
Dz.18.0021.6.2015
Podsumowanie:

VI sesja VII kadencji 
w dniu 26 lutego 2015 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu  porządku obrad.
3. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 68 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 69 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 70 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 71 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 72 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 73 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 74 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 75 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 76 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 77 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 78(projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 79 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 80 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 81 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 82 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 83 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 84 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 85 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych 
do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015,
Druk nr 86 (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.
4. Oświadczenia i komunikaty.
5. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

VI/60/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/61/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/62/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/63/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/64/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/65/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/66/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/67/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/68/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/69/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/70/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/71/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/72/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/73/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/74/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/75/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/76/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VI/77/15 w sprawie rozdysponowania środków do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2015
VI/78/15 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 derealizacji w latach 2015 - 2018
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Dz-18.0021.6.2015

PROTOKÓŁ
VI  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

VI sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 26 lutego 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 73 – zał. nr 2.
3) Autopoprawka Zarządu do druku nr 85 – zał. nr 3.
4) Autopoprawka Zarządu do druku nr 85 – zał. nr 4.
5) Autopoprawka Zarządu do druku nr 86 – zał. nr 5.
6) Oryginały uchwał – zał. nr 6.

_________________________________

VI 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. 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. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 68 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 69 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 70 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 71 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 72 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 73 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 74 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 75 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 76 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 77 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 78(projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 79 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 80 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 81 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 82 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 83 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 84 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 85 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych 
do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015,
Druk nr 86 (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.
4. Oświadczenia i komunikaty.
5. 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 68 (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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 69 (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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
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Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 70 (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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 71 (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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 72 (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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 73 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 74 (projekt zarządu) w sprawie opinii  dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
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Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 75 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 76 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 77 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 78 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
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Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 79 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 80 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 81 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 82 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 83 (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.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 84 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 85 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 86 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
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 VI sesji.
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3. Projekty uchwał wnoszone na sesję.

Przystąpiono do procedowania uchwał.

Druk  nr  68 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/60/15. 

Przewodniczący zgłosił wniosek o uproszczenie procedury głosowania - skrócenie czytania 
druków.
Radny Edward Porębski zapytał czy wszystkie opinie są sprawdzone i w porządku.     
Przewodniczący  potwierdził, że tak.

Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Procedurę przyjęto.

Druk  nr  69 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/61/15. 

Druk  nr  70 –  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: 20 radnych
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Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/62/15. 

Druk  nr  71 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/63/15. 

Druk  nr  72 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/64/15. 

Druk  nr  73 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Prowadzący poinformował, że wpłynęła autopoprawka zarządu – zał. nr 2. 
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/65/15. 

Druk  nr  74 –  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:
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Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/66/15. 

Druk  nr  75 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/67/15. 

Druk  nr  76 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/68/15. 

Druk  nr  77 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/69/15. 

Druk  nr  78 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
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Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/70/15. 

Druk  nr  79 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/71/15. 

Druk  nr  80 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/72/15. 

Druk  nr  81 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/73/15. 

Druk  nr  82 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
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Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/74/15. 
Druk  nr  83 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/75/15. 

Druk  nr  84 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VI/76/15. 

Druk nr 85 – 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 3.
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię autopoprawki.

Prowadzący  bardzo  szczegółowo  omówił  wysokość  środków  przeznaczonych  na 
poszczególne grupy zadań. 
W dyskusji  na  temat  zakresów poszczególnych  zadań,  wysokości  środków,  kontroli  głos 
zabrali radni: 
Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,  Jerzy  Daniec, 
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław 
Moryc, Katarzyna Kapelak – Legut,  Stanisław Moryc, Katarzyna Kapelak – Legut, Stanisław 
Moryc,  Katarzyna  Kapelak  –  Legut,  Stanisław  Moryc,  Adam  Krztoń,  Stanisław  Moryc, 
Kacper  Rosa,  Stanisław  Moryc,  Kacper  Rosa,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz, 
Edward  Wurst,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Kacper  Rosa, 
Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Adam Krztoń, Edward Porębski, Stanisław 
Moryc. 
Przewodniczący udzielał odpowiedzi i wyjaśnień.

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła 2 autopoprawka zarządu (poz. A19) – zał. nr 4.
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Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z w/w poprawkami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
7 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr VI/77/15. 
Przewodniczący  odmówił  wpisania  do  protokołu  votum  separatum  zgłoszonego  przez 
radnego Kacpra Rosę.

Druk nr 86 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

-  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 5
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię autopoprawki.
 W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc (poprawka redakcyjna pkt 3 
ul. Branicka, pkt 6 terenów zielonych).

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr VI/78/15. 

5. Oświadczenia i komunikaty.

Radna Krystyna Frankiewicz poprosiła o zmianę terminu sesji zwołanej na dzień 5 
marca 2015. Prowadzący wyjaśnił, że ze względów formalnych nie jest to możliwe.
 
Radny Adam Krztoń zaapelował  do radnych o podjęcie  interwencji  w sprawie  sprzątania 
Huty. Wszędzie jest bardzo brudno.

Radny Marek Kurzydło zapytał o terminy komisji problemowych.

W dyskusji na temat środków unijnych przeznaczonych na wymianę oświetlenia ulicznego w 
ramach programu „Sowa” udział wzięli radni Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc i Edward 
Porębski.   

Przewodniczący  poprosił  przewodniczących  komisji  problemowych o zwołanie  komisji  w 
czwartym tygodniu marca. 
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Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
poinformował radnych o zwołaniu VII sesji, która odbędzie się w dniu 5 marca 2015 roku o 
godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął 
VI sesję o godz. 20.00, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                                                Stanisław Moryc
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