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Dz.18.0021.21.2020 
Podsumowanie: 

XXI nadzwyczajna sesja VIII kadencji  

w dniu 19 maja 2020 r. 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 201 - w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności zarządu 

oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta za rok 2019”, 

Druk Nr 202 - w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu 

„Nowa Huta dziś!”, 

Druk Nr 203 - w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/2019 z dnia 8 lipca 2019 z późn. zm. 

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta na rok 2020, 

Druk Nr 204 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 205 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 206 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa huta 

realizowanych w latach 2019 - 2022, 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie sesji. 
 

 

 

Podjęte uchwały:  
 

XXI/196/2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności 

zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na 

realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2019” 

XXI/197/2020 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach 

programu „Nowa Huta dziś!” 

XXI/198/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/2019 z dnia 8 lipca 2019 z późn. 

zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020 

XXI/199/2020 w sprawie  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020 

XXI/200/2020 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020   

XXI/201/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2019 - 2022 
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Dz-18.0021.21.2020 

PROTOKÓŁ 

XXI  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
                                      w trybie stacjonarno-zdalnym 

 

XXI sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 19 maja 2020 r. w budynku 

UMK os. Zgody 2. 

Sesja odbyła się w trybie zdalno-stacjonarnym z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, 

związanym z istotnym zagrożeniem jakie niesie za sobą rozprzestrzenianie się wirusa SARS-

CoV-2 oraz wywołanej tym wirusem choroby COVID-19 oraz wprowadzonego 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanu epidemii. Na sali były 

zachowane obowiązujące standardy ochrony osobistej. 

  

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1 

2) Wniosek Grupy Radnych o głosowanie imienne – zał. nr 2 

3) Druk nr 201 – głosowanie imienne – zał. nr 3 

4) Autopoprawka zarządu do druku nr 202 – zał. nr 4 

5) Druk nr 202 – głosowanie imienne – zał. nr 5 

6) Autopoprawka zarządu do druku nr 203 – zał. nr 6 

7) Druk nr 203 – głosowanie imienne – zał. nr 7 

8) Autopoprawka zarządu do druku nr 204 – zał. nr 8 

9) Druk nr 204 – głosowanie imienne – zał. nr 9 

10) Autopoprawka zarządu do druku nr 205 – zał. nr 10 

11) Druk nr 205 – głosowanie imienne – zał. nr 11 

12) Autopoprawka zarządu do druku nr 206 – zał. nr 12 

13) Druk nr 206 – głosowanie imienne – zał. nr 13 

14) Oryginały uchwał - zał. nr 14. 

_________________________________ 

 

XXI sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.20 Przewodniczący 

Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który serdecznie przywitał obecnych 

na sali oraz uczestniczących w posiedzeniu sesji zdalnie, sprawdził obecność i stwierdził 

quorum. Lista obecności radnych – zał. nr 1.  

 

Przedstawienie projektu porządku obrad. 

  

Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został 

przesłany pocztą elektroniczną wraz z zaproszeniem na sesję. 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 201 - w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności zarządu 

oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta za rok 2019”, 

Druk Nr 202 - w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu 

„Nowa Huta dziś!”, 
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Druk Nr 203 - w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/2019 z dnia 8 lipca 2019 z późn. zm. 

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta na rok 2020, 

Druk Nr 204 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 205 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 206 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

realizowanych w latach 2019 - 2022, 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się       -      0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

 

Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku 

obrad stanowi porządek obrad XXI sesji. 

 

3. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek Grupy Radnych o głosowanie imienne 

projektów uchwał na Druku nr 201, 202, 203, 204, 205, 206 – zał. nr 2. 

 

Druk nr 201 – projekt Komisji Rewizyjnej – referent Krystyna Frankiewicz.   

- w  sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności zarządu oraz poziomu 

rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

za rok 2019”. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała obszerne uzasadnienie. 

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Andrzej Kowalik, Marta 

Bielecka-Woźniak, Józef Szuba,  Jan Pyż, Edward Porębski, Krystyna Frankiewicz, 

Agnieszka Żołądź, Krystyna Frankiewicz, Mariusz Woda, Stanisław Moryc, Krystyna 

Frankiewicz, Łukasz Zarodkiewicz, Agnieszka Żołądź, Krystyna Frankiewicz, Edward 

Porębski, Agnieszka Żołądź, Łukasz Zarodkiewicz. 

Radny Tomasz Kudelski zgłosił wniosek formalny  o zamknięcie dyskusji – wycofany. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 3. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            –      16 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        2 radnych 
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2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXI//196/2020. 
 

Druk nr 202 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta 

dziś!” z autopoprawką – zał. nr 4.  

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna 

Frankiewicz, Stanisław Moryc, Agnieszka Żołądź, Stanisław Moryc. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 5. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 16 radnych 

Za głosowało            –      16 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXI//197/2020. 
 

Druk nr 203 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.  

- w  sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/2019 z dnia 8 lipca 2019 z późn. zm. w sprawie 

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 

2020 z autopoprawką – zał. nr 6. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 7. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 16 radnych 

Za głosowało            –      16 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXI//198/2020. 
 

Druk nr 204 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2020 z autopoprawką – zał. nr 8.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 9. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało            –      18 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXI//199/2020. 
 

Druk nr 205 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2020 z autopoprawką – zał. nr 10.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 11. 
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Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXI//200/2020. 
 

Druk nr 206 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań 

inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w 

latach 2019 – 2022 z autopoprawką – zał. nr 12.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 13. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXI//201/2020. 
 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Radna Beata Poszwa podziękowała radnemu Janowi Pyżowi za interwencję i pomoc 

mieszkańcom os. Kolorowego 25 w sprawie budowy bloku przy Al. Jana Pawła II. 

 

Radna Krystyna Frankiewicz odniosła się do działań Miejskiego Konserwatora 

Zabytków (działania niegospodarne). 

Przewodniczący udzielił odpowiedzi. 

 

Radny Mariusz Woda wyraził sprzeciw degradacji Klubu Sportowego „Hutnik”. 

W dalszej dyskusji udział wzięli radni: Sebastian Piekarek, Stanisław Moryc.  

 

Przewodniczący poprosił radnych o nadsyłanie do końca miesiąca na adres e’mailowy 

Rady listy zadań z zakresu infrastruktury do realizacji w roku 2021.    

 

Radna Bogumiła Drabik i Krystyna Frankiewicz  zwróciły się z prośbą o pomoc dla 

byłej radnej zmagającej się z ciężką chorobą.   

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXI sesję nadzwyczajną o godz. 20.45, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 
 


