
Dz.18.0020.1.2.2011
Podsumowanie:

II sesja VI kadencji 
w dniu 21 lutego 2011 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią 

Joanną Różycką – druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Beatą 

Zabdyr – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią 

Wandą Leonardi – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Marią 

Sikorą – druk nr 4,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 

Stanisławem Kubiszyn – druk nr 5,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 

Marianem Cyrbutem – druk nr 6,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 

Norbertem Ruszkiewiczem – druk nr 7,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 

Dariuszem Pękalskim – druk nr 8,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 

Grzegorzem Banasikiem – druk nr 9,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 

Włodzimierzem Kałuża – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Państwem 

Barbarą i Markiem Staneckimi - druk nr 11,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Państwem 

Marią i Stanisławem Rogulskimi - druk nr 12,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Państwem 

Jadwigą i Krzysztofem Hołówko - druk nr 13,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Anna 

Celary-Tarkowską i Panem Waldemarem Tarkowskim- druk nr 14,
- w sprawie opinii do przekazania w użytkowanie działki nr 23/17 obr. 51 w Krakowie- 

druk nr 15,
- w sprawie opinii do przekazania w użytkowanie części działki nr 113 obr. 50 w 

Krakowie – druk nr 16,
- w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 154 obr. 45 w Krakowie - 

druk nr 17,
- w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 72 obr. 45 w Krakowie - 

druk nr 18,
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- w sprawie opinii do zbycia działki nr 509/2 obr. 39 w Krakowie – druk nr 19,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 509/3 obr. 39 w Krakowie – druk nr 20,
- w sprawie opinii do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. 

Drożyska 17 w Krakowie – druk nr 21,
- w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wyboru 

przedstawicieli do wykonywania zadań zgodnie z § 4 pkt 3 Statutu Dzielnicy – druk nr 
22,

- w sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2011 – druk nr 23.
5.Wolne wnioski (na piśmie).
6. Informacje z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.  

Podjęte uchwały: 

II/25/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Panią Joanną Różycką
II/26/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Panią Beatą Zabdyr
II/27/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Panią Wandą Leonardi
II/28/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Panią Marią Sikorą
II/29/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Panem Stanisławem Kubiszyn
II/30/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Panem Marianem Cyrbutem
II/31/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Panem Norbertem Ruszkiewiczem
II/32/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Panem Dariuszem Pękalskim
II/33/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Panem Grzegorzem Banasikiem
II/34/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Panem Włodzimierzem Kałuża
II/35/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Państwem Barbarą i Markiem Staneckimi
II/36/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Państwem Marią i Stanisławem Rogulskimi
II/37/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

z Państwem Jadwigą i Krzysztofem Hołówko
II/38/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

2



z Panią Anna Celary-Tarkowską i Panem Waldemarem Tarkowskim
II/39/11 w sprawie opinii do przekazania w użytkowanie działki nr 23/17 obr. 51 

w Krakowie
II/40/11 w sprawie opinii do przekazania w użytkowanie części działki nr 113 obr. 

50 w Krakowie
II/41/11 w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 154 obr. 45 

w Krakowie
II/42/11 w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 72 obr. 45 

w Krakowie
II/43/11 w sprawie opinii do zbycia działki nr 509/2 obr. 39 w Krakowie
II/44/11 w sprawie opinii do zbycia działki nr 509/3 obr. 39 w Krakowie
II/45/11 w sprawie opinii do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przy ul. Drożyska 17 w Krakowie
II/46/11 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wyboru 

przedstawicieli do wykonywania zadań zgodnie z § 4 ptk 3 Statutu 

Dzielnicy
II/47/11 w sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2011
II/48/11 w sprawie uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego 

Dzielnicy XVIII pn. „Komunikacja z Mieszkańcami” w roku 2011
II/49/11 w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach zespołu
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Dz.18.0020.1.2.2011

PROTOKÓŁ
II SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

II sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 21 lutego 2011 r. w siedzibie 
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały na Druku 24 – zał. nr 2.
3) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały na Druku 25 – zał. nr 3.
4) Wniosek Grupy radnych o wprowadzenie projektu uchwały – zał. nr 4.
5) Poprawka Grupy radnych do projektu uchwały na Druku 25 – zał. nr 5.
6) Oryginały uchwał - zał. nr 6.
7) Wolne wnioski radnej Marii Sajdak – zał. nr 7,8.
8) Wolny wniosek radnej Krystyny Frankiewicz – zał. nr 9.
9) Wolny wniosek radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 10.
10) Wolne wnioski radnego Edwarda Porębskiego – zał. nr 11,12,13.
11)  Sprawozdanie z realizacji zadań  V kadencji  w zakresie Infrastruktury oraz zadań 

kompensacyjnych – zał. nr 14.
_________________________________

II sesję  Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 17.00 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 I sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią 

Joanną Różycką – druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Beatą 

Zabdyr – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią 

Wandą Leonardi – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Marią 

Sikorą – druk nr 4,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 

Stanisławem Kubiszyn – druk nr 5,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 

Marianem Cyrbutem – druk nr 6,
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 
Norbertem Ruszkiewiczem – druk nr 7,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 
Dariuszem Pękalskim – druk nr 8,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 
Grzegorzem Banasikiem – druk nr 9,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem 
Włodzimierzem Kałuża – druk nr 10,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Państwem 
Barbarą i Markiem Staneckimi - druk nr 11,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Państwem 
Marią i Stanisławem Rogulskimi - druk nr 12,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Państwem 
Jadwigą i Krzysztofem Hołówko - druk nr 13,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Anna 
Celary-Tarkowską i Panem Waldemarem Tarkowskim- druk nr 14,

- w sprawie opinii do przekazania w użytkowanie działki nr 23/17 obr. 51 w Krakowie- 
druk nr 15,

- w sprawie opinii do przekazania w użytkowanie części działki nr 113 obr. 50 w 
Krakowie – druk nr 16,

- w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 154 obr. 45 w Krakowie - 
druk nr 17,

- w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 72 obr. 45 w Krakowie - 
druk nr 18,

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 509/2 obr. 39 w Krakowie – druk nr 19,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 509/3 obr. 39 w Krakowie – druk nr 20,
- w sprawie opinii do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. 

Drożyska 17 w Krakowie – druk nr 21,
- w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wyboru 

przedstawicieli do wykonywania zadań zgodnie z § 4 ptk 3 Statutu Dzielnicy – druk nr 
22,

- w sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2011 – druk nr 23.
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 wpłynął wniosek o włączenie 
pod obrady projektu uchwały
- w sprawie uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy XVII 
pn. „Komunikacja z Mieszkańcami” w roku 2011 (zał. nr 2).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 24

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało           –  17 radnych
Przeciw           -    0
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Wstrzymało się        -    0
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował, że wpłynął wniosek o włączenie pod 

obrady projektu uchwały
- w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach zespołu (zał. nr 3).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 25

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało            –  16 radnych
Przeciw            -    0
Wstrzymało się         -    0

Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  wpłynął  wniosek  Grupy 
Radnych o włączenie pod obrady projektu uchwały
- w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta (zał. nr 4). 
Będzie procedowany jako Druk nr 26.

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało           –    6 radnych
Przeciw           -    9 radnych
Wstrzymał się          -    1 radny
Wniosek został odrzucony.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z uzupełnieniem.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało          –    7 radnych
Przeciw          -    2 radnych
Wstrzymało się      -    4 radnych
Porządek obrad II sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji.

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

4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

Przystąpiono do procedowania uchwał.
Prowadzący obrady Stanisław Moryc zaproponował zasadę procedowania projektów uchwał 
przygotowanych przez komisje problemowe i Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta – nie będą 
czytane preambuły, tylko treść . Nikt nie wniósł zastrzeżeń. Zasada został przyjęta.

Druk nr 1 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu.
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Joanną 
Różycką

Radna Miłosława Ciężak poprosiła o podawanie osiedla, na którym dana osoba zamieszkuje. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało            –   18 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/25/11. 

Druk nr 2 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu.
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Beatą 

Zabdyr
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało            –   18 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/26/11. 

Druk nr 3 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu.
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Wandą 

Leonardi
W dyskusji udział wzięli radni: Miłosława Ciężak, Krystyna Jastrzębska, Miłosława Ciężak, 
Krystyna Jastrzębska, Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało            –   18 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/27/11. 

Druk nr 4 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu.
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Marią 

Sikorą
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało            –   18 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/28/11. 

Druk nr 5 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu
- w  sprawie  opinii  dotyczącej  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  z  Panem 

Stanisławem Kubiszyn
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało            –   18 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/29/11. 

Druk nr 6 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu
- w  sprawie  opinii  dotyczącej  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  z  Panem 

Marianem Cyrbutem
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało            –   18 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/30/11. 

Druk nr 7 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu
- w  sprawie  opinii  dotyczącej  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  z  Panem 

Norbertem Ruszkiewiczem
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw        -     1 radny
Wstrzymało się     -     2 radnych 
Uchwała nr II/31/11.
 
Druk nr 8 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu
- w  sprawie  opinii  dotyczącej  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  z  Panem 

Dariuszem Pękalskim
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się       -     1 radny 
Uchwała nr II/32/11.

Druk nr 9 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu
- w  sprawie  opinii  dotyczącej  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  z  Panem 

Grzegorzem Banasikiem
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   18 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się     -     2 radnych 
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Uchwała nr II/33/11. 

Druk nr 10 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu
- w  sprawie  opinii  dotyczącej  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  z  Panem 

Włodzimierzem Kałuża
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało          –   18 radnych
Przeciw          -     0
Wstrzymało się       -     2 radnych 
Uchwała nr II/34/11. 

Druk nr 11 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie opinii  dotyczącej  zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Państwem 

Barbarą i Markiem Staneckimi
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało          –   19 radnych
Przeciw          -     0
Wstrzymało się       -     2 radnych 
Uchwała nr II/35/11. 

Druk nr 12 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie opinii  dotyczącej  zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Państwem 

Marią i Stanisławem Rogulskimi 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało            –   19 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/36/11. 

Druk nr 13 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie opinii  dotyczącej  zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Państwem 

Jadwigą i Krzysztofem Hołówko  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało            –   19 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/37/11. 

Druk nr 14 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent 
Krystyna Jastrzębska, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Anna 

Celary-Tarkowską i Panem Waldemarem Tarkowskim  
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało            –   19 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/38/11. 

Druk nr 15 – projekt Komisji  Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i 
Rozwoju Gospodarczego– referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie opinii do przekazania w użytkowanie działki nr 23/17 obr. 51 w Krakowie 
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward 
Porębski.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało            –   21 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     0 
Uchwała nr II/39/11. 

Druk nr 16 – projekt Komisji  Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i 
Rozwoju Gospodarczego– referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie opinii do przekazania w użytkowanie części działki nr 113 obr. 50 w Krakowie
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało           –   20 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymał się          -     1 radny 
Uchwała nr II/40/11. 

Druk nr 17 – projekt Komisji  Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i 
Rozwoju Gospodarczego– referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 154 obr. 45 w Krakowie
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężąk, Anna Stabryła, Stanisław Moryc, Edward 
Porębski, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Miłosława Ciężąk, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało           –   21 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     0 
Uchwała nr II/41/11. 

Druk nr 18 – projekt Komisji  Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i 
Rozwoju Gospodarczego– referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 72 obr. 45 w Krakowie
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski, 
Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, 
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Marian Paciorek, 
Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Miłosława Ciężak, Krystyna 
Jastrzębska, Adam Krztoń, Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Józef Szuba.
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Radna Miłosława Ciężak zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do Komisji 
w celu sprawdzenia działalności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Przewodniczący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek formalny.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało           –     8 radnych
Przeciw           -   10 radnych
Wstrzymał się         -      1 radnych 
Wniosek odrzucono.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało           –   13 radnych
Przeciw            -    4 radnych
Wstrzymało się          -   4 radnych 
Uchwała nr II/42/11. 

Druk nr 19 – projekt Komisji  Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i 
Rozwoju Gospodarczego– referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 509/2 obr. 39 w Krakowie
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Wiesława Zboroch, Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało            –   19 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/43/11. 

Druk nr 20 – projekt Komisji  Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i 
Rozwoju Gospodarczego– referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 509/3 obr. 39 w Krakowie
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało            –   19 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/44/11. 

Druk nr 21 – projekt Komisji  Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i 
Rozwoju Gospodarczego– referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie opinii  do wydania zezwolenia  na sprzedaż  napojów alkoholowych przy ul. 

Drożyska 17 w Krakowie
W dyskusji głos zabrali radni: Tomasz Poller, Jerzy Daniec, Tomasz Poller, Janusz Więcław, 
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Stanisław Maranda, 
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Jerzy Daniec, Marian Paciorek, Jerzy 
Daniec, Józef Szuba, Jerzy Daniec, 
Radny Tomasz Poller zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do Komisji w 
celu sprawdzenia i uzyskania opinii szkoły.
W dalszej  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Marian  Paciorek,  Jerzy  Daniec,  Stanisław Moryc, 
Marian  Paciorek,  Józef  Szuba,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc, 
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Stanisław  Maranda  –  przeciwny  wnioskowi,  Mariusz  Woda,  Jerzy  Daniec,  Stanisław 
Maranda, Józef Szuba, Stanisław Maranda, Tomasz Poller.
Przewodniczący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek formalny.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało           –     3 radnych
Przeciw           -   14 radnych
Wstrzymało się       -      4 radnych 
Wniosek odrzucono.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało           –   13 radnych
Przeciw            -    2 radnych
Wstrzymało się          -   6 radnych 
Uchwała nr II/45/11. 

Druk nr 22 – projekt Zarządu– referent Stanisław Moryc
- w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wyboru przedstawicieli 

do wykonywania zadań zgodnie z § 4 ptk 3 Statutu Dzielnicy
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało           –   19 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     2 radnych 
Uchwała nr II/46/11. 

Druk  nr  23  –  projekt  Zarządu–  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Rewizyjnej
- w sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2011
W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, 
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało           –   21 radnych
Przeciw            -     0
Wstrzymało się         -     0 
Uchwała nr II/47/11. 

Druk nr 24 – projekt Zarządu– referent Stanisław Moryc, 
- w sprawie uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy XVIII 

pn. „Komunikacja z Mieszkańcami” w roku 2011
Przewodniczący podał kwoty i zakres umów oraz nazwiska osób, z którymi będą podpisane 
poszczególne umowy.
W dyskusji głos zabrali radni: Maria Sajdak, Stanisław Maranda – czy Komisja Informacji na 
posiedzeniu  wydała  opinię  do  w/w projektu uchwały,  Stanisław Moryc,  Tomasz  Poller  – 
członkowie Komisji zostali powiadomieni o jej treści.
W dyskusji na temat konieczności wydania przez właściwą komisję merytoryczną opinii do 
projektu  uchwały  Zarządu  udział  wzięli  radni:  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda, 
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.
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Radny Stanisław Maranda zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do Komisji 
Informacji w celu jego zaopiniowania. 
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Józef Szuba, Stanisław Maranda, 
Stanisław Moryc, Józef Szuba, Stanisław Maranda.

Prowadzący ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie

Przewodniczący Stanisław Moryc odczytał § 20 Regulaminu Dzielnicy XVIII.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Tomasz  Poller, 
Stanisław Maranda, Tomasz Poller, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, 
Marian  Paciorek,  Stanisław  Moryc  –  projekt  uchwały  został  przekonsultowany  przez 
członków komisji.
Przewodniczący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek formalny.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało           –     8 radnych
Przeciw           -   13 radnych
Przewodniczący zarządził reasumpcję wniosku.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało           –     8 radnych
Przeciw           -   13 radnych
Wstrzymało się       -      0 
Wniosek odrzucono.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało           –   13 radnych
Przeciw            -    0
Wstrzymało się          -   3 radnych 
Uchwała nr II/48/11. 
   
Przewodniczący poprosił radnych o zdecydowane podnoszenie ręki podczas głosowania.

Druk nr 25 – projekt Zarządu– referent Stanisław Moryc, 
- w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach zespołu
W dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław Maranda,  Stanisław Moryc,  Stanisław Maranda, 
Stanisław Moryc – przypomniał historię i zasady pracy zespołu, Prezydent MK powoła nowy 
zespół. 
Radny Stanisław Maranda zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego w celu 
zaopiniowania. 
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc 
– cała Rada Dzielnicy jest gremium najbardziej odpowiednim do wypowiedzenia się.
Radny Stanisław Maranda zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do Komisji 
Planowania  Przestrzennego,  Ochrony Środowiska,  Mienia  i  Rozwoju Gospodarczego oraz 
Komisji Infrastruktury Komunalnej w celu zaopiniowania. 
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W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Janusz Więcław, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, 
Krystyna Frankiewicz – wg jakiego klucza byli wybierani do zespołu, Stanisław Moryc – 
udzielił szczegółowych wyjaśnień.
Radna Krystyna Frankiewicz zgłosiła chęć pracy w zespole. Prowadzący poprosił o złożenie 
poprawki na piśmie.       
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Tomasz Poller, Stanisław Moryc - § 5 ust. 2 
Umowy Społecznej określa liczbę  członków zespołu, Stanisława Rusinowska – czy osoby 
delegowane są za budową spalarni czy przeciw, Stanisław Moryc, Stanisława Rusinowska, 
Stanisława  Maranda,  Miłosława  Ciężak,  Józef  Szuba,  Stanisław  Maranda,  Józef  Szuba, 
Tomasz Poller, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc – brak przeszkód do pracy w zespole 
osoby, która jest przeciwna budowie spalarni. 
Prowadzący poinformował,  że wpłynął  pisemny wniosek (poprawka) o poszerzenie składu 
zespołu o Panią Krystynę Frankiewicz – zał. nr 5. 
Przewodniczący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało           –     7 radnych
Przeciw           -   13 radnych
Wstrzymało się       -      0 
Wniosek odrzucono.
Prowadzący poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Stanisława Marandy.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało           –     8 radnych
Przeciw           -   12 radnych
Wstrzymało się          -   1 radnych 
Wniosek odrzucono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało           –   12 radnych
Przeciw            -    3 radnych
Wstrzymało się          -   3 radnych 
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 
Uchwała nr II/49/11. 
   
5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Maria Sajdak złożyła 2 wnioski (zał. nr 7,8), radna Krystyna 
Frankiewicz złożyła 1 wniosek (zał. nr 9), radna Miłosława Ciężak złożyła 1 wniosek (zał. nr 
10), radny Edward Porębski złożył 3 wnioski (zał. nr 11,12,13).

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował  o  zebraniach  sprawozdawczo-
wyborczych OSP Wróżenice, Kościelniki, Przylasek Rusiecki. 
W ramach prac Zarządu odbyły się spotkania z dyrektorami placówek oświatowych – szkoły 
podstawowe,  gimnazja,  ustalono  dyżury  i  podział  kompetencji  poszczególnych  Członków 
Zarządu oraz w porozumieniu z Przewodniczącymi komisji problemowych terminy posiedzeń 
komisji.
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Prowadzący poprosił radnych o wpisywanie się na listę do udziału w szkoleniu „organizacji i 
zakres działania Dzielnic”, które odbędzie się w dniu 3 marca 2011 o godz. 16.00 w UMK.
Przewodniczący  poinformował  radnych  o  możliwości  wcześniejszego  otrzymywania 
projektów uchwał  drogą  elektroniczną  – po podaniu adresu e’mailowego. Druki projektów 
uchwał  przesyłane  elektronicznie  są  tylko  informacją  przesyłaną  dodatkowo.  Nie  sa  one 
drukami składanymi zgodnie z procedurą na sesję.
Powiadomił o spotkaniu z Panem Prezydentem MK Jackiem Majchrowskim w dniu 15 lutego 
2011, na którym omówiono ZPTO, budżet Miasta Krakowa, autopoprawki Pana Prezydenta i 
poprawki klubów, szczególnie środki dla Rady Dzielnicy XVIII, zadania kompensacyjne za 
budowę ZPTO.

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radny Edward Porębski - Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy V kadencji – 
ogólnie  omówił  i  rozdał  radnym sprawozdanie  z  realizacji  zadań  V  kadencji  w  zakresie 
infrastruktury oraz zadań kompensacyjnych – zał. nr 14. 
Ustosunkował  się  do wypowiedzi Przewodniczącego Stanisława Moryca odnośnie budowy 
spalarni i przypomniał wcześniejsze okoliczności oddawania przez niego swojego głosu na 
rzecz przedstawicieli „Zielonej Mogiły” (Marek Ziemianin) oraz Panu Skibińskiemu.

Radna Krystyna Jastrzębska zgłosiła swoje uwagi do rozliczenia.  
Radny Edward Porębski udzielił wyjaśnień.

Radna Miłosława Ciężak poprosiła o usunięcie plakatów wyborczych oraz przygotowanie 
spisu zadań z budżetu realizowanego w Dzielnicy XVIII.

Radny Józef Szuba zgłosiła swoje uwagi do rozliczenia.  
Radny  Edward  Porębski  udzielił  wyjaśnień.  W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław 
Maranda, Józef Szuba, Edward Porębski, Józef Szuba, Stanisław Maranda, Edward Porębski. 

Radny Janusz Więcław przypomniał  spotkanie z 3 grudnia 2008 odnośnie budowy 
spalarni,  historię  działań  i  konsultacji  z  mieszkańcami,  wiele  osób  opowiedziało  się 
przeciwko  budowie  spalarni  przy  ul.  Giedroycia,  nie  jest  respektowane  prawo  własności 
Mieszkańców os. Lesisko i Mogiła, których majątki mogą stracić na wartości.       
Stanisław Maranda zwrócił uwagę, że jest punkt Oświadczenia i komunikaty, a nie debata 
odnośnie spalarni. Można wprowadzić taki punkt do porządku obrad.
Prowadzący  poinformował,  że  wcześniej  uzgodnił  z  radnym  Edwardem  Porębskim  jego 
wystąpienie.
Edward Porębski wyjaśnił, że wszystkie materiały wraz z listą zadań kompensacyjnych są w 
siedzibie Rady. To ówczesna Rada Dzielnicy prawie cała głosowa za budową. Odbywały się 
konsultacje i sondaż.
Radna Wiesława Zboroch poinformowała, że mieszkańcy os. Chałupki nie otrzymali żadnych 
rekompensat za budowę oczyszczalni i spalarni na ich terenie.      
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Janusz Więcław, Edward Porębski, Janusz Więcław, 
Wiesława Zboroch, Edward Porębski, Janusz Więcław, Edward Porębski, Wiesława Zboroch, 
Miłosława Ciężak, Edward Porębski, Stanisław Moryc.

Radna Elżbieta Mitka zapytała dlaczego os. Na Skarpie otrzymało tak mało środków. Edward 
Porębski udzielił odpowiedzi. 
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Prowadzący Stanisław Moryc podziękował Panu Edwardowi Porębskiemu za przygotowanie 
materiałów.

Przewodniczący Komisji Informacji Tomasz Poller przedstawił radnym zakres pracy 
komisji,  teksty do „Głosu Tygodnik Nowohucki”, zmiana strony WWW, wpisy na forum nie 
mogą naruszać dóbr osobistych radnych.  
Zaprosił  radnych do współpracy i  poprosił  o  podanie krótkich informacji  (biogram,  dane, 
kontakt, terminy dyżurów). 

Radna Anna Stabryła zgłosiła potrzebę  ustalenia terminów dyżurów radnych.  Prowadzący 
poinformował, że będą ustalone na następnej sesji.

Radny Janusz Więcław poruszył sprawy dotyczące pracy komisji - powiadamianie radnych o 
terminach posiedzeń, kto może prowadzić posiedzenie. 
Przewodniczący wyjaśnił, że terminy posiedzeń komisji są wywieszone na tablicy ogłoszeń 
radni powinni się z nimi zapoznać.

Radny Stanisław Maranda zapytał czy projekty uchwał nie będą kierowane do komisji.
Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił odpowiedzi. 

Przewodniczący  Stanisław Moryc  powiadomił  radnych,  że  z  ramienia  Zarządu  nadzoruje 
pracę Komisji Informacji.  

  
Ad. 8

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 21 marca 2011 r. 
o godzinie 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.

Ad.9
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął II 

sesję o godz. 19.35 , wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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