
Dz.18.0020.1.35.2013
Podsumowanie:

XXXV sesja VI kadencji 
w dniu 29 sierpnia 2013 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV 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 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 do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego

wielorodzinnego z garażem podziemnym na dz.  nr  4/8,  obr.  48 Nowa Huta,  wraz z
budową drogi dojazdowej i wjazdu na dz. nr 20/32, 4/8, przebudową drogi dojazdowej
od strony południowej na dz. nr 4/13, 20/35, 4/14, 1/6, 1/5, 4/8, obr. 48 Nowa Huta oraz
infrastrukturą  techniczną  (zmiana  lokalizacji  stacji  trafo,  likwidacja  części  trasy
wodociągowej Ø 800, budowa nowej trasy sieci wodociągowej, likwidacja części trasy
ciepłociągu i budowa nowej trasy sieci ciepłociągu, przekładka trasy kabla NN) na dz.
nr 4/8, 4/9, 20/32, 1/5, obr. 48 Nowa Huta przy ul. Padniewskiego w Krakowie”  – druk
nr 12,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych
wielorodzinnych  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  (budowa  sieci  kanalizacyjnej  i
wodociągowej) oraz budową drogi wewnętrznej na dz. nr 570, 571, 572, 573, 564/1 obr.
46  w Krakowie”  – druk nr 13,

- w  sprawie  opinii  do  ULI  CP  dla  inwestycji  pn.:  „Rozbudowa  i  modernizacja
oczyszczalni ścieków KUJAWY przy ul. Dymarek w Krakowie na działkach nr 351/4,
355/1, 292/1, 292/2 obr. 40 Nowa Huta”  – druk nr 14,

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 – druk nr 15,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014 – druk nr 16,
- w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  dróg,  chodników  i

oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2013
- druk nr 17,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 18,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 19,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 20,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 21,
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 22,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 23,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 24,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 25,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 26,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 27,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 28,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 29,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 30,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 31,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 32,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 33,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 34,
- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych,

gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 – druk nr 35,
- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych,

gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 – druk nr 36,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 – druk nr 37,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 38,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 39

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

XXXV/504/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/505/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/506/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/507/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/508/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/509/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/510/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/511/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/512/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/513/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/514/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/515/13 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku 

mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z garażem podziemnym na dz. 

nr 4/8, obr. 48 Nowa Huta, wraz z budową drogi dojazdowej i wjazdu na 

dz. nr 20/32, 4/8, przebudową drogi dojazdowej od strony południowej na

dz. nr 4/13, 20/35, 4/14, 1/6, 1/5, 4/8, obr. 48 Nowa Huta oraz 

infrastrukturą techniczną (zmiana lokalizacji stacji trafo, likwidacja 

części trasy wodociągowej Ø 800, budowa nowej trasy sieci 

wodociągowej, likwidacja części trasy ciepłociągu i budowa nowej trasy 

sieci ciepłociągu, przekładka trasy kabla NN) na dz. nr 4/8, 4/9, 20/32, 

1/5, obr. 48 Nowa Huta przy ul. Padniewskiego w Krakowie
XXXV/516/13 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków 

mieszkalnych  wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną (budowa

sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) oraz budową drogi wewnętrznej na 

dz. nr 570, 571, 572, 573, 564/1 obr. 46 w Krakowie”  
XXXV/517/13 w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i 

modernizacja oczyszczalni ścieków KUJAWY przy ul. Dymarek w 

Krakowie na działkach nr 351/4, 355/1, 292/1, 292/2 obr. 40 Nowa Huta”
XXXV/518/13 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013
XXXV/519/13 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014
XXXV/520/13 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz 

z oświetleniem w roku 2013
XXXV/521/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/522/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/523/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/524/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
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XXXV/525/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/526/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/527/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/528/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/529/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/530/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/531/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/532/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/533/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/534/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/535/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/536/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/537/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/538/13 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2013
XXXV/539/13 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2013

XXXV/540/13 w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2013
XXXV/541/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXV/542/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
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Dz.18.0020.1.35.2013

PROTOKÓŁ
XXXV SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XXXV sesja  Rady Dzielnicy XVIII  Nowa Huta odbyła się  29 sierpnia  2013 r.  w
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektu uchwały na Druku nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 – zał. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

3) Autopoprawka do projektu uchwały na Druku Nr 17 – zał. nr 24.
4) Oryginały uchwał - zał. nr 25.
5) Wolny wniosek radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 26.
6) Wolne wnioski radnego Edwarda Porębskiego – zał. nr 27,28, 29, 30, 31. 

________________________________

XXXV  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. 

Przewodniczący podał terminy sesji – 23 września, 21 października, 25 listopada, 16 grudnia
2013. 

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 XXXIV 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 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 do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalno-usługowego

wielorodzinnego z garażem podziemnym na dz.  nr  4/8,  obr.  48 Nowa Huta,  wraz z
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budową drogi dojazdowej i wjazdu na dz. nr 20/32, 4/8, przebudową drogi dojazdowej
od strony południowej na dz. nr 4/13, 20/35, 4/14, 1/6, 1/5, 4/8, obr. 48 Nowa Huta oraz
infrastrukturą  techniczną  (zmiana  lokalizacji  stacji  trafo,  likwidacja  części  trasy
wodociągowej Ø 800, budowa nowej trasy sieci wodociągowej, likwidacja części trasy
ciepłociągu i budowa nowej trasy sieci ciepłociągu, przekładka trasy kabla NN) na dz.
nr 4/8, 4/9, 20/32, 1/5, obr. 48 Nowa Huta przy ul. Padniewskiego w Krakowie”  – druk
nr 12,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków mieszkalnych
wielorodzinnych  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  (budowa  sieci  kanalizacyjnej  i
wodociągowej) oraz budową drogi wewnętrznej na dz. nr 570, 571, 572, 573, 564/1 obr.
46 Nowa Huta przy ul. Klasztornej w Krakowie”  – druk nr 13,

- w  sprawie  opinii  do  ULI  CP  dla  inwestycji  pn.:  „Rozbudowa  i  modernizacja
oczyszczalni ścieków KUJAWY przy ul. Dymarek w Krakowie na działkach nr 351/4,
355/1, 292/1, 292/2 obr. 40 Nowa Huta”  – druk nr 14,

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 – druk nr 15,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014 – druk nr 16,
- w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  dróg,  chodników  i

oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2013
- druk nr 17.

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

  Prowadzący obrady Stanisław Moryc poinformował,  że wycofuje z porządku obrad
projekt uchwały:
- w sprawie opinii do wydzierżawienia części działki nr 2/8 obr.51 Nowa Huta – Druk nr 18.
W związku z powyższym zmianie ulega numeracja pozostałych druków. 

Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynęły  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 18.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 3)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 19.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 4)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 20.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 5)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 21.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 6)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 22.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 7)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 23.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 8)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 24.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 9)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 25.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
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Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 10)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 26
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 11)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 27.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 12)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 28.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 13)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 29.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 14)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 30.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 15)
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Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 31
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 16)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 32.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 17)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 33.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 18)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 34.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

-  w  sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac  remontowych  szkół  podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 (zał. nr 19)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 35.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

-  w  sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac  remontowych  szkół  podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 (zał. nr 20)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 36.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2013 (zał. nr 21)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 37.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 22)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 38.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 23)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 39.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się      -       0
Porządek obrad XXXV sesji został przyjęty.
 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

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

4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

Przystąpiono do procedowania uchwał.
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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  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 XXXV/504/13. 

Druk  nr  2  –  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 XXXV/505/13.

Druk  nr  3  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/506/13.

Druk  nr  4  –  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 XXXV/507/13.

Druk  nr  5  –  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.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Krystyna Jastrzębska.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIV/508/13. 

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 XXXV/509/13. 
 
Druk  nr  7  –  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 XXXV/510/13. 

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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/511/13.

Druk  nr  9  –  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
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Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/512/13.

Druk  nr  10  –  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 XXXV/513/13.

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.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/514/13.

Druk  nr  12  –  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 mieszkalno-usługowego
wielorodzinnego z garażem podziemnym na dz. nr 4/8, obr. 48 Nowa Huta, wraz z budową
drogi  dojazdowej i  wjazdu na dz.  nr  20/32,  4/8,  przebudową  drogi  dojazdowej od strony
południowej na dz. nr 4/13, 20/35, 4/14, 1/6, 1/5, 4/8, obr. 48 Nowa Huta oraz infrastrukturą
techniczną  (zmiana  lokalizacji  stacji  trafo,  likwidacja  części  trasy  wodociągowej  Ø  800,
budowa nowej trasy sieci wodociągowej, likwidacja części trasy ciepłociągu i budowa nowej
trasy sieci ciepłociągu, przekładka trasy kabla NN) na dz. nr 4/8, 4/9, 20/32, 1/5, obr. 48
Nowa Huta przy ul. Padniewskiego w Krakowie.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Edward  Porębski,  Janusz  Więcław,  Edward  Porębski,
Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz, Mariusz Woda, Janusz Więcław,
Mariusz  Woda,  Edward  Porębski,  Mariusz  Woda,  Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,
Edward Porębski, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz,
Edward Porębski, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się       -      5 radnych
Uchwała nr XXXV/515/13.

Druk  nr  13  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
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-  w sprawie opinii do WZ dla inwestycji  pn.:  „Budowa czterech budynków mieszkalnych
wielorodzinnych  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  (budowa  sieci  kanalizacyjnej  i
wodociągowej) oraz budową drogi wewnętrznej na dz. nr 570, 571, 572, 573, 564/1 obr. 46
w Krakowie”.
W dyskusji głos zabrali radni: 
Wyniki głosowania: Edward Porębski, Janusz Więcław.
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/516/13.

Druk  nr  14  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

-  w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków KUJAWY przy ul. Dymarek w Krakowie na działkach nr 351/4, 355/1, 292/1, 292/2
obr. 40 Nowa Huta”.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Edward  Porębski,  Wiesława  Zboroch,  Janusz  Więcław,
Elżbieta Mitka, Wiesława Zboroch, Elżbieta Mitka, Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     21 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/517/13.

Druk  nr  15  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/518/13.

Druk  nr  16  –  projekt  Zarządu  –  referent  Miłosława  Ciężak,  pozytywna  opinia  Komisji
Zdrowia i  Profilaktyki.

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     21 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/519/13.
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Druk nr 17 – projekt Zarządu – referent Janusz Daniec, Stanisław Moryc, opinia Komisji
Infrastruktury Komunalnej.

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2013.
Przewodniczący poinformował, że do druku została przygotowana Autopoprawka zarządu. 
Wszyscy radni otrzymali kserokopię autopoprawki – zał. nr 24. 
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Anna  Stabryła,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,
Stanisław Moryc, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      5 radnych
Wstrzymało się       -      2 radnych
Uchwała nr XXXV/520/13.

Druk  nr  18  –  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 XXXV/521/13.

Druk  nr  19  –  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 XXXV/522/13.

Druk  nr  20  –  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 XXXV/523/13.

15



Druk  nr  21  –  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 XXXV/524/13.

Druk  nr  22  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/525/13.

Druk  nr  23  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/526/13.

Druk  nr  24  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/527/13.

Druk  nr  25  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17radnych
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Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/528/13.

Druk  nr  26  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/529/13.

Druk  nr  27  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/530/13.

Druk  nr  28  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/531/13.

Druk  nr  29  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/532/13.
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Druk  nr  30  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/533/13.

Druk  nr  31  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/534/13.

Druk  nr  32  –  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 XXXV/535/13.

Druk  nr  33  –  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 XXXV/536/13.

Druk  nr  34  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
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Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/537/13.

Druk  nr  35  –  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 rok 2013.
W dyskusji  głos  zabrali  radni:  Edward Porębski,  Stanisław Moryc,  Mariusz  Woda,  Józef
Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/538/13.

Druk  nr  36  –  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 rok 2013.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Mariusz Woda.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/539/13.

Druk nr 37 – projekt Zarządu – referent Elżbieta Mitka, pozytywna opinia Komisji Kultury i
Zabytków.

- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2013.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      1 radny
Uchwała nr XXXV/540/13.

Druk  nr  38  –  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
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Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXV/541/13.

Druk  nr  39  –  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 XXXIV/542/13. 

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Miłosława Ciężak  złożyła wniosek (zał. nr 26), radny Edward
Porębski złożył 5 wniosków (zał. nr 27,28,29,30,31).
Radna Krystyna Frankiewicz rozpoczęła odczytywanie wniosku. 
Prowadzący nie zgodził się na odczytanie wolnego wniosku i poprosił o złożenie wniosku do
protokołu. Po dyskusji z Przewodniczącym radna nie złożyła w/w. 
W  dalszej  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Krystyna
Frankiewicz,  Stanisław Maranda poprosił  o  podstawę  prawną  odmowy,  Stanisław Moryc,
Stanisław Maranda, Józef Szuba, Edward Porębski, Stanisław Moryc – głosu na sesji udziela
Przewodniczący, Edward Porębski, Stanisław Moryc. 
Radny Stanisław Maranda zgłosił wniosek o dostarczenie na następną sesję opinii prawnej z
Kancelarii. Prowadzący poprosił o złożenie wniosku na piśmie.   

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  powiadomił  radnych,  że  protokoły  i  uchwały
zarządu podjęte podczas okresu wakacyjnego są zamieszczone na BIP.    
Podziękował radnym za przygotowanie i udział w Dożynkach Miejskich w osiedlu Wolica,
szczególnie  Jerzemu  Dańcowi  i  Wspólnocie  Gruntowej,  Wiesławie  Zboroch,  Józefowi
Szubie, Elżbiecie Mitce.
Zastępca  Przewodniczącego  Józef  Szuba  i  radna  Elżbieta  Mitka  podziękowali
Przewodniczącemu za duży wkład pracy. 
Prowadzący  poinformował  o  Turnieju  Scrabble,  Dniach  Pleszowa,  spotkaniach  z
przedstawicielami ZIKiT oraz planowanym otwarciu hali sportowej na os. Słonecznym przy
Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Integracyjnych  nr  5  w  dniu  2  września  2013  i
inauguracjach roku szkolnego w placówkach szkolnych.

Członek  Zarządu  Mariusz  Woda  powiadomił  radnych  o  pracach  remontowych  w
placówkach oświatowych.

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba poinformował, że zgodnie z zapewnieniami
ZIKiT wszystkie zadania remontowe będą wykonane do końca listopada.  
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Radny Stanisław Maranda zapytał o realizację przebudowy al. Przyjaźni. Prowadzący
wyjaśnił, że inwestycja jest na etapie przetargu.

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radny  Stanisław  Maranda  oświadczył,  że  jest  zniesmaczony  postawą  Przewodniczącego,
który nie pozwolił odczytać wolnego wniosku. Radny ma prawo powiadomić radnych czego
wniosek dotyczy. 

Radna Małgorzata Bąk zapytała radnego MK Edwarda Porębskiego działania Rady Miasta
Krakowa w sprawie obniżki cen za odbiór odpadów komunalnych.

Radny  Edward  Porębski  powiadomił,  że  została  podjęta  uchwała  kierunkowa,
zaproponowano  ceny  jak  w  gminach  ościennych.  Do  końca  września,  po  otrzymaniu
wszystkich deklaracji, Rada Miasta Krakowa ustali zakres obniżek cen.
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Janusz Więcław, Miłosława Ciężak, Elżbieta Mitka,
Edward  Porębski  –  wielu  mieszkańców  nie  ma  możliwości  segregowania,  Józef  Szuba,
Elżbieta Mitka, Józef Szuba, Stanisław Maranda – opłaty za odbiór odpadów są  rodzajem
podatku dla miasta, Stanisław Moryc. 

Przewodniczący odczytał informację Fundacji Stańczyka o zakończeniu projektu Monitoringu
Rady  Miasta  i  Dzielnic  Krakowa  oraz  podziękowania  za  zakup  sprzętu  dla  III  Oddziału
Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Żeromskiego.
Zaprosił radnych na kolejny koncert z cyklu Nowa Huta. Dlaczego nie?! oraz koncert „Cały
ten zgiełk” w dniu 7 września 2013.

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 23 września
2013 roku 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 XXXV sesję o godz. 19.40, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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