
Dz.18.0021.7.2015
Podsumowanie:

VII sesja VII kadencji 
w dniu 5 marca 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk  nr  87 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  przyjęcia  wykazu  dróg,  na  których 
realizowane są zadania Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 88 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przyjęcia wykazu obiektów i terenów, na 
których realizowane są zadania Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 89 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk  nr  91 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  powołania  Komisji  ds.  Budżetu 
Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 92 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
pomieszczenia tymczasowego.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Podjęte uchwały: 

VII/79/15 w sprawie przyjęcia wykazu dróg, na których realizowane są zadania 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta
VII/80/15 w sprawie przyjęcia wykazu obiektów i terenów, na których realizowane 

są zadania Dzielnicy XVIII Nowa Huta
VII/81/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
VII/82/15 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta
VII/83/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego
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Dz-18.0021.7.2015

PROTOKÓŁ
VII  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

VII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 5 marca 2015 r. w siedzibie 
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1
2) Oryginały uchwał – zał. nr 2.

_________________________________

VII sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.05 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 V sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk  nr  87 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  przyjęcia  wykazu  dróg,  na  których 
realizowane są zadania Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 88 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przyjęcia wykazu obiektów i terenów, na 
których realizowane są zadania Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 89 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 90 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 193/5 
obr. 44 w Krakowie.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

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

Przewodniczący  poinformował,  że  wycofuje  się  projekt  uchwały  na Druku 90 w sprawie 
opinii do zbycia części działki nr 193/5 obr. 44 w Krakowie ze względu na to że nie jest to 
obszar Dzielnicy XVIII.
Wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:
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Druk nr 87 (projekt zarządu) w sprawie przyjęcia wykazu dróg, na których realizowane są 
zadania Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 
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
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 88 (projekt zarządu) w sprawie przyjęcia wykazu obiektów i terenów, na których 
realizowane są zadania Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 
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
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 89 (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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 91 (projekt zarządu)  w sprawie powołania Komisji  ds. Budżetu Obywatelskiego 
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 
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
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk  nr  92 (projekt  zarządu)  w  sprawie  opinii  dotyczącej  zawarcia  umowy  najmu 
pomieszczenia tymczasowego, 
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
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Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 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 VII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z V sesji.

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

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.

Przystąpiono do procedowania uchwał.

Druk nr 87 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

- w sprawie przyjęcia wykazu dróg, na których realizowane są zadania Dzielnicy XVIII Nowa 
Huta.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VII/79/15. 

Druk nr 88 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

-  w  sprawie  przyjęcia  wykazu  obiektów  i  terenów,  na  których  realizowane  są  zadania 
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VII/80/15. 
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Druk  nr  89 –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  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 VII/81/15. 

Druk nr 91 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik, 

-  w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa 
Huta.
Przewodniczący stwierdził,  że w § 3 jest  błąd redakcyjny – ma być Komisja ds. Budżetu 
Obywatelskiego.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VII/82/15. 

Druk  nr  92 –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu.
Uchwała nr VII/83/15. 

6. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych o wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego i odczytał pismo Kancelarii RMiDzK w sprawie zasad delegowania 
radnych.
Przedstawił harmonogram dyżurów radnych i poprosił o jego uzupełnienie.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 30 marca 2015 
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
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6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął 
VII sesję o godz. 18.26, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                                                  Stanisław Moryc
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