
 

1 

 

 

 

 

 

Dz.18.0021.27.2020 
Podsumowanie: 

XXVII nadzwyczajna sesja VIII kadencji  

w dniu 30 listopada 2020 r. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3.Przyjęcie protokołu z XXV sesji nadzwyczajnej i XXVI sesji nadzwyczajnej. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 257 – w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 258 - w sprawie budowy chodników na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w 

ramach „Programu budowy chodników”, 

Druk Nr 259 - w sprawie operatora obiektu sportowego na Błoniach Mogilskich, 

Druk Nr 260 - w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa 

Dzielnic” na rok 2020, 

Druk Nr 261 - w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania 

realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

Druk Nr 262 - w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania 

realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

Druk Nr 264- w sprawie przywrócenia kursowania linii autobusowej nr 132, 

Druk Nr 265 - w sprawie przywrócenia na dotychczasową trasę linii autobusowej nr 142, 

Druk Nr 266 – w sprawie propozycji zmian w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Krakowa, 

Druk Nr 267 - w sprawie wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta 

Krakowa, oraz miejskiej jednostki organizacyjnej do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 

zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

Druk Nr 268 - w sprawie wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta 

Krakowa, oraz miejskiej jednostki organizacyjnej do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 

zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie sesji. 
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Podjęte uchwały:  
 

XXVII/251/2020 W sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020 

XXVII/252/2020 w sprawie budowy chodników na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w 

ramach „Programu budowy chodników” 

XXVII/253/2020 w sprawie operatora obiektu sportowego na Błoniach Mogilskich   

XXVII/254/2020 w sprawie  zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. 

„Obsługa Dzielnic” na rok 2020 

XXVII/255/2020 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania 

realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

XXVII/256/2020 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania 

realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

XXVII/257/2020 W sprawie przywrócenia kursowania linii autobusowej nr 132 

XXVII/258/2020 w sprawie  przywrócenia na dotychczasową trasę linii autobusowej nr 142 

XXVII/259/2020 w sprawie  propozycji zmian w procedurze Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Krakowa 

XXVII/260/2020 w sprawie wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta 

Krakowa, oraz miejskiej jednostki organizacyjnej do budżetu Miasta 

Krakowa na rok 2021 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta 

XXVII/261/2020 w sprawie wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta 

Krakowa, oraz miejskiej jednostki organizacyjnej do budżetu Miasta 

Krakowa na rok 2021 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta 
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Dz-18.0021.27.2020 

PROTOKÓŁ 

XXVII SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa 

Huta  
                       w trybie stacjonarno-zdalno-korespondencyjnym 

 

XXVII sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 30 listopada 

2020 r. w siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

 

Sesja odbyła się w trybie stacjonarno-zdalno-korespondencyjnym zgonie 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. 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) Wprowadzenie uchwały na Druku nr 261- zał. nr 3 

4) Wprowadzenie uchwały na Druku nr 262- zał. nr 4 

5) Wprowadzenie uchwały na Druku nr 264- zał. nr 5 

6) Wprowadzenie uchwały na Druku nr 265- zał. nr 6 

7) Wprowadzenie uchwały na Druku nr 266- zał. nr 7 

8) Wprowadzenie uchwały na Druku nr 267- zał. nr 8 

9) Wprowadzenie uchwały na Druku nr 268- zał. nr 9 

10) Projekt porządku obrad – głosowanie imienne – zał. nr 10 

11) Autopoprawka zarządu do druku nr 257 – zał. 11 

12) Autopoprawka 2 zarządu do druku nr 257 – zał. 12 

13) Druk nr 257 – głosowanie imienne – zał. nr 13 

14) Druk nr 258 – głosowanie imienne – zał. nr 14 

15) Druk nr 259 – głosowanie imienne – zał. nr 15 

16) Druk nr 260 – głosowanie imienne – zał. nr 16 

17) Druk nr 261 – głosowanie imienne – zał. nr 17 

18) Autopoprawka zarządu do druku nr 262 – zał. nr 18 

19) Druk nr 262 – głosowanie imienne – zał. nr 19 

20) Druk nr 264 – głosowanie imienne – zał. nr 20 

21) Druk nr 265 – głosowanie imienne – zał. nr 21 

22) Druk nr 266 – głosowanie imienne – zał. nr 22 

23) Druk nr 267 – głosowanie imienne – zał. nr 23 

24) Poprawka radnego S. Moryca do druku nr 268 – zał. nr 24 

25) Poprawka radnej B. Poszwy do druku nr 268 – zał. nr 25 

26) Poprawka radnego S. Moryca do druku nr 268 – głosowanie imienne - zał. nr 26 

27) Poprawka radnej B. Poszwy do druku nr 268 – głosowanie imienne – zał. nr 27 

28) Druk nr 268 – głosowanie imienne – zał. nr 28 

29) Oryginały uchwał - zał. nr 29. 

_________________________________ 

 

XXVII sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.00 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który serdecznie 
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przywitał uczestniczących w posiedzeniu sesji zdalnie, stwierdził quorum. Lista obecności 

radnych – zał. nr 1.  

 

Prowadzący ogłosił 3 minuty przerwy technicznej. 

 

Po przerwie  

 

2. 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.Przyjęcie protokołu z XXV sesji nadzwyczajnej i XXVI sesji nadzwyczajnej. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 257 – w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Druk Nr 258 - w sprawie budowy chodników na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w 

ramach „Programu budowy chodników”, 

Druk Nr 259 - w sprawie operatora obiektu sportowego na Błoniach Mogilskich, 

Druk Nr 260 - w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa 

Dzielnic” na rok 2020, 

Druk Nr 261 - w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania 

realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

Druk Nr 262 - w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania 

realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 

projektów uchwał: 

Druk Nr 261 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020, 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość – zał. nr 3. 

 

Druk Nr 262 - w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania 

realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 
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Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość – zał. nr 4. 

 

Druk Nr 264 – w sprawie przywrócenia kursowania linii autobusowej nr 132, 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość – zał. nr 5. 

 

Druk Nr 265 - w sprawie przywrócenia na dotychczasową trasę linii autobusowej nr 142, 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość – zał. nr 6. 

 

Druk Nr 266 - w sprawie propozycji zmian w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta 

Krakowa, 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość – zał. nr 7. 

 

Druk Nr 267 - w sprawie wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta 

Krakowa, oraz miejskiej jednostki organizacyjnej do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 

zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość - zał. nr 8. 

 

Druk Nr 268 – w sprawie w sprawie wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa, Prezydenta 

Miasta Krakowa, oraz miejskiej jednostki organizacyjnej do budżetu Miasta Krakowa na rok 

2021 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta , 

Wszyscy Radni otrzymali projekt uchwały. 
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Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość – zał. nr 9. 

 

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 – zał. nr 10. 

 

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

obrad stanowi porządek obrad XXVII sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji nadzwyczajnej i XXVI sesji nadzwyczajnej. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXV sesji 

nadzwyczajnej i XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy XVIII były do wglądu w Biurze 

Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXV sesji nadzwyczajnej i XXVI sesji 

nadzwyczajnej został przyjęty. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek Grupy Radnych o głosowanie imienne 

projektów uchwał na Druku nr 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268 – zał. nr 

2. 

 

Druk nr 257 – projekt Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – referent Stanisław 

Moryc.   

- w  sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2020 z 2 autopoprawkami – zał. nr 11,12. 

W dyskusji głos zabrali radni: Sebastian Piekarek, Stanisław Moryc. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne zgodnie z listą – zał. nr 13. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało            –      21 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII//251/2020. 
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Druk nr 258 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie budowy chodników na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w ramach „Programu 

budowy chodników 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Agnieszka Żołądź, Stanisław Moryc. 

Prowadzący poinformował, że radny Edward Porębski zgłosił poprawkę do w/w druku, 

jednak ją wycofał. Będzie tworzona dodatkowa lista remontów chodników. 

Na kolejną sesję zostanie przygotowana lista hierarchiczna zadań w zakresie remontów 

nakładkowych ulic. Poprosił radnych o zgłaszanie wniosków do dnia 3 grudnia,  lista będzie 

przekazana do Komisji Infrastruktury RMK. 

Następnie głos zabrali radni: Sebastian Piekarek, Stanisław Moryc. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 14. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało            –      21 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII//252/2020. 
 

Prowadzący sprawdził obecność radnych na sesji. 

 

Druk nr 259 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie operatora obiektu sportowego na Błoniach Mogilskich 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 15. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymał się           -        1 radny 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII//253/2020. 
 

Druk nr 260 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 

2020 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Beata Poszwa. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 16. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało            –      21 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII//254/2020. 
 

Druk nr 261 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, Bogumiła Drabik.  
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- w  sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego 

na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 17. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało            –      21 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII//255/2020. 
 

Druk nr 262 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego 

na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta z autopoprawką – zał. nr 18. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 19. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało            –      21 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII//256/2020. 
 

Druk nr 264 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, Tomasz Kudelski. 

- w sprawie przywrócenia kursowania linii autobusowej nr 132. 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Jan Pyż, Tomasz Kudelski, Bogumiła 

Drabik, Józef Szuba. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 20. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII//257/2020. 
 

Druk nr 265 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, Beata Poszwa. 

- w sprawie przywrócenia na dotychczasową trasę linii autobusowej nr 142.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 21. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      20 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII//258/2020. 
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Druk nr 266 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, Sebastian Piekarek. 

- w sprawie propozycji zmian w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. 

W dyskusji głos zabrali radni: Agnieszka Żołądź, Sebastian Piekarek, Krystyna Frankiewicz, 

Sebastian Piekarek, Tomasz Kudelski. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 22. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymał się           -        1 radny 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII//259/2020. 
 

Druk nr 267 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie w sprawie w sprawie wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa, Prezydenta 

Miasta Krakowa, oraz miejskiej jednostki organizacyjnej do budżetu Miasta Krakowa na rok 

2021 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały – przeprowadzono głosowanie 

imienne – zał. nr 23. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            –      19 radnych 

Przeciw           -        0 

Wstrzymało się         -        0 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII//260/2020. 
 

Druk nr 268 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie w sprawie w sprawie wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa, Prezydenta 

Miasta Krakowa, oraz miejskiej jednostki organizacyjnej do budżetu Miasta Krakowa na rok 

2021 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta . 

W dyskusji głos zabrali radni: Agnieszka Żołądź, Sebastian Piekarek, Beata Poszwa, 

Sebastian Piekarek, Stanisław Moryc, Tomasz Kudelski, Sebastian Piekarek, Stanisław 

Moryc, Beata Poszwa, Stanisław Moryc, Sebastian Piekarek, Tomasz Kudelski, Krystyna 

Frankiewicz, Agnieszka Żołądź 

 

Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka radnego Stanisława Moryca o wykreślenie 

z § 1 pkt 9 i 10  – zał. nr 24. 

Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka radnej Beata Poszwy o wycofanie druku nr 

268 z obrad sesji i odesłanie do projektodawcy – zał. nr 25. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnej Beaty Poszwy. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –        3 radnych 

Przeciw         -        6 radnych  

Wstrzymało się      -        9 radnych 

Poprawkę odrzucono – zał. nr 26. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnego Stanisława Moryca. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało         –      11 radnych 

Przeciw         -        1 radny  

Wstrzymało się      -        5 radnych 

Poprawkę przyjęto – zał. nr 27. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką – przeprowadzono 

głosowanie imienne – zał. nr 28. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –      16 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        3 radnych 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr XXVII//261/2020. 
 

Radna Krystyna Frankiewicz złożyła głos odrębny dotyczący zaliczenia przez 

Przewodniczącego głosu radnego Rafała Brzezińskiego w głosowaniu jako głosu „za” skoro 

nie brał udziału w głosowaniu poprawki. 

 

Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem w sprawach dotyczących sesji rozstrzyga 

Przewodniczący, a głos Radnego Rafała Brzezińskiego nie wpływa wynik głosowania. 

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Radny Sebastian Piekarek wyjaśnił, że wszystkie punkty zawarte w projekcie uchwały 

były poparte wnioskami Mieszkańców. 

 

Radna Agnieszka Żołądź powiadomiła o programie poprawy bezpieczeństwa, 

poprosiła o przesyłanie wniosków dotyczących doświetlenia przejść dla pieszych lub montażu 

sygnalizacji świetlnej oraz propozycji zgłoszenia do programu budowy ścieżek rowerowych 

ścieżki  do Kopca Wandy. 

 

Radny Jarosław Matuszczyk poinformował o odbywających się polowaniach na 

terenie Dzielnicy XVIII.  

W dyskusji głos zabrali radni: Tomasz Kudelski, Marcin Pawlik, Jan Pyż. 

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXVII sesję nadzwyczajną o godz. 20.38, wyczerpując cały program porządku 

obrad. 

 

Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 
 


