
Dz.18.0020.1.12.2011
Podsumowanie:

XII sesja VI kadencji 
w dniu 21 listopada 2011 r.

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

poniedziałek 
 21 listopada 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 X nadzwyczajnej i XI sesji.
4. Wręczenie medali z okazji XX-lecia powstania Dzielnic.
5. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego – 

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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 6,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 7,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 8,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - druk nr 9,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 11,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 12,
- 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 13,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Rozbudowa instalacji wdmuchiwania pyłu 
węglowego o stanowisko do załadunku wagonów – cystern na działkach nr 1/171, 1/547 
obręb 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie” – druk nr 14,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku magazynowo-usługowo-
biurowego z miejscami postojowymi dla samochodów oraz wjazdem na działkach nr 10, 
15/4 obręb 43 Nowa Huta przy ul. Jeżynowej w Krakowie” –  druk nr 15,

- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w 2012 roku – druk nr 16,

- w sprawie nie podnoszenia opłat za czynsze lokali użytkowych – druk nr 17,
- w sprawie przyznania medali pamiątkowych XX-lecia powstania Dzielnic Miasta 

Krakowa – druk nr 18,
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- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej – druk nr 19.
6.Wolne wnioski (na piśmie).
7.Informacje z pracy Zarządu.
8.Oświadczenia i komunikaty.
9.Ustalenie terminu następnej sesji.
10.Zamknięcie sesji.  

Podjęte uchwały: 

XII/179/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego

XII/180/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/181/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/182/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

     XII/183/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/184/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/185/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/186/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/187/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/188/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/189/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/190/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/191/11 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”
XII/192/11 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Rozbudowa instalacji 

wdmuchiwania pyłu węglowego o stanowisko do załadunku wagonów – 

cystern na działkach nr 1/171, 1/547 obręb 20 Nowa Huta przy ul. 

Ujastek 1 w Krakowie”
XII/193/11 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku 

magazynowo-usługowo-biurowego z miejscami postojowymi dla 

samochodów oraz wjazdem na działkach nr 10, 15/4 obręb 43 Nowa huta 

przy ul. Jeżynowej w Krakowie”
XII/194/11 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia 
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priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2012 roku

XII/195/11 w sprawie nie podnoszenia opłat za czynsze lokali użytkowych

XII/196/11 w sprawie przyznania medali pamiątkowych XX-lecia powstania 

Dzielnic Miasta Krakowa
XII/197/11 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej

XII/198/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/199/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XII/200/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego

Dz.18.0020.1.12.2011

PROTOKÓŁ
XII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XII  sesja  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  odbyła  się  21  listopada  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 zdjęcie punktu Nr 4 porządku obrad – zał. nr 2,
3) Wnioski o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady - załączniki nr: 3, 4 i 5.
4) Poprawka radnego Stanisława Marandy do Druku nr 16– zał. nr 6.
5) Oryginały uchwał - zał. nr 7.
6) Wolny wniosek radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 8.

_________________________________

XII 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 X nadzwyczajnej i XI sesji.
4. Wręczenie medali z okazji XX-lecia powstania Dzielnic.
5. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego – 

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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 6,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 7,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 8,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - druk nr 9,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 11,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 12,
- 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 13,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Rozbudowa instalacji wdmuchiwania pyłu 
węglowego o stanowisko do załadunku wagonów – cystern na działkach nr 1/171, 1/547 
obręb 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie” – druk nr 14,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku magazynowo-usługowo-
biurowego z miejscami postojowymi dla samochodów oraz wjazdem na działkach nr 10, 
15/4 obręg 43 Nowa Huta przy ul. Jeżynowej w Krakowie” –  druk nr 15,

- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy 
XVIII w 2012 roku – druk nr 16,
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- w sprawie nie podnoszenia opłat za czynsze lokali użytkowych – druk nr 17,
- w sprawie przyznania medali pamiątkowych XX-lecia powstania Dzielnic Miasta 

Krakowa – druk nr 18,
- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej – druk nr 19.

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

Prowadzący obrady Stanisław Moryc poinformował,  że wpłynął  wniosek o zdjęcie 
punktu Nr 4 porządku obrad „Wręczenie medali  z okazji  XX-lecia powstania Dzielnic” z 
porządku obrad (zał. nr 2) i poddał go pod głosowanie. 
Głos zabrała radna Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się      -    0

Prowadzący obrady Stanisław Moryc poinformował, że wpłynął wniosek o włączenie 
pod obrady projektu uchwały

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 3).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 20
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 4).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 21
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 5).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 22
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się      -    0
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Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z uzupełnieniem.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się      -    0
Porządek obrad XII sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z X nadzwyczajnej i XI sesji.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował  radnych,  że  protokół  z  X 
nadzwyczajnej i XI sesji Rady Dzielnicy XVIII był  do wglądu w Biurze Rady – nikt nie 
wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokoły z X nadzwyczajnej i XI sesji zostały przyjęte.

4.  – zdjęty z porządku obrad.

5. 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 pomieszczenia tymczasowego 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/179/11.  

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: 17 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/180/11.  

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.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/181/11.  

Druk  nr  4  –  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
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/182/11.  

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: 17 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/183/11.

Druk  nr  6  –  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
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/184/11.

Druk  nr  7  –  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
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/185/11.
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Druk  nr  8  –  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
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/186/11.

Druk  nr  9  –  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
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/187/11.

Druk  nr  10  -  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
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/188/11.

Druk  nr  11  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Elżbieta  Mitka,  Miłosława  Ciężak,  Krystyna  Jastrzębska, 
Elżbieta Mitka, Krystyna Jastrzębska, Elżbieta Mitka, Krystyna Jastrzębska, Janusz Więcław, 
Krystyna Jastrzębska, Stanisław Maranda, Miłosława Ciężak, Krystyna Jastrzębska, Elżbieta 
Mitka,  Krystyna  Jastrzębska,  Elżbieta  Mitka,  Krystyna  Jastrzębska,  Stanisław  Maranda, 
Stanisław Moryc, Elżbieta Mitka, Stanisław Maranda, Krystyna Jastrzębska, Janusz Więcław, 
Stanisław  Moryc,  Krystyna  Jastrzębska,  Krystyna  Frankiewicz,  Elżbieta  Mitka,  Krystyna 
Jastrzębska,  Krystyna  Frankiewicz,  Elżbieta  Mitka,  Krystyna  Jastrzębska,  Krystyna 
Frankiewicz, Krystyna Jastrzębska, Krystyna Frankiewicz, Elżbieta Mitka.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     0
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Wstrzymało się     -     2 radny
Uchwała nr XII/189/11.

Druk  nr  12  –  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
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/190/11.

Druk  nr  13  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- 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 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w 
Krakowie”.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Anna  Stabryła,  Janusz  Więcław,  Anna  Stabryła,  Janusz 
Więcław, Krystyna Frankiewicz, Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz, Janusz Więcław, 
Krystyna Frankiewicz,  Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz,  Janusz Więcław, Krystyna 
Frankiewicz,  Janusz  Więcław,  Krystyna  Frankiewicz,  Janusz  Więcław,  Krystyna 
Frankiewicz,  Janusz  Więcław,  Krystyna  Frankiewicz,  Janusz  Więcław,  Krystyna 
Frankiewicz,  Janusz  Więcław,  Krystyna  Frankiewicz,  Janusz  Więcław,  Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Maranda, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Maranda, Janusz Daniec, 
Elżbieta Mitka, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   18 radnych
Przeciw        -      2 radnych
Wstrzymało się     -     0
Uchwała nr XII/191/11.

Druk  nr  14  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Rozbudowa instalacji wdmuchiwania pyłu 
węglowego o stanowisko do załadunku wagonów –cystern na działkach nr 1/171, 1/547 
obręb 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”.

W dyskusji  głos zabrali  radni:  Krystyna Frankiewicz, Janusz Więcław, Miłosława Ciężak, 
Stanisław Maranda, Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Maranda, Stanisław 
Moryc, Edward Porębski.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   18 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się        -     1 radny

9



Uchwała nr XII/192/11.

Druk  nr  15  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku magazynowo-usługowo-
biurowego z miejscami postojowymi dla samochodów oraz wjazdem na działkach nr 10, 
15/4 obręb 43 Nowa Huta przy ul. Jeżynowej w Krakowie”.

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz, 
Janusz  Więcław,  Jerzy  Daniec,  Krystyna  Frankiewicz,  Marian  Paciorek,  Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –   21 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -     0
Uchwała nr XII/193/11.

Druk nr 16 – projekt Zarządu - referent Wiesława Zboroch, Stanisław Moryc, pozytywna 
opinia Komisji Kultury i Zabytków, pozytywna opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki 

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

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, 
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Janusz Więcław,  Miłosława Ciężak, 
Janusz Więcław, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisława Rusinowska, Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Maranda, Miłosława Ciężak, Wiesława Zboroch,  Stanisław  
Maranda,  Janusz Więcław, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.

Radny Stanisław Maranda zgłosił poprawkę  „ w § 1 wykreślić pkt 1, 2” (zał. nr 6).
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –    6 radnych
Przeciw        -    12 radnych
Wstrzymało się    -       1 radny

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   12 radnych
Przeciw        -      3 radnych
Wstrzymało się     -     3 radnych
Uchwała nr XII/194/11.

Druk  nr  17  –  projekt  Zarządu  -  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej, pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony 
Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego 

- w sprawie nie podnoszenia opłat za czynsze lokali użytkowych.
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W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak, 
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisława Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, 
Edward Porębski, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Miłosława Ciężak, 
Stanisław  Moryc,  Stanisława  Maranda,  Wiesława  Zboroch,  Mariusz  Woda,  Stanisław 
Maranda, Jerzy Daniec, Miłosława Ciężak, Jerzy Daniec, Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymało się     -     0
Uchwała nr XII/195/11.

Druk  nr  18  –  projekt  Zarządu  -  referent  Wiesława  Zboroch,  pozytywna  opinia  Komisji 
Kultury i Zabytków 

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

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak, 
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz – medale powinny być wręczone parafiom na ręce 
Proboszczów, a nie osobowo.
Radny Edward Porębski zgłosił wniosek o uzupełnienie, ze względów formalnych, w § 1 pkt 
4 – „prałat”, pkt 5 – „kanonik”, przyjęto w formie autopoprawki Zarządu.
Przewodniczący udzielił wyjaśnień radnym. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw         -     2 radnych
Wstrzymało się     -     0
Uchwała nr XII/196/11.

Druk nr  19  –  projekt  Komisji  Rewizyjnej  -  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna opinia 
Zarządu

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –   14 radnych
Przeciw         -     0
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/197/11.

Druk  nr  20  –  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
Wstrzymał się        -     1 radny
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Uchwała nr XII/198/11.

Druk  nr  21  –  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
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/199/11.

Druk  nr  22  –  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
Wstrzymał się        -     1 radny
Uchwała nr XII/200/11.

6. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Miłosława Ciężak złożyła wniosek (zał. nr 8). 

7. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o rozpoczęciu konsultacji w sprawie 
siatki szkół oraz innych palcówek oświatowych. Odbędą się spotkania z Z-cą Prezydenta MK 
Anną Okońską-Walkowicz. 
- 23 listopada 2011 - SP 74 os. Branice, SP 142 os. Wyciąże, SP 140 os. Wolica,
- 24 listopada 2011 – MDK im. J. Korczaka 
i omówił wstępnie zaproponowane przez Panią Prezydent przekształcenia.  

8. Oświadczenia i komunikaty.

Radna  Miłosława  Ciężak  zapytała  kiedy  Rada  będzie  opiniować  projekty  zmian 
komunikacji zbiorowej. 

Prowadzący wyjaśnił, że na stronie WWW Dzielnicy i w Głosie Tygodniku Nowohuckim 
będą  zamieszczone  2  warianty  propozycji  zmian  oraz  prośba  do  mieszkańców  o 
przekazywanie swoich uwag.

Radna Miłosława Ciężak poruszyła sprawę zabytkowego dworu w os. Pleszów gdzie 
swoją siedzibę ma MONAR.
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W  dyskusji  głos  zabrali  radni  Stanisław  Moryc,  Marian  Paciorek,  Stanisław  Moryc, 
Miłosława  Ciężak,  Józef  Szuba,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Marian  Paciorek, 
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.

W  dyskusji  na  temat  rozprawy  dotyczącej  budowy  spopielarni  przy  ul. 
Sieroszewskiego udział  wzięli  radni:  Elżbieta Mitka,  Stanisław Moryc,  Janusz Więcław – 
„Zielona Mogiła” złożyła wniosek o dopuszczenie do rozprawy jako strona, Stanisław Moryc, 
Janusz Więcław, Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Stanisław Moryc. 

Przewodniczący Stanisław Moryc zaprosił radnych na Opłatek Dzielnicy XVIII, który 
odbędzie się w dniu 19 grudnia 2011 około godz. 18.00, po Mszy Świętej w kościele Matki 
Boskiej Częstochowskiej os. Szklane Domy.

9. 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 19 grudnia 2011 
o godzinie 16.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.

Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
zamknął XII sesję o godz. 18.20 , wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

    Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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