
Dz.18.0020.1.11.2011
Podsumowanie:

XI sesja VI kadencji 
w dniu 24 października 2011 r.

Projekt porządku obrad 
XI sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na 

poniedziałek 
 24 października 2011 roku, godz. 17.00, siedziba Rady Dzielnicy 

XVIII na os. Centrum B bl 6.

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX i X nadzwyczajnej sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 44 obr. 45 

w Krakowie – druk nr 6,
- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Przebudowa oraz nadbudowa hali 

produkcyjnej polegającej na powołaniu centrum B+R nad technologiami produkcji 
żeliwa sferoidalnego na działce nr 1/215 obręb 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w 
Krakowie” – druk nr 7,

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2012 
– druk nr 8,

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2012– druk nr 9,

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 – druk nr 10,
- w sprawie  przyznania medali pamiątkowych XX-lecia powstania Dzielnic Miasta 

Krakowa – druk nr 11,
- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych żłobków na rok 2012 – druk nr 12,
- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012  –  druk nr 13,
- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2012 – druk nr 14,
- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2012 –  druk nr 15,
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- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia 
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2012  – druk nr 16,

- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie budowy, 
przebudowy, modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2012 – druk nr 17,

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla 
Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2012 – druk nr 18,

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 
2012 – druk nr 19,

- w sprawie uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy 
XVIII pn. „Zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkoli wg wskazań Dzielnicy” w 
2012 roku –  druk nr 20,

- w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 2011 ustalonych 
uchwałą nr II/47/11 z dnia 21.02.2011 w sprawie planu finansowego wydatków 
Dzielnicy XVIII na rok 2011– druk nr 21,

- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w 2012 roku – druk nr 22,

- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w 2011 roku – druk nr 23,

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 – druk nr 24,
- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 – druk nr 25,
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 

XVIII w roku 2012 – druk nr 24,
- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej – druk nr 24,

5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacje z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.  
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Podjęte uchwały: 

XI/153/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XI/154/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XI/155/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

     XI/156/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XI/157/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XI/158/11 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na części 

działki nr 44 obr. 45 w Krakowie
XI/159/11 w sprawie zadań powierzonych z zakresu lokalnych wydarzeń 

kulturalnych na rok 2012
XI/160/11 w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac 

remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej w roku 2012

XI/161/11 w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012

XI/162/11 w sprawie  przyznania medali pamiątkowych XX-lecia powstania 

Dzielnic Miasta Krakowa
XI/163/11 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w 

zakresie prac remontowych żłobków na rok 2012
XI/164/11 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w 

zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli 

na rok 2012  
XI/165/11 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w 

zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2012
XI/166/11 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w 

zakresie modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2012
XI/167/11 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w 

zakresie tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 

2012
XI/168/11 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w 

zakresie budowy, przebudowy, modernizacji ulic lokalnych wraz z 

oświetleniem na rok 2012

XI/169/11 w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy 
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Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2012
XI/170/11 w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób 

niepełnosprawnych w roku 2012
XI/171/11 w sprawie uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego 

Dzielnicy XVIII pn. „Zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkoli wg 

wskazań Dzielnicy” w 2012 roku
XI/172/11 w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 

2011 ustalonych uchwałą nr II/47/11 z dnia 21.02.2011 w sprawie planu 

finansowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2011
XI/173/11 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia 

priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2012 roku
XI/174/11 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia 

priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2011 roku
XI/175/11 w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012

XI/176/11 w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012

XI/177/11 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia 

priorytetowe Dzielnicy XVIII w roku 2012
XI/178/11 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej

Dz.18.0020.1.11.2011

PROTOKÓŁ
XI SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XI sesja  Rady Dzielnicy XVIII  Nowa Huta odbyła się  24 października 2011 r.  w 
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
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W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady na Druku nr 26  – zał. nr 2.
3) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady na Druku nr 27  – zał. nr 3.
4) Rezolucja – zał. nr 4.
5) Wniosek radnego Stanisława Marandy do Druku nr 11 – zał. nr 5.
6) Oryginały uchwał - zał. nr 6.

_________________________________

XI sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 17.00 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 
doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX i X nadzwyczajnej sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 44 obr. 45 

w Krakowie – druk nr 6,
- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Przebudowa oraz nadbudowa hali 

produkcyjnej polegającej na powołaniu centrum B+R nad technologiami produkcji 
żeliwa sferoidalnego na działce nr 1/215 obręb 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w 
Krakowie” – druk nr 7,

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2012 
– druk nr 8,

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2012– druk nr 9,

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 – druk nr 10,
- w sprawie  przyznania medali pamiątkowych XX-lecia powstania Dzielnic Miasta 

Krakowa – druk nr 11,
- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych żłobków na rok 2012 – druk nr 12,
- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012  –  druk nr 13,
- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2012 – druk nr 14,
- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2012 –  druk nr 15,
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- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia 
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2012  – druk nr 16,

- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie budowy, 
przebudowy, modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2012 – druk nr 17,

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla 
Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2012 – druk nr 18,

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 
2012 – druk nr 19,

- w sprawie uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy 
XVIII pn. „Zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkoli wg wskazań Dzielnicy” w 
2012 roku– druk nr 20,

- w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 2011 ustalonych 
uchwałą nr II/47/11 z dnia 21.02.2011 w sprawie planu finansowego wydatków 
Dzielnicy XVIII na rok 2011– druk nr 21,

- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w 2012 roku– druk nr 22,

- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w 2011 roku– druk nr 23,

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012– druk nr 24,
- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012– druk nr 25,
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 

XVIII w roku 2012– druk nr 24,
- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej– druk nr 24,

5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacje z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.  

Prowadzący obrady Stanisław Moryc poinformował, że w porządku obrad wprowadza 
się zmiany:
- wycofuje się projekt uchwały na Druku nr 7,
- wprowadza się projekt uchwały:

-  w  sprawie  podziału  środków  przeznaczonych  na  przedsięwzięcia  priorytetowe 
Dzielnicy XVIII w 2012 roku – druk nr 26 (zał. nr 2),

-  w  sprawie  podziału  środków  przeznaczonych  na  przedsięwzięcia  priorytetowe 
Dzielnicy XVIII w 2012 roku – druk nr 27 (zał. nr 3)
oraz będzie głosowana REZOLUCJA w sprawie punktu sprzedaży alkoholu na os. Na Skarpie 
zlokalizowanego koło Szkoły Podstawowej nr 80 i Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
(zał. nr 4). 

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z uzupełnieniami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –  16 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się     -    0
Porządek obrad XI sesji został przyjęty.
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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.

Druk  nr  1  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych 

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw         -     1 radny
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XI/153/11.  

Druk  nr  2  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw         -     1 radny
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XI/154/11.

Druk  nr  3  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się     -     1 radnych
Uchwała nr XI/155/11.

Druk  nr  4  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XI/156/11.

Druk  nr  5  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     1 radny
Uchwała nr XI/157/11.

Druk  nr  6  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 44 obr. 45 
w Krakowie.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw         -     1 radny
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XI/158/11.

Druk nr 7 – wycofany.

Druk nr 8 – projekt Zarządu - referent Wiesława Zboroch, pozytywna opinia Komisji Kultury 
i Zabytków

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2012.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak – duża kwota przeznaczona na imprezę, 
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Wiesława Zboroch, Tomasz Poller – w uchwałach nie 
uwzględniono prac na terenie ul. Padniewskiego, Tomickiego – brak chodnika, Stanisław 
Moryc, Tomasz Poller, Janusz Więcław, Stanisław Moryc, Edward Porębski – należy 
pozyskać środki od sponsorów, Stanisław Moryc, Józef Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   12 radnych
Przeciw         -     5 radnych
Wstrzymało się      -     3 radnych
Uchwała nr XI/159/11.
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Druk nr 9 – projekt Zarządu - referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2012

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw         -     1 radny
Wstrzymało się     -     2 radnych
Uchwała nr XI/160/11.

Druk nr 10 – projekt Zarządu - referent Józef Szuba, pozytywna opinia Komisji Infrastruktury 
Komunalnej

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, 
Miłosława Ciężak, Józef Szuba, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, 
Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     1 radny
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XI/161/11.

Druk nr 11 – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Kultury i 
Zabytków

- w sprawie przyznania medali pamiątkowych XX-lecia powstania Dzielnic Krakowa.

Przewodniczący szczegółowo przedstawił procedurę przyznawania medali i omówił przyjęte 
przez Zarząd kryteria.  
Radny Stanisław Maranda złożył prośbę o wykreślenie jego nazwiska w § 1 projektu uchwały 
– zał. nr 5. 
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław  Moryc,  Katarzyna  Kapelak-Legut,  Krystyna 
Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna 
Frankiewicz,  Anna  Stabryła,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc, 
Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Anna 
Stabryła, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna 
Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Tomasz  Poller, 
Janusz  Więcław,  Katarzyna  Kapelak-Legut,  Janusz  Więcław,  Katarzyna  Kapelak-Legut, 
Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Katarzyna  Kapelak-Legut,  Stanisław  Moryc, 
Katarzyna Kapelak-Legut,  Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Katarzyna Kapelak-Legut, 
Stanisław Moryc, Tomasz Poller,  Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, 
Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław 
Maranda,  Stanisław Moryc,  Stanisław Maranda,  Stanisław Moryc,  Krystyna  Frankiewicz, 
Elżbieta Mitka, Krystyna Jastrzębska, Tomasz Poller, Krystyna Jastrzębska, Tomasz Poller, 
Krystyna  Jastrzębska,  Tomasz  Poller,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.
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Prowadzący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały z następującymi zmianami w § 1:
- wykreślenie nazwiska Czarnecki Stanisław,
- wykreślenie nazwiska Stanisław Maranda.
 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   13 radnych
Przeciw         -     5 radnych
Wstrzymał się        -    1 radny
Uchwała nr XI/162/11.
Radna Miłosława Ciężak nie brała udziału w głosowaniu.
Radna Krystyna Frankiewicz głosowała przeciw.

Druk nr 12 – projekt Zarządu - referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Sportu i Turystyki

- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 
remontowych żłobków na rok 2012.

W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Mariusz Woda, Miłosława Ciężak, Mariusz 
Woda,  Miłosława  Ciężak,  Mariusz  Woda,  Miłosława  Ciężak,  Mariusz  Woda,  Miłosława 
Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław 
Moryc, Elżbieta Mitka, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XI/163/11.

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie
 
Druk nr 13 – projekt Zarządu - referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Sportu i Turystyki

-  w  sprawie  zatwierdzenia  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac 
remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Mariusz Woda.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XI/164/11.

Druk nr 14 – projekt Zarządu - referent Józef Szuba, Stanisław Moryc, pozytywna opinia 
Komisji Infrastruktury Komunalnej
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-  w  sprawie  zatwierdzenia  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac 
remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2012.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz 
– remont uliczki osiedlowej os. Wandy – os. Willowe bl 23,24,25, Stanisław Moryc, Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, 
Józef  Szuba,  Miłosława  Ciężak,  Anna  Stabryła  –  remont  chodnika  os.  Centrum B  bl  2, 
Stanisław Moryc, Janusz Więcław – budowa chodnika od strony ul. Odmętowej, Stanisław 
Moryc,  Józef  Szuba,  Stanisław  Moryc,  Janusz  Więcław,  Józef  Szuba,  Elżbieta  Mitka, 
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, 
Jerzy  Daniec,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Miłosława  Ciężak,  Krystyna 
Frankiewicz  –  parkowanie  na  ul.  Mierzwy,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz, 
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Józef Szuba, 
Krystyna Frankiewicz,  Stanisław Moryc,  Miłosława Ciężak,  Stanisław Moryc,  Małgorzata 
Bąk,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Małgorzata  Bąk, 
Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Józef  Szuba,  Stanisław 
Moryc, Mariusz Woda, Maria Sajdak –remont chodnika os. Zgody bl 3, Stanisław Moryc, 
Maria Sajdak, Stanisław Moryc, Maria Sajdak, Stanisław Moryc, Maria Sajdak, Stanisław 
Moryc, Krystyna Jastrzębska.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XI/165/11.

Druk nr 15 – projekt Zarządu - referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Sportu i Turystyki

- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań  powierzonych w zakresie modernizacji 
ogródków jordanowskich na rok 2012.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XI/166/11.

Druk nr 16 – projekt Zarządu - referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Sportu i Turystyki

-  w  sprawie  zatwierdzenia  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  tworzenia 
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2012.
W dyskusji głos zabrali radni: Maria Sajdak, Mariusz Woda, Krystyna Frankiewicz – ogródek 
jordanowski os. Ogrodowe.
Przewodniczący  Stanisław Moryc odczytał listę ogródków, na które są wykonane projekty, 
wyjaśnił że w bieżącym roku  zabrano środki przeznaczone na kolejne 3 projekty, ogródek na 
os.  Handlowym  nie  został  doposażony  ze  względu  na  szeroki  zakres  prac,  miał  być 
realizowany w IV kwartale, i brak środków.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
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Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XI/167/11.

Druk  nr  17  –  projekt  Zarządu  -  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej

-  w  sprawie  zatwierdzenia  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  budowy, 
przebudowy, modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2012.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak, 
Stanisław Moryc,  Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc,  Anna Stabryła,  Miłosława Ciężak, 
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   13 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się     -     3 radnych
Uchwała nr XI/168/11.
.
Druk nr 18 – wniosek Zespołu „Bezpieczny Kraków” - referent Stanisław Moryc, pozytywna 
opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla 
Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2012.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XI/169/11.

Druk  nr  19  –  projekt  Zarządu  -  referent  Miłosława  Ciężak,  pozytywna  opinia  Komisji 
Zdrowia i Profilaktyki

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 
2012.

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Jastrzębska, Stanisław Moryc, Krystyna Jastrzębska, 
Mariusz Woda, Stanisław Moryc, Krystyna Jastrzębska, Miłosława Ciężak, Krystyna 
Jastrzębska, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się     -     0
Uchwała nr XI/170/11.

Druk nr 20 – projekt Zarządu - referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu
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- w sprawie uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego Dzielnicy 
XVIII pn. „Zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkoli wg wskazań Dzielnicy” w 
2012 roku.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –   14 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się      -      1 radny
Uchwała nr XI/171/11.

Druk  nr  21  –  projekt  Zarządu  -  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Rewizyjnej

- w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 2011 ustalonych 
uchwałą nr II/47/11 z dnia 21.02.2011 w sprawie planu finansowego wydatków 
Dzielnicy XVIII na rok 2011.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –  15 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się      -      1 radny
Uchwała nr XI/172/11.

Druk nr 22 – projekt Zarządu - referent Wiesława Zboroch, Stanisław Moryc, pozytywna 
opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego

- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w 2012 roku.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się     -      0
Uchwała nr XI/173/11.

Druk nr 23 – projekt Zarządu - referent Józef Szuba, pozytywna opinia Komisji Infrastruktury 
Komunalnej

- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w 2011 roku.

W ramach autopoprawki w § 1 wprowadzono zmianę  - zamiast „… w kierunku ul. Rydza 
-Śmigłego” ma być „… w kierunku ul. Mościckiego.”
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –   14 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się       -      1 radny
Uchwała nr XI/174/11.
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Druk nr 24 – projekt Zarządu - referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Sportu i Turystyki

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się       -      1 radny
Uchwała nr XI/175/11.

Druk  nr  25  –  projekt  Zarządu  -  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna 
Frankiewicz, Jerzy Daniec, Elżbieta Mitka, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się     -      0
Uchwała nr XI/176/11.

Druk  nr  26  –  projekt  Komisji  Edukacji,  Sportu  i  Turystyki  -  referent  Mariusz  Woda, 
pozytywna opinia Zarządu

- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w roku 2012.

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się     -      2 radnych
Uchwała nr XI/177/11.

Druk  nr  27  –  projekt  Komisji  Rewizyjnej  -  referent  Marian  Paciorek,  pozytywna  opinia 
Zarządu

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Marian Paciorek, Stanisław Moryc, Marian 
Paciorek, Miłosława Ciężak – gazetka dzielnicowa, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, 
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Miłosława 
Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc, 
Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, 
Krystyna  Frankiewicz  –  strona  WWW  jest  mało  czytelna,  Miłosława  Ciężak  ,  Krystyna 
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Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak, 
Stanisław Moryc, Marian Paciorek, Jerzy Daniec, Miłosława Ciężak, Marian Paciorek. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –   14 radnych
Przeciw         -     1 radny
Wstrzymało się     -      0
Uchwała nr XI/178/11.

Prowadzący  poinformował  o  przygotowanej  REZOLUCJI  w  sprawie  punktu  sprzedaży 
alkoholu  na  os.  Na  Skarpie  zlokalizowanego  koło  Szkoły  Podstawowej  nr  80  i  Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych – zał. nr
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz  –  przedstawiła  problem,  Marian 
Paciorek,  Stanisław Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Elżbieta  Mitka  –  malowanie  na  ścianach 
budynków, Stanisław Moryc, Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc.
Przewodniczący odczytał treść REZOLUCJI i poddał pod ją głosowanie. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się     -      0
Rezolucję przyjęto.
Rezolucja  zostanie  zamieszczona  na  stronie  WWW  oraz  przesłana  do  Głosu  Tygodnika 
Nowohuckiego i szkół.

 5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – brak. 

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc omówił  posiedzenie  Zespołu ds.  realizacji  zadań 
kompensacyjnych,  monitoringu  procesu  budowy  i  funkcjonowania  Zakładu  Termicznego 
Przekształcania  Odpadów Komunalnych  na  terenie  Dzielnicy  XVIII,  które  dobyło  się  21 
października 2011. Ze względu na trudną sytuację finansową Miasta zadania, które miały być 
realizowane w 2011 zostały wpisane do budżetu MK na rok 2012.  

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radny  Janusz  Więcław  poinformował,  że  niektóre  zadania  już  powinny  być  na 
ukończeniu zostają przeniesione nie na przyszły rok, ale na lata następne (np. ul. Klasztorna), 
poprosił wywieranie presji w mieście. Powiedział, że w związku z trudną sytuacją finansową 
obawia się, że to co radni poprzedniej kadencji chcieli żeby zostało w ramach rekompensat 
zrealizowane w dużej części nie uda się zrobić.
 Zaapelował  do Zarządu, aby nie stawiać członków Rady w niezręcznej sytuacji ( w sprawie 
medali), Rada mogła negatywnie przegłosować projekt uchwały. 

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  odbędzie  się  spotkanie  z 
Wydziałem  Infrastruktury  Komunalnej  UMK  w  zakresie  wałów  i  zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego. 
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Radna Miłosława Ciężak zapytała czy były organizowane spotkania z Dyrektorami 
odnośnie rekompensat, protokoły.

Odpowiedzi  udzielił  Przewodniczący,  poinformował  o  spotkaniach z  Panem Prezydentem 
Jackiem Majchrowskim.

Radny Janusz Więcław zauważył, że wiele zadań może nie zostać zrealizowanych a spalarnia 
może  powstać. 

Przewodniczący poinformował, że na Zespole poproszono o częste spotkania Zespołu w celu 
przedstawiania zapisów dotyczących zadań.

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba poinformował,  że Prezydent powiedział,  że 2015 
roku wszystko zostanie zrealizowane. 

Radna  Elżbieta  Mitka  zgłosiła  konieczność  definitywnego  rozwiązania  problemu 
budowy spopielarni zwłok przy ul. Sieroszewskiego.

Przewodniczący wyjaśnił, że zostały skierowane kolejne pisma do PINB, będzie wystąpienie 
do Prezydenta MK.

Radny Jerzy Daniec stwierdził,  że radni  powinni  się  szanować.  Zgłosił  wniosek o 
zachowanie dyscypliny.

Radny Marian Paciorek zgłosił  wniosek o powtórne sprawdzanie listy obecności na końcu 
sesji.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Marian  Paciorek, 
Stanisław Moryc, Marian Paciorek, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak.

Radna Krystyna Frankiewicz stwierdziła, że każdy radny ma prawo się wypowiadać.

W dyskusji głos zabrali radni: Jerzy Daniec, Krystyna Frankiewicz, Miłosława Ciężak, Jerzy 
Daniec.

8. Ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2011 
o godzinie 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.

Ponadto poinformował, że posesji w dniu 19 grudnia 2011 odbędzie spotkanie opłatkowe.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
zamknął XI sesję o godz. 19.50 , wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII
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    Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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