
Dz.18.0021.12.2015
Podsumowanie:

XII sesja VII kadencji 
w dniu 6 lipca 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
4. Informacja z pracy VIII Komisariatu Policji za rok 2014 – przedstawia Komendant VIII 
Komisariatu Policji w Krakowie.
5. Informacja z pracy III Oddziału Straży Miejskiej za rok 2014 – przedstawia Naczelnik 
Oddziału III Straży miejskiej w Krakowie.
6. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 164 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII 
Nowa Huta,
Druk  nr  165 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  ustanowienia  prawa 
użytkowania działki nr 156 obr. 34 w Krakowie,
Druk  nr  166 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka”
Druk nr 167 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty uchwały nr VIII/87/15 z dnia 30 
marca  2015 w sprawie  korekty  uchwały  nr  IV/39/15 z  dnia  29 stycznia  2015 w sprawie 
podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”,
Druk nr 168 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych 
do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016,
Druk  nr  169 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015,
Druk  nr  170 (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 2016 - 2018,
Druk nr 171 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 172 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 173 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 174 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 175 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 176 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 177 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 178 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 179 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 180 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 181 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 182 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 183 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 184 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 185 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 186 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 187 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 188 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 189 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 190 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 191 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

XII/153/15 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
XII/154/15 w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania działki nr 156 obr. 

34 w Krakowie
XII/155/15 w sprawie opinii do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka”
XII/156/15 w  sprawie  korekty  uchwały  nr  VIII/87/15  z  dnia  30  marca  2015  w 

sprawie korekty uchwały nr IV/39/15 z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie 
podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”,

XII/157/15 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016
XII/158/15 w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015
XII/159/15 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 2016 - 2018

XII/160/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/161/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/162/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/163/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/164/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/165/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/166/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/167/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/168/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/169/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/170/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/171/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/172/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/173/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/174/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/175/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/176/15  sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/177/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/178/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/179/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XII/180/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
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Dz-18.0021.12.2015

PROTOKÓŁ
XII  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 6 lipca 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 169 – zał. nr 2,
3) Oryginały uchwał – zał. nr 3.

_________________________________

XII 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 XI sesji.
4. Informacja z pracy VIII Komisariatu Policji za rok 2014 – przedstawia Komendant VIII 
Komisariatu Policji w Krakowie.
5. Informacja z pracy III Oddziału Straży Miejskiej za rok 2014 – przedstawia Naczelnik 
Oddziału III Straży miejskiej w Krakowie.
6. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 164 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII 
Nowa Huta,
Druk  nr  165 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  ustanowienia  prawa 
użytkowania działki nr 156 obr. 34 w Krakowie,
Druk  nr  166 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka”
Druk nr 167 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty uchwały nr VIII/87/15 z dnia 30 
marca  2015 w sprawie  korekty  uchwały  nr  IV/39/15 z  dnia  29 stycznia  2015 w sprawie 
podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”,
Druk nr 168 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych 
do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016,
7. Oświadczenia i komunikaty.
8. Zamknięcie sesji.

Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do 
projektu porządku obrad.
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Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynęły  wnioski  o  wprowadzenie  do  porządku  obrad 
projektów uchwał:

Druk  nr  168 (projekt  zarządu)  w  sprawie 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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 169 (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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 170 (projekt  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 
2016 - 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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 171 (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.
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Druk nr 172 (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 173 (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 173 (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 174 (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 175 (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
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Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 176 (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 177 (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 178 (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 179 (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.
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Druk nr 180 (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 181 (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 182 (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 183 (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 184 (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
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Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 185 (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 186 (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 187 (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 188 (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.
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Druk nr 189 (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 190 (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 191 (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.

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 XII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XI sesji Rady 
Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XI sesji został przyjęty.
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4. Informacja z pracy VIII Komisariatu Policji za rok 2014 – przedstawił Komendant 
VIII Komisariatu Policji w Krakowie.

Komendant  Grzegorz  Grymek  przekazał  Informację  na  temat  stanu  Bezpieczeństwa  i 
porządku publicznego na terenie Dzielnic XVIII i XIV MK w 2014 roku 
 i omówił działalność VIII Komisariatu (prezentacja multimedialna).

5. Informacja z pracy III Oddziału Straży Miejskiej za rok 2014 – przedstawił Naczelnik 
Oddziału III Straży Miejskiej w Krakowie.

Naczelnik  Andrzej  Dadał  przekazał  Raport  z  działalności  Oddziału III  Nowa Huta Straży 
Miejskiej MK na terenie Dzielnicy Nowa Huta w 2014 roku
 i omówił działalność Oddziału III Nowa Huta (prezentacja multimedialna).

Następnie  Radni  Dzielnicy  XVIII  przedstawiali  uwagi  co  do  pracy  Policji  oraz  Straży 
Miejskiej i zadawali pytania:

- Marian Baś – patrole na kąpieliskach pod kątem spożywania alkoholu, przeprowadzanie 
częstszych kontroli prędkości samochodów na ul. Klasztornej,   

- Krystyna Frankiewicz – interwencje w związku z osobami pijanymi,
- Marek Kurzydło – zdyscyplinowanie gospodarza kąpieliskach do regularnego sprzątania 

terenu,  nieprzestrzeganie  ograniczenia  tonażu  przez  samochody  ciężarowe  na  ulicy 
pomiędzy Rzepakową a Karaszewicza-Tokarzewskiego,

- Jerzy Daniec – nielegalny handel, remont ul. Igołomskiej spowoduje zwiększenie ruchu 
na przyległych ulicach,

- Edward Wurst – opłata za odwóz osób nietrzeźwych do domu.

Naczelnik Andrzej Dadał i Komendant Grzegorz Grymek udzielali odpowiedzi na pytania, 
wyjaśniali  ograniczenia  ustawowe  działalności  Straży  Miejskiej  –  karać  za  spożywanie 
alkoholu  można  tylko  w określonych  miejscach,  sprawa  kontroli  przekraczania  prędkości 
zostanie  przekazana  do  Biura  Kontroli  Ruchu  Drogowego,   zostaną  podjęte  działania  w 
kierunku poprawy czystości na kąpielisku. 

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  podziękował  Komendantowi  VIII  Komisariatu  i 
Naczelnikowi III Oddziału Straży Miejskiej za przekazanie informacji. 

Prowadzący ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

6. Projekty uchwał wnoszone na sesję.

Przystąpiono do procedowania uchwał.

Druk nr 164 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc .

- w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
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Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/153/15. 

Druk  nr  165 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania działki nr 156 obr. 34 w Krakowie.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Marek Kurzydło, Edward Wurst, Marek 
Kurzydło, Edward Wurst, Marek Kurzydło.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0 radnych
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/154/15. 

Druk  nr  166 –  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 „Marii 
Dąbrowskiej – Bieńczycka”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/155/15. 

Druk nr  167 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Rewizyjnej.

- w sprawie korekty uchwały nr VIII/87/15 z dnia 30 marca 2015 w sprawie korekty uchwały 
nr IV/39/15 z dnia 29 stycznia 2015 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę 
Dzielnic”,
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XII/156/15. 

Druk nr 168 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

-  w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa 
Huta na rok 2016.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
3 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XII/157/15. 

Druk nr 169 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

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

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 2).
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       0
4 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XII/158/15. 

Druk nr 170 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 
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 2016 - 2018,
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna 
Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Marta  Bielecka,  Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -       1 radny
Wstrzymało się      -       0
3 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XII/159/15. 

Przewodniczący zgłosił wniosek o uproszczenie procedury głosowania - skrócenie czytania 
druków w sprawie opinii dot. zawarcia umowy najmu lokalu (druk 171 – 191).
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Procedurę przyjęto.
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Druk nr  171 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/160/15. 

Druk nr  172 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/161/15. 

Druk nr  173 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/162/15. 

Druk nr  174 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/163/15. 

Druk nr  175 –  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: 14 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XII/164/15. 

Druk nr  176 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/165/15. 

Druk nr  177 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/166/15. 

Druk nr  178 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/167/15. 

Druk nr  179 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/168/15. 

Druk nr  180 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/169/15. 

Druk nr  181 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/170/15. 

Druk nr  182 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/171/15. 
Druk nr  183 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
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Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/172/15. 

Druk nr  184 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/173/15. 

Druk nr  185 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/174/15. 

Druk nr  186 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/175/15. 

Druk nr  187 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
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Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/176/15. 

Druk nr  188 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/177/15. 

Druk nr  189 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/178/15. 

Druk nr  190 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/179/15. 

Druk nr  191 –  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: 15 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XII/180/15. 
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7. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący  poinformował  radnych,  że  zostanie  zwołana  sesja  nadzwyczajna 
dotycząca zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (najprawdopodobniej 13 lipca 2015). 
Prowadzący przedstawił projekty, które uzyskały najwięcej głosów. 
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Andrzej  Kowalik,  Krystyna 
Frankiewicz, Andrzej Kowalik, Krystyna Frankiewicz, Andrzej Kowalik, Stanisław Moryc, 
Marian Baś, Stanisław Moryc.

Przewodniczący Stanisław Moryc mówił spotkanie z mieszkańcami os. Mogiła i Lesisko.

Radny  Marian  Baś  poruszył  sprawę  uruchomienia  spopielarni  zwłok  przy  ul. 
Sieroszewskiego.  Odczytał  pismo  będące  uzupełnieniem  do  zbierania  podpisów 
protestujących mieszkańców. 

Przewodniczący  Stanisław Moryc zaprosił  radnych na  Dożynki  Dzielnicowe,  które 
odbędą się w dniu 23 sierpnia 2015 w os. Przylesek Rusiecki ul. Rzepakowa.

Radni Małgorzata Bąk i Edward Wurst poruszyli zasady głosowania projektów uchwał 
mieszkaniowych.

Radny  Edward  Wurst  zapytał  o  wyniki  Referendum  w  sprawie  budowy  drogi 
dojazdowej na os. Centrum E. W dalszym ciągu zbierane są ankiety.

Radny  Marian  Baś  zapytał  o  zapowiadane  konsultacje  z  mieszkańcami  dotyczące 
wyboru wariantu trasy linii nr 16.Informacja ukaże się w TGN i na stronie www Dzielnicy. 

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 31sierpnia 2015 
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

8. Zamknięcie sesji.

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

Protokołowała:                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                                                  Stanisław Moryc
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