



- 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 XVI/260/12.

Druk  nr  10  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- 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 XVI/261/12.

Druk  nr  11  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- 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 XVI/262/12.

Druk  nr  12  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- 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 XVI/263/12.

Druk  nr  13  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   18 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -     0
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Uchwała nr XVI/264/12.

Druk  nr  14  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- 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 XVI/265/12.

Druk nr 15 – projekt Zarządu - referent Janusz Więcław, Stanisław Moryc (ogłoszenie w 
prasie,  wydana  WZ),  pozytywna  opinia  Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony 
Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku usługowego (biurowo-
handlowego) z częścią mieszkalną wielorodzinną, garażem podziemnym, 
zagospodarowaniem terenu na dz. nr 95, 214 obr. 50 Nowa Huta, infrastrukturą 
techniczną i miejscami postojowymi na dz. nr 93/4, 95, 214, 203 obr. 50 Nowa Huta, 
rozbudowa sieci energetycznej na dz. nr 93/4, 95 obr. 50 Nowa Huta przy ul. 
Czuchajowskiego – os. Teatralne w Krakowie”.

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz, 
Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz, Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz, Stanisław 
Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc, 
Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Janusz  Więcław,  Krystyna  Jastrzębska,  Stanisław 
Maranda, Krystyna Jastrzębska, Józef Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw        -     1 radny
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XVI/266/12.

Druk  nr  16  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z częścią handlowo-usługową w kondygnacji parteru, garażem 
podziemnym, zagospodarowaniem terenu na dz. nr 95, 214 obr. 50 Nowa Huta, 
infrastruktur a techniczną i miejscami postojowymi na dz. nr 93/4, 95, 214, 203 obr. 50 
Nowa Huta, rozbudowa sieci energetycznej na dz. nr 93/4, 95 obr. 50 Nowa Huta przy 
ul. Czuchajowskiego – os. Teatralne w Krakowie”.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw        -     1 radny
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XVI/267/12.
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Druk  nr  17  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Przebudowa magazynu materiałów 
sypkich, wewnętrznego układu torowego i placu manewrowego dla samochodów 
ciężarowych z rozbudową węzła przesyłowego i infrastrukturą techniczną na działce nr 
1/349 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1”.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XVI/268/12.

Druk  nr  18  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa sieci zasilającej kocioł K8 w gaz 
wielkopiecowy na działce nr 1/61 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XVI/269/12.

Druk  nr  19  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do zbycia działek nr 166/1, 57/4, 57/5, 58/8, 58/12, 59/1, 62/2, 51/1, 
63/1, 64/1, 67/1, 68/3 obr. 59 w Krakowie.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw        -     1 radny
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XVI/270/12.

Druk  nr  20  –  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 2012 rok.

W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Mariusz Woda.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -     0
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Uchwała nr XVI/271/12.

Druk  nr  21  –  projekt  Zarządu  -  referent  Jerzy  Daniec,  pozytywna  opinia  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i 
oświetlenia na 2012 rok.

W  dyskusji  udział  wzięli  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna 
Frankiewicz,  Stanisław Moryc,  Stanisław Maranda,  Stanisław Moryc,  Stanisław Maranda, 
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, 
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, 
Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Stanisław 
Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda, 
Stanisław Moryc.
 
Radna Miłosława Ciężak zgłosiła poprawkę Nr 1 do Druku nr 21 – do § 1 ust. II dodaje się 
słowa „według wskazań Rady Dzielnicy” (zał. nr 5).

Radna Maria Sajdak zgłosiła poprawkę Nr 2 do Druku nr 21 – dopisuje się do paragrafu 1 
punkt  11 „ul.  Rydza  Śmigłego po stronie  os.  Zgody i  os.  Uroczego” oraz  punkt  12 „ul. 
Ludźmierska od strony os. Teatralnego i os. Uroczego” (zał. nr 6).

Prowadzący poddał pod głosowanie poprawkę Nr 1 radnej Miłosławy Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało           –     7 radnych
Przeciw           -    9 radnych
Wstrzymał się          -     1 radny 
Poprawkę odrzucono.

Prowadzący poddał pod głosowanie poprawkę Nr 2 radnej Marii Sajdak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało           –     7 radnych
Przeciw           -   13 radnych
Wstrzymało się        -      0 
Poprawkę odrzucono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały na Druku nr 21.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   13 radnych
Przeciw        -     3 radnych
Wstrzymało się     -     3 radnych
Uchwała nr XVI/272/12.

Druk  nr  22  –  projekt  Zarządu  -  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji 
Edukacji, Turystyki  i Sportu
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- w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu modernizacji 
ogródków jordanowskich na 2012 rok w budżecie Miasta Krakowa z puli środków 
bieżących do puli środków inwestycyjnych.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw        -     3 radnych
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XVI/273/12.

Druk  nr  23  –  projekt  Zarządu  -  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji 
Edukacji, Turystyki  i Sportu

- w sprawie przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu tworzenia 
zieleńców w skwerów wraz z małą architekturą na 2012 rok w budżecie Miasta 
Krakowa z puli środków bieżących do puli środków inwestycyjnych.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Andrzej  Kowalik,  Krystyna 
Frankiewicz, Mariusz Woda, Małgorzata Bąk.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw        -     2 radnych
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XVI/274/12.

Druk  nr  24  –  projekt  Zarządu  -  referent  Miłosława  Ciężak,  pozytywna  opinia  Komisji 
Zdrowia

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012.
W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się        -     0
Uchwała nr XVI/275/12.

Druk  nr  25  –  projekt  Zarządu  -  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Rewizyjnej

- w sprawie zmiany w zadaniu pn. „Komunikacja z mieszkańcami” ustalonego Uchwałą 
Nr VII/126/11 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie podziału środków przeznaczonych na 
przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2012 roku

W dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosław Ciężak,  Stanisław Moryc  –  podał  listę  osób,  z 
którymi zostały podpisane umowy oraz ich zakres. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   14 radnych
Przeciw        -     3 radnych
Wstrzymał się        -     1 radny
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Uchwała nr XVI/276/12.

Druk  nr  26  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw        -     1 radny
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XVI/277/12.

Druk  nr  27  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych 
Nr 3 umowy z Polską Telefonią Komórkową.

W dyskusji głos zabrali radni: Józef Szuba, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Stanisław 
Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Józef Szuba, Stanisław Maranda, Stanisława 
Rusinowska,  Stanisław  Maranda,  Stanisława  Rusinowska,  Jozef  Szuba,  Stanisława 
Rusinowska,  Stanisław  Moryc,  Anna  Stabryła,  Stanisław  Maranda,  Józef  Szuba,  Janusz 
Więcław, Stanisław Moryc, Józef Szuba. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   11 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -     8 radnych
Uchwała nr XVI/278/12.

5. Wolne wnioski.

Wolne  wnioski  –  radna  Miłosława Ciężak złożyła  4  wnioski  dotyczące  remontów 
chodników na os. Centrum A (zał. nr 7 i 8), os. Hutniczym (zał. nr 9) oraz remontu murków 
(zał. nr 10).

9. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  zdał  sprawozdanie  z  pracy  Zarządu  w  okresie 
między sesjami. 

Przewodniczący  poinformował  o  odbytych spotkaniach:  sprawozdawczych OSP Przylasek 
Rusiecki, Wróżenice, Wolica, Kościelniki, 50-lecie kapłaństwa w os. Górka Kościelnicka, z 
dyrektorami  placówek  oświatowych  oraz  Zastępcą  Prezydenta  MK  odnośnie  sytuacji  w 
oświacie krakowskiej, Porozumienie Dzielnic Nowohuckich, z Przewodniczącym RMK akcja 
„Płać  podatki  w  Krakowie”,  komendantem  szkoły  Aspirantów  PSP  oraz  imprezach 
sportowych.

Prowadzący zaapelował do radnych o rozpropagowanie koncertu charytatywnego na pomoc 
poszkodowanym w katastrofie lotniczej w os. Wolica.
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Przewodniczący powiadomił o spotkaniach:

- 26 marca 2012 o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida odbędą się społeczne 
konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Nowej Huty,

- 22 marca 2012 o godz. 13.00 w Pawilonie Wyspiańskiego w sprawie reorganizacji siatki 
szkół na terenie Nowej Huty,

- 20 marca 2012 o godz. 16.00 w siedzibie Rady w sprawie wyjaśnienia sytuacji Komitetów 
Budowy Kanalizacji.

Prowadzący  Stanisław  Moryc,  radna  Miłosława  Ciężak  oraz  członek  Zarządu  Krystyna 
Jastrzębska poruszyli sprawę pomocy mieszkaniowej dla osób zmuszonych do opuszczenia 
lokali  mieszkalnych,  dużą  przeszkodą  jest  brak § 14.  Rada MK w drodze uchwały może 
przydzielić lokal. Po sprawdzeniu Rada Dzielnicy przygotuje stosowny projekt uchwały.      

10. Oświadczenia i komunikaty.

Radna Krystyna Frankiewicz odczytała treść oświadczenia: 

Oświadczenie radnej Krystyny Frankiewicz z dnia 19 marca 2012

W ostatnim czasie mieliśmy okazję  skonstatować  pewne, według mnie, wysoce niepokojące zjawisko, które 
stało się praktyką zarządu Rady dzielnicy pod przewodnictwem pana Stanisława Moryca.

Sprawa dotyczy delegacji zewnętrznych radnych dzielnicy. W przedstawionym zestawieniu stwierdza się,  że 
wszystkie okręgi wyborcze są wizytowane przez stosunkowo wąską grupę radnych wg uznania i opinii pana 
Przewodniczącego za wiedzą, jak sądzę, i akceptacją Zarządu i radnych tzw. koalicji.

Zjawisko to jest oburzające ze względu na fakt, że dotyczy działań na terenie całej dzielnicy. Pomijani radni 
mają prawo, wręcz obowiązek wiedzieć i dopilnować tego jak realizowane są zadania na ich terenie, ale również 
w innych okręgach, gdy zostały tam podjęte działania z inicjatywy radnego.

Pan  Przewodniczący  wielokrotnie  wypowiadał  się,  że  jako  lokalny  samorządowiec  pracuje  na  rzecz 
mieszkańców i tylko dobro dzielnicy jest jego priorytetem (prywatne i publiczne wypowiedzi). Jednak na moje 
pytanie dlaczego delegacje są tak rozdzielane, krótko odpowiedział, że takie prawo koalicji rządzącej.  

Pan  Przewodniczący  i  radni  tzw.  koalicji,  którzy  pełnili  tą  funkcję  w  poprzedniej  kadencji,  wielokrotnie 
krytykowali  to  co  miało  miejsce  w poprzedniej  Radzie.  Według  nich  było  tak  źle,  że  cud  mógł  dzielnicę 
uratować.  Zdarzył  się  cud.  Przegrana  Platforma  Obywatelska  przejęła  władzę  w  Dzielnicy  i  rozpoczęła 
naprawianie. 

Panie Przewodniczący, jak jest coś złe to uczciwie jest zmieniać na lepsze zwłaszcza jak ma się taką możliwość. 
Pan i Pana koledzy w poprzedniej kadencji nie byli delegowani i Panu się to nie podobało, wręcz oburzało, Pan 
dawał temu wyraz również w rozmowie ze mną. Tak, ograniczanie radnych jest złe ( pod warunkiem, że takie 
zjawiska miały miejsce, ale to jest chyba do sprawdzenia), ale pan tą złą praktykę kontynuuje i jak mniemam z 
niejaką satysfakcją.
 
Pan Przewodniczący argumentuje swoje działanie (nazwę je złośliwym), brakiem współpracy ze strony radnych 
tzw. opozycji. Otóż Panie Przewodniczący. Praca w komisjach, udział w sesjach zwłaszcza tak aktywny jak mój, 
choćby  krytyczny,  ale  przecież  krytyka  bywa  konstruktywna,  dalej  –  nieoficjalne  wizytowanie  okręgów, 
kontakty  z  mieszkańcami,  itd.   Myślę,  że każdy z  nas  może przedstawić  listę  spraw których się  podjął  od 
początku kadencji. To jest praca i to jest współpraca par excellence . Ja do niniejszego oświadczenia załączam 
listę  spraw,  które  podjęłam,  niektóre  zostały  załatwione  również  przy  udziale  Pana  Przewodniczącego  jak 
choćby wystawka w kiosku na osiedlu Centrum C. Przecież to chyba była współpraca, czyż nie ?
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Pan jednak udaje, że tego nie widzi, bo pan realizuje zadania Platformy Obywatelskiej, a one są powszechnie 
znane. Ja tylko w swojej naiwności Panu w pewnym sensie zaufałam, bo wprawdzie różnimy się ideologicznie, 
ale cele tu w dzielnicy mamy zbliżone. Teraz ja z kolei widzę, że ręce Platformy Obywatelskiej są  długie i 
sięgają nawet takiego drobiazgu jak ogródek czy mały parking na os. Ogrodowym. 

W kwestii kultury.
Przepraszam za zbyt emocjonalne zachowanie w dniu 14 marca. Przepraszam państwa radnych, którzy mieli 
dyskomfort z tego powodu, poczuli się urażeni lub przeszkadzałam im w pracy. Na takie zachowanie nie ma 
usprawiedliwienia co do formy. Natomiast nie cofam niczego co powiedziałam. Panie Przewodniczący, kultura 
jest  wielopostaciowa.  Można  całować  kobiety  w  rękę,  a  jednocześnie  szydzić  z  głowy  państwa  -  skrajny 
przykład Palikota,  Sikorskiego, a nawet obecnej głowy państwa Bronisława Komorowskiego. Można spokojnie 
tj. kulturalnie prowadzić sesję, ale też organizować zadymę dotyczącą al. Kaczyńskich ze świadomością, że to co 
między innymi dla mnie ma wielką wartość zostanie zbezczeszczone – jedna z pana „gości” przyprowadziła psa 
z zawieszoną kartką, cytuję jej treść z pamięci, „chcę spacerować po Alei Przyjaźni, a nie Kaczyńskich. Zdjęcie 
obiegło  prasę.  No  i  późniejszy  krzyk  na  nas  –  tych,  którzy  chcieli  zmienić  nazwę  ulicy  i  nazywanie  nas 
hucpiarzami. Już wtedy dałam wyraz swojemu oburzeniu, a Pan nigdy nie uznał swojej winy w tym względzie. 
Tak, to są przejawy braku kultury i klasy na dodatek. Sprawa kultury nie ma tu jednak większego znaczenia. 
Przywołałam ją  z  powodu zarzutu radnej  Wiesławy Zboroch,  że jesteśmy niekulturalni.  Pewnie zachowania 
wielu z nas łamią  powszechnie przyjęte  zasady cywilizowanego świata,  ale  każdy ma wpadki.  I  pan radny 
Paciorek i pan Przewodniczący i  ja też.  Pani radna Wiesławo Zboroch: z czystym sumieniem mogę  o Pani 
powiedzieć,  że  jest  pani  uroczą,  serdeczną  osobą.  Wielokrotnie  doświadczyłam  od  Pani  gestów  sympatii. 
Niestety nasze postrzeganie zjawisk społecznych i politycznych wielokrotnie rozmija się jak ruskie rzeki.
 
Wracając do meritum.
Moja opinia jest taka, że Pana działanie w kwestii delegacji zewnętrznych jest oburzające i wielce niepokojące. 
Delegowanie radnych żeby sobie dorobili do diety ma charakter z pogranicza korupcji, a co najmniej prywaty. 
Ograniczanie  radnych  z  tzw.  opozycji,  ale  przecież  w demokratycznych wyborach wybranych większością 
głosów, to działanie szkodliwe i nad wyraz naganne. 

Panie  Wiceprzewodniczący  Szuba.  To  Pan  pouczał  mnie  młodszą  koleżankę  stawiającą  pierwsze  kroki  w 
działalności  samorządowej,  że  radnymi  jesteśmy  w  całej  dzielnicy.  Pan  w  lipcu  2011  zapewniał,  że 
przewodniczący  sprawiedliwie  wyznacza  delegacje.  Panu  też  zaufałam.  Za  powyższą  radą 
wiceprzewodniczącego  Szuby  interweniowałam  na  sesji  w/s  uliczki  w  nie  moim  okręgu.  Zostało  to 
potraktowane przez radną z tegoż okręgu jako dokładanie jej zadań. Tak, nie troska o zdewastowane miejsce w 
najstarszej  części  Nowej  Huty,  nie  troska  o  mieszkańców,  którzy  mieszkają  w  ohydnym  otoczeniu,  ale 
dokładanie zadań! Ponieważ jednak bardziej zależy mi na mieszkańcach tego osiedla niż komforcie pani radnej 
to nie przestanę drążyć tematu. Pytanie. Kto tu nie chce współpracować?

Jak się okazuje, panu Przewodniczącemu się nie podobam, zatem spodziewam się również odwołania z funkcji 
przewodniczącej  Komisji  Prawa i  Porządku Publicznego. Ponieważ  zarzutów merytorycznych nie będzie bo 
Komisja pod moim przewodnictwem pracuje świetnie, to, jak mniemam, argumentem będą względy estetyczne. 
Nawet domyślam się kto zajmie moje miejsce. 

Na przyszłość  proszę  Panie Przewodniczący,  aby nie używał  Pan argumentów w stylu daliśmy wam (dwie 
komisje). Pan, Państwo  nie macie tu nic do dawania, a przewodniczenie  komisji to nie cukierek lecz służba. 
Ani Rada ani dzielnica nie są  Pana i radnych własnością. My tu jesteśmy po to by jak najlepiej pracować, a 
dawać to my mamy siebie właśnie mieszkańcom dzielnicy. 

Niniejsze  oświadczenie  w  kwestii  delegacji  ma  na  celu  wyłącznie  naprawę  złych  praktyk,  poprzez 
zagwarantowanie wszystkim radnym wizytowania okręgów oraz delegacji w ramach prac komisji.

Nie zamierzam się  poddać,  zawsze będę  aktywnie interweniować  gdzie się  będzie według mnie źle  działo. 
Składałam przysięgę i prosiłam, jak wszyscy, Boga o pomoc. Przystąpiłam do krucjaty różańcowej za ojczyznę i 
ufam, że to co się wydarzy będzie jego wolą.

Lista dokonań w radzie:
. 1. Podjęcie działania w/s wystawki o charakterze niemoralnym w kiosku os Centrum – cele Komisji

2. Konsultacje w siedzibie Straży Miejskiej – cele Komisji
3. Konsultacje w siedzibie Komendy Policji – cele Komisji
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4. Zmiana trasy autobusu carrefour na wniosek mieszkańców mojego okręgu – cele okręgu
5. Mediacja w osiedlu ogrodowe bl.1 i 2 – cele okręgu
6. Wizytowanie okręgu  z  ZIKiT-em w/s organizacji oświetlenia – cele okręgu
7. Podjęcie szrokozakrojonej akcji w/s kiosku z alkoholem w os na Skarpie – cele Komisji
8. Podjęcie szerokozakrojonej akcji w/s osuwiska na skarpie – cele okręgu i Komisji
9. Podjęcie działań  w/ oświetlenia drogi do szkoły Muzycznej i przejscia przez park na Padniewskiego 

– cele okręgu
10. Działania w/s zmiany organizacji ruchu przy ul. Mierzwy – cele Komisji
11.  Podjęcie  działań  w/s  remontu  uliczki  os  Wandy  -Willowe  (kilkakrotna  interwencja  u 

przewodniczącego i zebranie podpisów pod petycją mieszkańców) – cel obiektywny
12. Podjęcie działań dotyczących lokalizacji spalarni, konsultacje społeczne, spotkania – cel Komisji
13. Uczestnictwo w imprezach organizowanych przez Radę np. dożynki – cel obiektywny
14. Udział w Wigilii w Branicach – cel obiektywny
15.  Aktywna  praca  na  rzecz  rozwoju  kultury  w dzielnicy  poprzez  pracę  w  Komisji  Kultury  –  cel 

Komisji
16. Przewodniczenie Komisji Prawa i Porządku Publicznego 
17. Praca w Zespole Koordynacyjnym
18. Aktywność na sesjach
19. Cztery delegacje w tym dwie z powodu konieczności mojej obecności ( Górali zakłócanie spokoju 

przez sklep Awiteks i wizja lokalna dot. kiosku z alkoholem), gdyby nie ta konieczność, byłabym delegowana 
zapewne dwukrotnie.

Radny  Jerzy  Daniec  odniósł  się  do  w/w oświadczenie  i  wyraził  swoje  oburzenie. 
Stwierdził,  że  nie  potrzebuje  pieniędzy  i  może  scedować  swoje  delegacje,  korzysta  ze 
swojego prywatnego samochodu kilka razy w tygodniu. Bierze udział w wizjach i spotkaniach 
ponieważ jest do tego przygotowany merytorycznie. Wyłapał wiele usterek i brakoróbstw. 

Radny  Katarzyna  Kapelak-Legut  stwierdziła,  że  niejednokrotnie  deklarowała  chęć 
współpracy, niestety czuje się pomijana.  

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

Radny Stanisław Maranda oświadczył, że sprawa nie dotyczy radnego Jerzego Dańca.

Radna Elżbieta Mitka odniosła się do wypowiedzi radnej Krystyny Frankiewicz.

11. 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 kwietnia 2012 
o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.

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

12. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady i  Zarządu Dzielnicy XVIII  Nowa Huta  Stanisław Moryc 
zamknął XV sesję o godz. 20.35 , wyczerpując cały program porządku obrad.
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Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

    Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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