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Dz.18.0021.51.2018 
Podsumowanie: 

 

 

 

LI sesja VII kadencji  

w dniu 31 lipca 2018 r. 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 540 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii dotyczącej projektu nowelizacji 

Statutu Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  
Druk nr 541 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie wskazania przedstawiciela do Rady 
Programowej ds. obchodów jubileuszu 70.lecia Nowej Huty, 
Druk nr 542 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018, 
Druk nr 543 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych 
do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowej Huty na rok 2019, 
Druk nr 544 (projekt uchwały zarządu) w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. 

Czuchajewskiego i Obrońców Krzyża do budynków mieszkalnych os. Teatralne 18,20,21,22. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęte uchwały: 

 

LI/508/2018 w sprawie opinii dotyczącej projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta  

LI/509/2018 w sprawie wskazania przedstawiciela do Rady Programowej ds. 

obchodów jubileuszu 70.lecia Nowej Huty  

LI/510/2018 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018 

LI/511/2018 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019 

LI/512/2018 w sprawie zmiany organizacji ruchu z ul. Czuchajewskiego i 

Obrońców Krzyża do budynków mieszkalnych os. Teatralne 

18,20,21,22 
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Dz-18.0021.51.2018 
 

 

 

 

PROTOKÓŁ 

LI SESJI RADY DZIELNICY XVIII NOWA HUTA 
 

LI sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się w dniu 31 lipca 2018 r. w 

siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

 

W załączeniu: 

1) Lista obecności – zał. nr 1, 

2) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 542 – zał. nr 2, 

3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 543 – zał. nr 3, 

4) Oryginały uchwał – zał. nr 4. 

 

      LI sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.00 Przewodniczący 

Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który 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 dostarczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 540 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii dotyczącej projektu nowelizacji 

Statutu Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  
Druk nr 541 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie wskazania przedstawiciela do Rady 
Programowej ds. obchodów jubileuszu 70.lecia Nowej Huty, 
Druk nr 542 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018, 
Druk nr 543 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych 
do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowej Huty na rok 2019. 
5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący powiadomił, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad  

(pkt 4) projektów uchwał wg kolejności wprowadzania na sesję: 

 

Druk nr 544 (projekt uchwały zarządu) w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. 

Czuchajewskiego i Obrońców Krzyża do budynków mieszkalnych os. Teatralne 18,20,21,22. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 15 radnych 

Za głosowało        - 15 radnych 

Przeciw                 -   0 

Wstrzymało się     -   0 
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Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało        -   17 radnych 

Przeciw                 -    0 

Wstrzymało się     -    0 

 

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

wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad LI sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XLIX i L sesji 

Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XLIX i L sesji zostały przyjęte. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 

Przystąpiono do procedowania uchwał 

Druk nr 540 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii dotyczącej projektu nowelizacji 

Statutu Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

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

Stanisław Moryc.  

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 13 radnych 

Za głosowało           - 13 radnych 

Przeciw                   -   0 radnych 

Wstrzymało się       -   0 

6 radnych nie brało udziału w głosowaniu.     

Uchwała nr LI/508/2018. 

 
Druk nr 541 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wskazania przedstawiciela do Rady 
Programowej ds. obchodów jubileuszu 70.lecia Nowej Huty, 
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 13 radnych 

Za głosowało           - 12 radnych 

Przeciw                   -   1 radny 

Wstrzymało się       -   0 

6 radnych nie brało udziału w głosowaniu.     

Uchwała nr LI/509/2018. 

 

Druk nr 542 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018.  

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka zarządu  (zał. nr 2), która będzie 

procedowana. 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 13 radnych 
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Za głosowało           - 13 radnych 

Przeciw                   -   0  

Wstrzymało się       -   0 

6 radnych nie brało udziału w głosowaniu.     

Uchwała nr LI/510/2018. 
 

Druk nr 543 (projekt uchwały zarządu) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych 

do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.  

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka zarządu  (zał. nr 3), która będzie 

procedowana. 

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

 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 13 radnych 

Za głosowało           - 13 radnych 

Przeciw                   -   0 

Wstrzymało się       -   0 

6 radnych nie brało udziału w głosowaniu 

Uchwała nr LI/511/2018. 

 

Druk nr 544 (projekt uchwały zarządu) w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. 

Czuchajewskiego i Obrońców Krzyża do budynków mieszkalnych os. Teatralne 18,20,21,22. 

W dyskusji udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Edward Porębski, 

Stanisław Moryc. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało           -  20 radnych 

Przeciw                   -    0  

Wstrzymało się       -    0  

Wszyscy radni brali udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr LI/512/2018. 

 

5.  Oświadczenia i komunikaty. 

 

Przewodniczący poinformował o konsultacjach społecznych w ramach projektu 

„Spotkajmy się na podwórku”, które odbyły się w miesiącu lipcu oraz o sposobie dalszego 

uzgadniania zadania z mieszkańcami.  

W dalszej dyskusji udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Katarzyna 

Kapelak-Legut. 

 

Radny Wojciech Ruśniak zgłosił wniosek o wystąpienie Policji o zwiększenie patroli 

pod katem przekroczenia prędkości – w związku z przebudową ulicy Igołomskiej. 

 

Prowadzący obrady powiadomił radnych o terminie kolejnej sesji – 30 sierpnia 2018. 

Obecnych na sesji uważa się za powiadomionych. 
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6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął LI sesję o godz. 18.29 wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

Protokołowała:                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

Małgorzata Kowalska                                                    Stanisław Moryc 
 


