
Dz.18.0021.9.2015
Podsumowanie:

IX sesja VII kadencji 
w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 101 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 102 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 103 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 104 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 105 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 106 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 107 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 108 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 109 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 110 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 111 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 112 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 113 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 114 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 115 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 116 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 117 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 118 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 125 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 126 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 127 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 128 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 129 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 119 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19 umowy najmu pod stację bazową telefonii,
Druk nr 120 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii  do włączenia części działki  os.
Szkolne w Krakowie,
Druk  nr  121 (projekt  uchwały  Komisji)  w  sprawie  opinii  do  projektu  rozbudowy ulicy
Tomickiego, 
Druk nr 122 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych, 
Druk nr 123 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015,
Druk nr 130 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn.
„Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, Sportu,
pomocy społecznej i zdrowia”,
Druk nr 131 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn.
„Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”,
Druk nr 132 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn.
„Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”,
Druk  nr  124 (projekt  uchwały  Komisji  Rewizyjnej)  w  sprawie  przyjęcia  „Rocznego
sprawozdania  z  bieżącej  działalności  Zarządu  oraz  poziomu  rozdysponowania  środków
przeznaczonych na realizację zadań  Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2014”,
Druk nr 133 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015.
Druk  nr  134 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wniosku  do  Prezydenta  dot.
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
zadań planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2015 –
2018.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

IX/91/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/92/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/93/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/94/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/95/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/96/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/97/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/98/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/99/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/100/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/101/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/102/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/103/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/104/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/105/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/106/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/107/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/108/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/110/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/111/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/112/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/113/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IX/114/15 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 19 umowy najmu pod stacje bazową telefonii
IX/115/15 w sprawie opinii do włączenia części działki os. szkolne w Krakowie
IX/116/15 w sprawie opinii do projektu rozbudowy ulicy Tomickiego
IX/117/15 w sprawie delegowania radnych
IX/118/15 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015
IX/119/15 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program 

wspieranie działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, 

pomocy społecznej i zdrowia
IX/120/15 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program 

ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”
IX/121/15 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program 

wspierania osób niepełnosprawnych”
IX/122/15 w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności 

Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na 

realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2014”
IX/123/15 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 
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Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015
IX/124/15 w sprawie wniosku do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej 

Prognozy finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań 

inwestycyjnych planowanych przez Rade Dzielnicy XVIII Nowa Huta do

realizacji w latach 2015 - 2018
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Dz-18.0021.9.2015

PROTOKÓŁ
IX  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

IX sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 30 kwietnia 2015 r. w siedzibie
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych – zał. nr 1
2) Autopoprawka zarządu do Druku nr 133 – zał. nr 2
3) Autopoprawka zarządu do Druku nr 134 – zał. nr 3 
4) Oryginały uchwał – zał. nr 4.

_________________________________

IX 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. Przedstawienie projektu porządku obrad.

Przewodniczący  przystąpił  do  zatwierdzenia  porządku  obrad.  Projekt  porządku  został
przesłany pocztą elektroniczną lub doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 101 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 102 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 103 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 104 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 105 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 106 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 107 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 108 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 109 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 110 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 111 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 112 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 113 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 114 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 115 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 116 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 117 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 118 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 119 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19 umowy najmu pod stację bazową telefonii,
Druk nr 120 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii  do włączenia części działki  os.
Szkolne w Krakowie,
Druk  nr  121 (projekt  uchwały  Komisji)  w  sprawie  opinii  do  projektu  rozbudowy ulicy
Tomickiego, 
Druk nr 122 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych, 
Druk nr 123 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych
do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015,
Druk  nr  124 (projekt  uchwały  Komisji  Rewizyjnej)  w  sprawie  przyjęcia  „Rocznego
sprawozdania  z  bieżącej  działalności  Zarządu  oraz  poziomu  rozdysponowania  środków
przeznaczonych na realizację zadań  Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2014”,
Druk nr 125 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 126 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 127 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 128 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 129 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk  nr  130 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  zmiany  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015,
Druk  nr  131 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  przyjęcia  „Dzielnicowego  programu
wspierania osób niepełnosprawnych na terenie  Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk  nr  132 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  przyjęcia  „Dzielnicowego  programu
ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na terenie  Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk  nr  133 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  przyjęcia  „Dzielnicowego  programu
wspierania działalności  miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu,  pomocy społecznej  i
zdrowia na terenie  Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
5. Oświadczenia i komunikaty.
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6. Zamknięcie sesji.

Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do
projektu porządku obrad.  

Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynęły  wnioski  o  wprowadzenie  do  porządku obrad
projektów uchwał:

Druk nr 125 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało          –   14 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -      0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 126 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało          –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -      0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 127 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało          –   16 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -      0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 128 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 14 radnych
Za głosowało          –   14 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -      0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 129 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało          –   14 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -      0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Zmiana numeracji Druków i nazw
Wcześniej Druk  nr 130 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zmiany  rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015, 
po zmianie Druk nr 133 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało          –   14 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -      0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Wcześniej Druk nr 131 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  przyjęcia  „Dzielnicowego
programu wspierania osób niepełnosprawnych na terenie  Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 
po zmianie Druk nr 132 w sprawie przyjęcia  dzielnicowego programu pn.  „Dzielnicowy
program wspierania osób niepełnosprawnych”, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało          –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -      0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Wcześniej Druk nr 132 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  przyjęcia  „Dzielnicowego
programu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na terenie  Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
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po zmianie  Druk nr 131 w sprawie przyjęcia  dzielnicowego programu pn.  „Dzielnicowy
program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”,
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało          –   17 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -      0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Wcześniej Druk nr 133 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  przyjęcia  „Dzielnicowego
programu  wspierania  działalności  miejskich  placówek:  oświaty,  kultury,  sportu,  pomocy
społecznej i zdrowia na terenie  Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
po zmianie  Druk nr 130 w sprawie przyjęcia  dzielnicowego programu pn.  „Dzielnicowy
program  wspierania  działalności  miejskich  placówek:  oświaty,  kultury,  sportu,  pomocy
społecznej i zdrowia”.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało          –   17 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -      0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 134 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta
Krakowa  dot.  wprowadzenia  do wieloletniej  Prognozy Finansowej i  Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
do realizacji w latach 2015 – 2018.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało          –   17 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -      0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Wszyscy  Radni  otrzymali  do  skrytek  propozycję  Przewodniczącego  zmiany  projektu
porządku obrad. 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw        -    0
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Wstrzymało się      -    0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Prowadzący stwierdził,  że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku
obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad IX sesji.

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

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

4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

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

Przewodniczący zgłosił wniosek o uproszczenie procedury głosowania - skrócenie czytania
druków w sprawie opinii dot. zawarcia umowy najmu lokalu.

Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Procedurę przyjęto.

Druk  nr  101 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/91/15. 

Druk  nr  102 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
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Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/92/15. 

Druk  nr  103 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/93/15. 

Druk  nr  104 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/94/15. 

Druk  nr  105 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/95/15. 

Druk  nr  106 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
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Uchwała nr IX/96/15. 

Druk  nr  107 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/97/15. 

Druk  nr  108 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/98/15. 

Druk  nr  109 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/99/15. 

Druk  nr 110 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/100/15. 
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Druk  nr  111 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/101/15. 

Druk  nr 112 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/102/15. 

Druk  nr 113 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/103/15. 

Druk  nr 114 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/104/15. 

Druk  nr 115 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

13



- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/105/15. 

Druk  nr 116 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/106/15. 

Druk  nr 117 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/107/15. 

Druk  nr 118 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/108/15. 

Druk  nr  125 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/109/15. 

Druk  nr  126 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/110/15. 

Druk  nr  127 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/111/15. 

Druk  nr  128 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/112/15. 

Druk  nr  129 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
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Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/113/15. 

Druk  nr  119 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących
na 19 umowy najmu pod stację bazowa telefonii.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       4 radnych
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/114/15. 

Druk  nr  120 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do włączenia części działki os. Szkolne w Krakowie.
W dyskusji  głos zabrali  radni:  Miłosława Ciężak,  Józef  Szuba, Edward Wurst,  Miłosława
Ciężak, Edward Wurst, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Mariusz
Woda, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Edward Wurst, Józef Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       1 radnych
Wstrzymał się         -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/115/15. 

Druk  nr  121 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do projektu rozbudowy ulicy Tomickiego.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna
Frankiewicz, Miłosława Ciężak, Józef Szuba, Miłosława Ciężak, Krystyna Frankiewicz, Józef
Szuba, Stanisław Moryc, Józef Szuba. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       4 radnych
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/116/15. 

Druk nr 122 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.
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- w sprawie delegowania radnych.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Jerzy Daniec.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/117/15. 

Druk nr 123 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

-  w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa
Huta na rok 2015.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/118/15. 

Druk nr 130 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

-  w  sprawie  przyjęcia  dzielnicowego  programu  pn.  „Dzielnicowy  program  wpierania
działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr IX/119/15. 

Druk nr 131 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

- w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i
profilaktyki zdrowotnej”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       1 radny
Wstrzymało się       -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr IX/120/15. 

Druk nr 132 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.
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-  w sprawie przyjęcia  dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wpierania osób
niepełnosprawnych”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr IX/121/15. 

Na wniosek radnej Miłosławy Ciężak Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.

Po przewie
 
Druk nr 124 – projekt Zarządu – referent Adam Krztoń, Stanisław Moryc, pozytywna opinia
Komisji Rewizyjnej.

- w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu
rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta
za rok 2014”.
Radna Miłosława Ciężak 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -       7 radnych
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IX/122/15. 

Druk nr 133 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

-  w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa
Huta na rok 2015.
Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynęła  Autopoprawka  Zarządu  (zał.  nr  2),  którą
szczegółowo przedstawił.
Ponadto w § 1 pkt 3 C) 2 – prace remontowe dróg, chodników, miejsc postojowych, 
oświetlenia w miejsce kwoty „202 000,00 zł” powinno być „200 000,00 zł”,
 w § 1 pkt H) 12 – zakup strojów dla zespołu „Nasze Pokolenia” w miejsce kwoty „1 500,00 
zł” powinno być „500 zł”,
w § 1 pkt H) 13 – zakup strojów dla zespołu „Kościelanki” w miejsce kwoty „1 500,00 zł” 
powinno być „500 zł”.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Kacper  Rosa,  Krystyna  Frankiewicz,
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc,
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław
Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Katarzyna Kapelak-
Legut,  Stanisław Moryc,  Katarzyna Kapelak-Legut,  Stanisław Moryc,  Katarzyna Kapelak-
Legut, Kacper Rosa, Stanisław Moryc. 
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Radny Kacper Rosa insynuuje, że Rada Dzielnicy XVIII przekazuje środki finansowe, które
są  zapisane  w  punkcie  37  uchwały  dotyczącej  rozdysponowania  tychże  środków  (użyte
sformułowanie) „komuś”.

W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław
Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Katarzyna Kapelak-
Legut,  Stanisław Moryc,  Katarzyna Kapelak-Legut,  Stanisław Moryc,  Katarzyna Kapelak-
Legut, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław
Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst,
Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały - Autopoprawkę ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       2 radny
Wstrzymało się       -       0
4 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr IX/123/15. 

Druk nr 134 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

- w sprawie w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa  dot. wprowadzenia do
wieloletniej  Prognozy  Finansowej  i  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego,  zadań
inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach
2015 – 2018.

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 3).
(po autopoprawce w sprawie wniosku do Prezydenta  dot. wprowadzenia do wieloletniej
Prognozy  Finansowej  i  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego,  zadań  inwestycyjnych
planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2015 – 2018.)

W dyskusji głos zabrali radni: Marian Baś, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, 
Kacper Rosa.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały - Autopoprawkę. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       1 radny
Wstrzymało się       -       0
3 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr IX/124/15. 

5. Oświadczenia i komunikaty.

      Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
powiadomił radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 18 maja 2015 r. o
godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
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Ponadto powiadomił, że kolejna sesja prawdopodobnie zostanie zwołana na dzień 28 maja
2015 o godz. 18.00.   

Radna  Krystyna  Frankiewicz  złożyła  oświadczenie  przeciwko  nierównemu  traktowaniu
okręgów wyborczych, zaapelowała o sprawiedliwe traktowanie wszystkich zadań, które są
wykonywane na terenie dzielnicy.  

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął
IX sesję o godz. 18.30 , wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

    Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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