
Dz.18.0020.1.18.2012
Podsumowanie:

XVIII sesja VI kadencji 
w dniu 16 kwietnia 2012 r.

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII 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  do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Zakładu 

Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie jako element projektu „Program 
gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, wraz z infrastrukturą techniczną – na 
działkach nr: 64/32, 64/10, 64/17, 64/41, 64/42, 64/9, 103/3, 64/40, 64/15, 64/35, 36/7, 
36/8, 48/4, 48/3, 3/1, 3/5, 3/6, 107, 108, 109, 2/4, 2/5, 100/1, 1/1, 1/5, 1/8, 1/7, 101/3 
obręb 43 Nowa Huta; 1/565, 1/566, 1/228, 39/6, 1/349, 36, 42, 35/3 obręb 20 Nowa 
Huta; 264/15, 264/16, 263/11, 51/25, 51/27, 51/24, 249 obręb 47 Nowa Huta,  przy ul. 
Giedroycia w Krakowie” – druk nr 2,

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012 – 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 zmiany realizatora zadania priorytetowego na rok 2012 – druk nr 9,
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 11.

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

XVIII/285/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
XVIII/286/12 w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Budowa Zakładu Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie 

jako element projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w 

Krakowie”, wraz z infrastrukturą techniczną – na działkach nr: 64/32, 

64/10, 64/17, 64/41, 64/42, 64/9, 103/3, 64/40, 64/15, 64/35, 36/7, 36/8, 

48/4, 48/3, 3/1, 3/5, 3/6, 107, 108, 109, 2/4, 2/5, 100/1, 1/1, 1/5, 1/8, 1/7, 

101/3  obręb 43 Nowa Huta; 1/565, 1/566, 1/228, 39/6, 1/349, 36, 42, 

35/3 obręb 20 Nowa Huta; 264/15, 264/16, 263/11, 51/25, 51/27, 51/24, 

249 obręb 47 Nowa Huta,  przy ul. Giedroycia w Krakowie 
XVIII/287/12 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012     
XVIII/288/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/289/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
XVIII/290/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/291/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/292/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/293/12 w sprawie zmiany realizatora zadania priorytetowego na rok 2012
XVIII/294/12 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury 

Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
XVIII/295/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Dz.18.0020.1.18.2012

PROTOKÓŁ
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XVIII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XVIII  sesja  Rady Dzielnicy  XVIII  Nowa Huta  odbyła  się  16  kwietnia  2012 r.  w 
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Lista obecności Gości– zał. nr 2.
3) Lista Gości – zapisy do zabrania głosu – zał. nr 3,
4) Wnioski o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady – zał. nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 i 12.
5) Wniosek o głosowanie imienne projektu uchwały na Druku Nr 2 – zał. nr 13.
6) Wyniki głosowania imiennego Druk nr 2 – zał. nr 14.
7) Oryginały uchwał - zał. nr 15.
8) Wypowiedź radnego Janusza Więcława – zał. 16.

_________________________________

XVIII  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 XVII 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  do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Zakładu 

Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie jako element projektu „Program 
gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, wraz z infrastrukturą techniczną – na 
działkach nr: 64/32, 64/10, 64/17, 64/41, 64/42, 64/9, 103/3, 64/40, 64/15, 64/35, 36/7, 
36/8, 48/4, 48/3, 3/1, 3/5, 3/6, 107, 108, 109, 2/4, 2/5, 100/1, 1/1, 1/5, 1/8, 1/7, 101/3 
obręb 43 Nowa Huta; 1/565, 1/566, 1/228, 39/6, 1/349, 36, 42, 35/3 obręb 20 Nowa 
Huta; 264/15, 264/16, 263/11, 51/25, 51/27, 51/24, 249 obręb 47 Nowa Huta,  przy ul. 
Giedroycia w Krakowie” – druk nr 2.

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

Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  wpłynęło  9  wniosków  o 
włączenie pod obrady projektów uchwał:
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- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012 (zał. nr 4).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 3 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –  15 radnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 5).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 4 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –  15 radnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 6).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 5 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało          –  15 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymał się         -    1 radny

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 7).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 6 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało          –  15 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymał się         -    1 radny

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 8).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 7 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  16 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymał się        -    1 radny

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 9).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 8 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  16 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymał się        -    1 radny
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- w sprawie zmiany realizatora zadania priorytetowego na rok 2012 (zał. nr 10).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 9 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  14 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    3 radnych

-  w  sprawie  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Infrastruktury  Komunalnej  Rady 
Dzielnicy XVIII Nowa Huta (zał. nr 11).

Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 10 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  15 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    2 radnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 12).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 11 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało          –  15 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymał się         -    1 radny

Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania – wprowadzenie Druku nr 3.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało          –  15 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymał się         -    1 radny

Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania – wprowadzenie Druku nr 4.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało          –  15 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymał się         -    1 radny

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z w/w zmianami.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało          –  15 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymał się         -    1 radny
Porządek obrad XVIII sesji został przyjęty.
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Przewodniczący  Stanisław Moryc  przywitał  Gości  –  mieszkańców,  przedstawicieli 
Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK oraz Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

 
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

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

4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

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

Druk  nr  1  –  projekt  Zarządu  –  referent  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         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XVIII/285/12. 

Druk  nr  2  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  negatywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego 

- w sprawie opinii  do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Zakładu 
Termicznego Przekształcenia Odpadów w Krakowie jako element projektu „Program 
gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, wraz z infrastrukturą techniczną – na 
działkach nr: 64/32, 64/10, 64/17, 64/41, 64/42, 64/9, 103/3, 64/40, 64/15, 64/35, 36/7, 
36/8, 48/4, 48/3, 3/1, 3/5, 3/6, 107, 108, 109, 2/4, 2/5, 100/1, 1/1, 1/5, 1/8, 1/7, 101/3 
obręb 43 Nowa Huta; 1/565, 1/566, 1/228, 39/6, 1/349, 36, 42, 35/3 obręb 20 Nowa 
Huta; 264/15, 264/16, 263/11, 51/25, 51/27, 51/24, 249 obręb 47 Nowa Huta,  przy ul. 
Giedroycia w Krakowie”.

W dyskusji na temat zmiany Uzasadnienia udział wzięli radni: Janusz Więcław, Stanisław 
Moryc, a w sprawie sposobu procedowania projektu uchwały radni: Stanisław Maranda oraz 
Stanisław Moryc.

Przewodniczący  Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i 
Rozwoju  Gospodarczego  Janusz  Więcław  przystąpił  do  omawiania  projektu  uchwały  i 
wyjaśniania nieścisłości.
W dyskusji głos zabrali: 
-  Janusz  Więcław – zapytał  czy  w związku z  wymianą  części  działek została  zmieniona 
decyzja środowiskowa,
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- przedstawiciel KHK – wyjaśnił, że jest jedna decyzja środowiskowa wydana przez Wydział 
Kształtowania Środowiska UMK, opracowano aneks do Raportu,
- Janusz Więcław – zapytał  czy można procedować  ULI CP jeżeli decyzja środowiskowa 
zawiera inne dane niż zgłoszony wniosek,
-  Z-ca  Dyrektora  Wydziału  Architektury  UMK –  wyjaśniła,  że  decyzja  była  wydana  na 
większy obszar niż obecny.   

W dalszej  dyskusji  na temat  zmiany i  podziału działek głos zabrali  Janusz Więcław oraz 
przedstawiciel Wydziału Architektury UMK.

Następnie:
-  Janusz Więcław - poruszył problem dojazdu do inwestycji przez działkę prywatną,
-  Z-ca  Dyrektora  Wydz.  Architektury  UMK -  szczegółowo wyjaśniła  zasady  wydawania 
decyzji lokalizacyjnych, 
-  Janusz Więcław – zapytał czy droga S 7 powstanie,
-  przedstawiciel  KHK – wyjaśnił,  że  nic  mu nie  wiadomo by realizacja  drogi  miała  być 
zaniechana, 
-  Janusz  Więcław –  przypomniał,  że  Sanepid  wydał  warunkową  decyzję  dotyczącą  dróg 
dowozu odpadów do spalarni, minęło 3 lata a problem nie został rozwiązany, droga S7 nie 
jest  umieszczona  w  krajowych  planach  budowy,  jest  wiele  protestów  stowarzyszeń 
ekologicznych, podkreślił, że miejsce gdzie ma powstać spalarnia jest terenem zalewowym 
położonym w bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej,
-  Stanisław Maranda  –  zauważył,  że  projekt  uchwały z  pozytywną  opinią  zarządu został 
przedstawiony  bardzo  negatywnie,  we  wniosku  Wydziału  Architektury  UMK  brak 
wyjaśnienia dlaczego Rada Dzielnicy ma powtórnie opiniować wniosek o lokalizację ZTPO, 
na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego przedstawiciele KHK poinformowali, że 
jest to nowy wniosek, zwrócił się do zarządu o podanie nowego konkretnego Uzasadnienia 
projektu, Umowa społeczna nie jest realizowana zgodnie z harmonogramem. 

Prowadzący obrady udzielił głosu Gościom.

Mieszkaniec  os.  Centrum  B  –  większość  mieszkańców  jest  przeciwna  budowie 
spalarni, już  w chwili obecnej powietrze jest bardzo zanieczyszczone, Rada Dzielnicy jest 
jedyną  ochroną  mieszkańców,  radni  biorą  na  siebie  odpowiedzialność  za podjętą  decyzję, 
zaapelował by głosowali zgodnie z sumieniem.

Prezes Stowarzyszenia Łąki Nowohuckie omówił kilka problemów:
-  warunkowa  opinia  Sanepidu  wymusza  konieczność  wykonania  rozwiązania  drogowego, 
droga S 7 w najbliższej przeszłości nie powstanie,
-  Kopiec  Wandy  zostanie  odcięty,  zasłonięty  ekranami,  Stowarzyszenie  jest  przeciwne 
budowie S7 po wschodniej stronie Kombinatu,

- lokalizacja spalarni stoi w sprzeczności z 3 projektami: wykorzystanie wysypiska żużla i 
pyłu na kompleks rozrywkowy, studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 
konkurs na projekt przestrzenno-ideowy rozwoju terenu od ul. Bulwarowej do Cła,

- nie rozwiązano problemu składowania pozostałości po spalaniu,

-  budowa  budynku  spełniającego  wymagania  cyklu  technologicznego  będzie  bardzo 
kosztowna,

- ewentualną lokalizację ZTPO na terenie byłego Kombinatu.
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Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury UMK wyjaśniła, że zgodnie z prawem można 
prowadzić wiele postępowań lokalizacyjnych dla tego samego terenu, w ustawie są zapisy, że 
nie  można  zobowiązać  wnioskodawcy  do  spełnienia  warunków  i  świadczeń,  które  nie 
wynikają wprost z przepisów prawa.      

Przedstawiciel Krakowskiego Holdingu Komunalnego wyjaśnił, że zgodnie z opinią 
Sanepidu rozwiązania komunikacyjne mają  się  opierać,  między innymi o drogę  S7,  a  nie 
tylko i wyłącznie o drogę S7.

Radna  Krystyna  Frankiewicz  zapytała  jakimi  drogami  będą  dowożone  odpady  w 
przypadku nie wybudowania S7,
Przedstawiciel KHK stwierdził, że drogami przeznaczonymi do tego typu transportu.

Radny Janusz Więcław poruszył następujące problemy: 
- brak kanalizacji w os. Mogiła uniemożliwia budowę boiska i świetlicy,
- społeczeństwo chce uzyskać  wiarygodne informacje na temat swojego stanu zdrowia,  w 
okolicy znajduje się wiele szkodliwych zakładów,
- protesty społeczne, brak pisemnego uzasadnienia wyroku,
- artykuł w Dzienniku Polskim – wypowiedzi radnego MK Grzegorza Stawowego,
- zadania kompensacyjne mają  być  realizowane na terenie całej Dzielnicy, najmniej w os. 
Mogiła 

Radny Janusz Więcław zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały na Druku Nr 
2 do Zarządu ze względu na brak dokumentów niezbędnych do opiniowania uchwały celem 
uzyskania możliwości zapoznania się z pełną dokumentacją i dobrego przygotowania.

Pełna  wypowiedź  radnego  spisana  z  taśmy  magnetofonowej  stanowi  załącznik  nr  16  do 
protokołu.

Radny Stanisław Maranda poparł w/w wniosek i rozszerzył go o zmianę Uzasadnienia. 

Przewodniczący Stanisław Moryc przypomniał historię podjęcia przez Radę Dzielnicy 
XVIII,  obecny wniosek ULI CP dotyczy tych samych dokumentów, które były wcześniej 
procedowane, są one dostępne w siedzibie Rady, posiadają je również strony społeczne. W 
zeszłym roku na sesji odbyła się debata z przedstawicielami KHK i Stowarzyszenia „Zielona 
Mogiła”, na której były podane szczegółowe informacje.
Wyjaśnił,  że podczas  budowania  listy  dotyczącej  rekompensat  radni  kierowali  dodatkowe 
środki na teren całej Dzielnicy, a nie tylko na jej fragment. 
Następnie  odniósł  się  do  zadań  około  spalarniach,  w  zeszłym  roku  ze  względu  na 
ograniczenia budżetu MK część zadań nie była wykonana, w latach 2009, 2010 prace były 
realizowane zgodnie z harmonogramem. 
Przypomniał,  że  przed  sesją  radni  otrzymali  do  swoich  skrytek  pismo  Stowarzyszenia 
„Zielona Mogiła” przedstawiające jego stanowisko.
  

Prowadzący  wyjaśnił  okoliczności  przygotowania  treści  Uzasadnienia  do  projektu 
uchwały – informacje uzyskane na sesji RMK. 
Przewodniczący Stanisław Moryc, w ramach autopoprawki, poprosił o zmianę:
Uzasadnienie  otrzymuje  brzmienie  „Zakład  Termicznego  Przekształcenia  Odpadów  jako 
element  ”Programu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  w  Krakowie”  przyczyni  się  do 
optymalizacji składowania i utylizacji odpadów komunalnych”.
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Radny  Janusz  Więcław stwierdził,  że  zmieniły się  warunki  podejmowania  decyzji,  część 
problemów została lepiej rozeznana:
– mapa dowozu odpadów – brak realizacji drogi S7,
- teren zalewowy – Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego MK 
określiło granice obszarów zagrożonych wodą stuletnią.

Radna Krystyna Frankiewicz powiedziała, że w związku z trudnościami finansowymi Umowa 
Społeczna nie będzie realizowana.

Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury UMK wyjaśniła,  że Studium nie jest  podstawą  do 
wydawania ULI, znaczny obszar Miasta Krakowa jest terenem zalewowym zagrożonym wodą 
stuletnią, ponadto podkreśliła, że komplet materiałów określonych w zarządzeniu Prezydenta 
MK został przekazany do Rady Dzielnicy. Rada może pozyskać materiały od wnioskodawcy. 

Radny  Stanisław  Maranda  powiedział,  że  Uzasadnienie  go  zadowala,  zapytał  czy  przy 
rozpatrywaniu nowego wniosku nie należałoby zapytać ponownie stowarzyszeń, itp.

Przewodniczący przypomniał, że zarówno on, jak i większość radnych poprzedniej kadencji 
głosowała za budową ZTPO.

Radny Janusz Więcław jeszcze raz podkreślił,  że należy wziąć  pod uwagę  dotychczasowe 
doświadczenia i brak wystarczających dokumentów, wniósł o ponowne rozpatrzenie wniosku 
po otrzymaniu bardziej wiarygodnych informacji. 

Głos za wnioskiem formalnym wygłosił Stanisław Maranda, Janusz Więcław, głos przeciw – 
Stanisław Moryc. 
Przewodniczący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek formalny.

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   5 radnych
Przeciw        -  13 radnych
Wstrzymało się      -    2 radnych
Wniosek został odrzucony.

Grupa Radnych zgłosiła wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania imiennego – zał. nr 
13.

Przeprowadzono głosowanie imienne wg listy obecności (projekt uchwały na Druku nr 2 wraz 
z Autopoprawką Zarządu)– zał. nr 14.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      5 radnych
Wstrzymało się      -       0
Nieobecny – 1 radny
Uchwała nr XVIII/286/12. 
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Prowadzący ogłosił 10 min przerwy do godz. 20.15.

Po przerwie

Druk nr 3 – projekt Zarządu – referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu 

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     10 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się      -       2 radnych
Uchwała nr XVIII/287/12. 

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
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XVIII/288/12. 

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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XVIII/289/12. 

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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XVIII/290/12. 

Druk  nr  7  –  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.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XVIII/291/12. 

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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XVIII/292/12. 

Druk nr 9 – projekt Zarządu – referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu 

- w sprawie zmiany realizatora zadania  priorytetowego na rok 2012.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, 
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -      4
Wstrzymało się      -       1
Uchwała nr XVIII/293/12. 

Druk nr 10 – projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej – referent Jerzy Daniec, pozytywna 
opinia Zarządu 

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady 
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

W dyskusji głos zabrali radni: Janusz Więcław, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       3
Uchwała nr XVIII/294/12. 

Druk  nr  11  –  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 XVIII/295/12. 

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – brak. 

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował  o  spotkaniach  Wielkanocnych, 
Turnieju Lajkonika, wizji w terenie z udziałem przedstawicieli Wydziału Kultury UMK  i 
Miejskiego Konserwatora Zabytków (Willa Rogozińskich, szaniec Maksymiliana).

Przewodniczący  przedstawił  propozycję  poszerzenia  Szkoły  Aspirantów  PSP  oraz 
przeniesienia Gimnazjum Nr 50 z budynku na os. Zgody na ul. Bulwarową.  

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radny Edward Porębski poinformował o złożeniu wniosku o wcześniejsze zapalanie 
oświetlenia  ulicznego,  poruszył  sprawę  braku  środków  na  budowę  boiska  przy  Szkole 
Podstawowej Nr 88. Podkreślił, że większość zadań kompensacyjnych w latach 2009 - 2010 
została wykonana, szczególnie na terenach podmiejskich.

Przewodniczący  Stanisław Moryc  powiadomił  o  planowanym posiedzeniu  Zespołu 
Zadaniowego  ds.  realizacji  zadań  kompensacyjnych,  monitoringu  procesu  budowy  i 
funkcjonowania ZTPOK na terenie Dzielnicy XVIII w Krakowie w dniu 20 kwietnia 2012, na 
którym zostaną wyjaśnione sprawy związane z finansowaniem zadań. 

Radny  Janusz  Więcław  odczytał  fragment  wypowiedzi  radnego  MK  Grzegorza 
Stawowego (Platforma Obywatelska)  z artykułu zamieszczonego w Dzienniku Polskim z 
dnia  16 kwietnia  2012 „Na inną  nas  nie  stać.  Krakowskie  być  albo nie  być.  Dyskusja  o 
konieczności  budowy  spalarni  odpadów  komunalnych”  i  wniósł  o  jego  zamieszczenie  w 
protokole.
„W  Mogile  zabrakło  pomysłu  na  znalezienie  porozumienia  władz  z  mieszkańcami. 
Wymyślono rekompensaty dla Dzielnicy XVIII, w której leży Mogiła. Problem w tym, że te 
miliony złotych mają popłynąć do całej – największej powierzchniowo Dzielnicy Krakowa. 
Tak więc skorzystają na tym mieszkańcy, którzy nie mają bezpośrednio kontaktu ze spalarnią, 
natomiast znikoma część środków zostanie zainwestowana u bezpośrednio zainteresowanych 
z Mogiły i Kujaw. Nie pomyślano również o bardziej bezpośredniej ofercie dla mieszkańców 
jak  oferta  wykupy  nieruchomości  lub  dopłat/rekompensat,  jeśli  rzeczoznawcy  majątkowi 
stwierdzą spadek ich wartości. Moim zdaniem nie przedstawiono też wiarygodnego sposobu 
kontroli przez stronę społeczną tego, co ma się wydostawać z kominów spalarni. Te błędy 
mogą nas sporo kosztować”.

W dyskusji  na temat  wizji  na terenie tzw. Willi  Rogozińskich udział  wzięli  radni: 
Miłosława Ciężak i Stanisław Moryc.
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Radna  Maria  Sajdak  zaprosiła  radnych  na  wystawę  i  koncert  w  Kościele  O.O. 
Bernardynów w dniu 20 kwietnia 2012 godz. 18.00.    

8. Ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 21 maja 2012 r. o 
godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
zamknął XVIII sesję o godz. 20.50 , wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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