
Dz.18.0020.1.52.2014
Podsumowanie:

LII sesja VI kadencji 
w dniu 6 listopada 2014 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Druk nr 136 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 137 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 138 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 139 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 140 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr  141 (projekt  uchwały Zarządu)  w sprawie  zmiany  zakresu  rzeczowego zadania
priorytetowego na rok 2014,
Druk nr 142 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań priorytetowych na rok 2015,
Druk nr 143 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie zadań  powierzonych w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2014,
Druk nr 144 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 145 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 146 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 147 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 148 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 149 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 150 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 151 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 152 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 153 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie zadań  powierzonych w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2015,
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Druk nr 154 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie zadań  powierzonych w zakresie prac
remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2015,
Druk nr 155 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 156 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 157 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 158 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 159 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 160 (projekt  uchwały zarządu) w sprawie podziału środków przeznaczonych na
przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2015 roku.
5. Wolne wnioski (na piśmie).
6. Informacje z pracy Zarządu.
7. Oświadczenia i komunikaty.
9. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

LII/818/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/819/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/820/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/821/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/822/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/823/14 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2014

LII/824/14 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2015
LII/825/14 w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  dróg,

chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz

z oświetleniem w roku 2014
LII/826/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/827/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/828/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/829/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/830/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/831/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/832/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/833/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/834/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/835/14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz 

z oświetleniem w roku 2015
LII/836/14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2015
LII/837/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/838/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/839/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/840/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/841/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
LII/842/14 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia 

priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2015 roku

Dz.18.0020.1.52.2014

PROTOKÓŁ
LII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

LII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 6 listopada 2014 r. w siedzibie
Rady Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektu uchwały na Druku nr 160  – zał. nr 2.  
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3) Oryginały uchwał - zał. nr 3.
4) Wolne wnioski radnej Miłosława Ciężak – zał. nr 4 i 5.

________________________________

LII 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. 

2. Zatwierdzenie 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 porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Druk nr 136 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 137 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 138 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 139 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 140 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr  141 (projekt  uchwały Zarządu)  w sprawie  zmiany  zakresu  rzeczowego zadania
priorytetowego na rok 2014,
Druk nr 142 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań priorytetowych na rok 2015,
Druk nr 143 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie zadań  powierzonych w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2014,
Druk nr 144 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 145 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 146 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 147 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 148 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 149 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 150 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 151 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 152 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 153 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie zadań  powierzonych w zakresie prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2015,
Druk nr 154 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie zadań  powierzonych w zakresie prac
remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2015,
Druk nr 155 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 156 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 157 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 158 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 159 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
5. Wolne wnioski (na piśmie).
6. Informacje z pracy Zarządu.
7. Oświadczenia i komunikaty.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynął  wniosek  o  włączenie  pod  obrady  projektu
uchwały:

Druk nr 160 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie podziału środków przeznaczonych na
przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2015 roku (zał. nr 2),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
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: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      0 
nie głosowało         –      3 radnych
Porządek obrad LII sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z LI sesji.

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

4.  Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
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Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  przedstawił  projekty  uchwał  przygotowane
przez Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta i komisje problemowe.

Przewodniczący zgłosił wniosek formalny o skrócenie czytania druków.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Wniosek przyjęto.

Druk nr  136 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/818/14. 

Druk nr  137 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/819/14. 

Druk nr  138 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr LII/820/14. 
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Druk nr  139 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało          –     2 radnych
Uchwała nr LII/821/14. 

Druk nr  140 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/822/14. 

Druk nr 141 – projekt Zarządu – referent Elżbieta Mitka, pozytywna opinia Komisji Kultury
i  Zabytków.

- w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      0
nie głosował            –      1 radny
Uchwała nr LII/823/14. 

Druk nr 142 – projekt Zarządu – referent Krystyna Frankiewicz, pozytywna opinia Komisji
Prawa i  Porządku Publicznego.

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2015.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się         -      1 radny
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/824/14. 

Druk nr  143 –  projekt  Zarządu –  referent  Mariusz  Woda,  opinia  Komisji  Infrastruktury
Komunalnej.
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- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014.
W dyskusji głos zabrali radni: Małgorzata Bąk, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      4 radnych
nie głosowało         –      4 radnych
Uchwała nr LII/825/14. 

Druk nr  144 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/826/14. 

Druk nr  145 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/827/14. 

Druk nr  146 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/828/14. 
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Druk nr  147 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/829/14. 

Druk nr  147 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/829/14. 

Druk nr  148 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/830/14. 

Druk nr  149 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/831/14. 

Druk nr  150 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/832/14. 

Druk nr  151 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/833/14. 

Druk nr  152 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/834/14. 

Druk nr  153 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  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 na rok 2015.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      3 radnych
Uchwała nr LII/835/14. 

Druk  nr  154 –  projekt  Zarządu  –  referent  Mariusz  Woda,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu.
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-  w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  szkół  podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli na rok 2015.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -      3 radnych
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/836/14. 

Druk nr  155 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się         -      1 radny
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr LII/837/14. 

Druk nr  156 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/838/14. 

Druk nr  157 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/839/14. 

Druk nr  158 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- 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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/840/14. 

Druk nr  159 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr LII/841/14. 

Druk  nr  160 –  projekt  Zarządu  –  referent  Mariusz  Woda,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu.

-  w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy
XVIII w 2015 roku.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -     3 radnych
nie głosowało         –     3 radnych
Uchwała nr LII/842/14. 

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Miłosława Ciężak złożyła 2 wnioski (zał. nr 4 i 5).

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o bieżącej pracy zarządu.

7. Oświadczenia i komunikaty. 

Radni:  Janusz  Więcław,  Małgorzata  Bąk,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisława
Rusinowska,  Krystyna Jastrzębska, Anna Stabryła, Elżbieta Mitka oraz Stanisław Maranda
podziękowali za współpracę.

Radna Miłosława Ciężak poruszyła sprawę budowy nowych chodników np. przy Alei
Przyjaźni,  z  dużych  płyt  betonowych,  a  nie  z  kostki.  Prowadzący  wyjaśnił,  że  takie  są
zalecenia Konserwatora Zabytków.
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Przewodniczący  poruszył  sprawy  porządkowe  (opróżnienie  skrytek,  zwrot  kluczy,
przekazanie  książek  protokołów,  uprzątnięcie  szafek  komisji).  Podziękował  radnym  za
współpracę.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
zamknął LII sesję o godz. 18.45, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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