
Dz.18.0021.10.2015
Podsumowanie:

X sesja VII kadencji 
w dniu 28 maja 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 135 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
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 opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 142 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 143 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
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 do zbycia działki nr 17 obr. 30 w 
Krakowie,
Druk  nr  150 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.: 
„Przebudowa  i  rozbudowa istniejącej  Hali  Walcowni Gorącej  Blach dla potrzeby budowy 
drugiego pieca pokrocznego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, rozbudowa i 
przebudowa  istniejącej  oczyszczalni  wody  obiegowej  WTP  wraz  z  infrastrukturą 
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towarzyszącą, oraz przebudowa i rozbudowa układu dróg wewnątrzzakładowych na działkach 
nr 1/347, 1/339, 1/607 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie”
Druk  nr  151 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  dla  lokalizacji  przystanku 
„Ciekowiec”,
Druk  nr  152 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015,
Druk  nr  153 (projekt  uchwały  Zarządu)  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,
Druk nr 154 (projekt uchwały Zarządu)  w sprawie wstępnego rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016,
Druk nr 155 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 156 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie trasy linii tramwajowej nr „16”,
Druk  nr  155 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

X/125/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/126/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/127/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/128/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/129/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
X/130/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/131/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/132/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/133/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/134/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/135/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/136/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/137/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/138/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/139/15 w sprawie opinii do zbycia działki nr 17 obr. 30 w Krakowie
X/140/15 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: ”Przebudowa i rozbudowa 

istniejącej Hali Walcowni Gorącej Blach dla potrzeby budowy drugiego 

pieca pokrocznego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 

rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni wody obiegowej WTP 

wraz z infrastrukturą  towarzyszącą, oraz przebudowa i rozbudowa 

układu dróg wewnątrzzakładowych na działkach nr 1/347, 1/339, 1/607 

obr. 20 Nowa Huta w Krakowie”
X/141/15 w sprawie opinii dla lokalizacji przystanku „Ciekowiec”
X/142/15 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015
X/143/15 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
X/144/15 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016
X/145/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
X/146/15 w sprawie opinii do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”

3



Dz-18.0021.10.2015

PROTOKÓŁ
X  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

X sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 28 maja 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 154 – zał. nr 2
3) Poprawka radnego Edwarda Wursta do Druku nr 156 – zał. nr 3
4) Autopoprawka zarządu do Druku nr 157 – zał. nr 4 
5) Oryginały uchwał – zał. nr 5.

_________________________________

X 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. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 135 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
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 opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 142 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 143 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
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 do zbycia działki nr 17 obr. 30 w 
Krakowie,
Druk  nr  150 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.: 
„Przebudowa  i  rozbudowa istniejącej  Hali  Walcowni Gorącej  Blach dla potrzeby budowy 
drugiego pieca pokrocznego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, rozbudowa i 
przebudowa  istniejącej  oczyszczalni  wody  obiegowej  WTP  wraz  z  infrastrukturą 
towarzyszącą, oraz przebudowa i rozbudowa układu dróg wewnątrzzakładowych na działkach 
nr 1/347, 1/339, 1/607 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie”
Druk  nr  151 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  dla  lokalizacji  przystanku 
„Ciekowiec”,
Druk  nr  152 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015,
Druk  nr  153 (projekt  uchwały  Zarządu)  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,
Druk nr 154 (projekt uchwały Zarządu)  w sprawie wstępnego rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016,
Druk nr 155 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
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  wpłynęły  wnioski  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
projektów uchwał:

Druk nr 152 (projekt zarządu) w sprawie korekty 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: 15 radnych
Za głosowało          –   15 radnych
Przeciw         -     0
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Wstrzymało się      -      0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk  nr  153 (projekt  uchwały  Zarządu)  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.
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
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk  nr  154 (projekt  zarządu)  w  sprawie  wstępnego  rozdysponowania  środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016, 
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 156 (projekt zarządu) w sprawie trasy linii tramwajowej nr „16”, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało          –   20 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -      0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 157 (projekt zarządu) w sprawie opinii do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”, 
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
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Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –  18 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 X sesji.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z IX sesji Rady 
Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z IX 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 (druk 135 – 148).
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Bogumiła Drabik.
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  135 –  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 X/125/15. 
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Druk nr  136 –  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 X/126/15. 

Druk nr  137 –  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 X/127/15. 

Druk nr  138 –  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 X/128/15. 

Druk nr  139 –  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 X/129/15. 

Druk nr  140 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.
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- 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 X/130/15. 

Druk nr  141 –  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 X/131/15. 

Druk nr  142 –  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 X/132/15. 

Druk nr  143 –  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 X/133/15. 

Druk nr  144 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr X/134/15. 

Druk nr  145 –  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 X/135/15. 

Druk nr  146 –  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 X/136/15. 

Druk nr  147 –  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 X/137/15. 

Druk nr  148 –  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 X/138/15. 

Druk  nr  149 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 17 obr. 30 w Krakowie.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław 
Moryc, Józef Szuba, Edward Wurst, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr X/139/15. 

Druk nr 150 – projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, Józef Szuba, pozytywna opinia 
Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i  Rozwoju 
Gospodarczego.

-  opinii  do  WZ dla  inwestycji  pn.:  „Przebudowa  i  rozbudowa istniejącej  Hali  Walcowni 
Gorącej  Blach  dla  potrzeby  budowy  drugiego  pieca  pokrocznego  wraz  z  obiektami  i 
urządzeniami  towarzyszącymi,  rozbudowa  i  przebudowa  istniejącej  oczyszczalni  wody 
obiegowej WTP wraz z infrastrukturą  towarzyszącą, oraz przebudowa i rozbudowa układu 
dróg  wewnątrzzakładowych  na  działkach  nr  1/347,  1/339,  1/607  obr.  20  Nowa  Huta  w 
Krakowie”
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr X/140/15. 

Druk  nr  151 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do lokalizacji przystanku „Ciekowiec”.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Jerzy Daniec.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr X/141/15. 
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Druk nr 152 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc,

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 
Nowa Huta na rok 2015.

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław 
Moryc,  Edward  Wurst,  Stanisław  Moryc,  Marian  Baś,  Stanisław  Moryc,  Marian  Baś, 
Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Stanisław Moryc, Edward 
Porębski,  Stanisław  Moryc,  Monika  Fiołek,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz, 
Stanisław Moryc. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       6 radnych
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr X/142/15. 

Druk nr 153 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

-  w sprawie 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.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr X/143/15. 

Druk nr 154 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc,

-  w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji  Dzielnicy 
XVIII Nowa Huta na rok 2016.

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 2).

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Bogumiła Drabik, Stanisław Moryc, Zofia Wójcik, Stanisław 
Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Edward  Wurst,  Stanisław  Moryc,  Józef 
Szuba, Stanisław Moryc. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały - Autopoprawkę. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
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Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       6 radnych
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr X/144/15. 

Druk nr  155 –  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 X/145/15. 

Druk  nr  156 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie trasy linii tramwajowej nr „16”.

Radny Edward Wurst złożył poprawkę (zał. nr 3) – uzupełnienie o „Rondo Czyżyńskie”.
W dyskusji  na temat  proponowanych zmian  przebiegu trasy głos  zabrali  radni:  Stanisław 
Moryc,  Edward  Wurst,  Stanisław  Moryc,  Edward  Wurst,  Krystyna  Frankiewicz,  Edward 
Wurst, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Krystyna 
Frankiewicz,  Marian  Baś,  Marek  Kurzydło,  Stanisław  Moryc,  Edward  Wurst,  Stanisław 
Moryc, Mariusz Woda, Krystyna Frankiewicz.

Przewodniczący zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do Zarządu w celu 
przygotowania nowego projektu i przedstawienia go na Komisji Planowania Przestrzennego 
w zakresie 3 zgłoszonych propozycji. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się         -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek przyjęto – projekt uchwały został odesłany do projektodawcy.

Druk  nr  157 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

-  w sprawie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa 
Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 4).
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Marek Kurzydło, Miłosława Ciężak, Marek 
Kurzydło, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Marian Baś.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały - Autopoprawkę. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     21 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się       -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr X/146/15. 

5. Oświadczenia i komunikaty.

Prowadzący  zaprosił  radnych  do  udziału  w  imprezie  DNI  NOWEJ  HUTY,  która 
odbędzie się w dniu 13 czerwca 2015 na terenie zielonym pomiędzy NCK a os. Centrum E, 
początek o godz. 15.00 oraz Dniu Otwartym Magistratu w dniu 7 czerwca 2015. 

      Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 
r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.

Radna  Miłosława  Ciężak  poruszyła  problem  remontów  chodników  wewnątrz  osiedli  na 
terenie dzielnicy i wykonywaniu nawierzchni z płyt betonowych, a nie z kostki brukowej.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc, 
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, 
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.  

Radna Krystyna Frankiewicz zaapelowała o włączenie wszystkich radnych do pracy.

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

Radny  Jerzy  Daniec  omówił  problem  konieczności  remontu  zabytkowych  kapliczek 
przydrożnych.

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Józef Szuba, Marian Baś, Edward Porębski, 
Stanisław Moryc, Edward Porębski, Marek Kurzydło, Jerzy Daniec, Miłosława Ciężak. 

Radny  Marian  Baś  poruszył  sprawę  możliwości  uruchomienia  spopielarni  zwłok  przy 
Szpitalu. Należy uruchomić powtórną procedurę protestacyjną.

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward 
Porębski,  Stanisław Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Mariusz Woda,  Krystyna Frankiewicz, 
Mariusz Woda, Bogumiła Drabik, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, 
Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Monika Fiołek, Stanisław Moryc, Monika Fiołek, 
Stanisław Moryc, Monika Fiołek, Stanisław Moryc.

Radny Marian Baś poprosił o wycinkę drzewa przy Żłobku.

Radna Miłosława Ciężak zaapelowała o interwencję na spotkaniu Przewodniczących.
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6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął X 
sesję o godz. 19.55 , wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

    Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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