
Dz.18.0020.1.19.2012
Podsumowanie:

XIX sesja VI kadencji 
w dniu 21 maja 2012 r.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Zatwierdzenie porządku obrad.
3.  Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego  – druk nr 1,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 153/1 obr. 26 w Krakowie – druk nr 2,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 32/2 obr. 41 w Krakowie – druk nr 3,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 203/4 obr. 41 w Krakowie – druk nr 4,
- w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 2012 ustalonych 

uchwałą nr XIV/230/12 z dnia 2012 w sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy 
XVIII na rok 2012 – druk nr 5,

- w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. „Komunikacja z mieszkańcami” na 
rok 2012 – druk nr 6,

- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na roku 2012 – druk nr 7,

- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na roku 2012 – druk nr 8,

- w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych 
planowanych przez Radę  Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji  w latach 2012 – 
2014 – druk nr  9,

-  w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 
stycznia 2011 roku – druk nr 10,

- w sprawie nadania nazwy stadionowi oraz kompleksowi boisk treningowych przy ul. 
Ptaszyckiego 4 w Krakowie – druk nr 11.

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

XIX/296/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XIX/297/12 w sprawie opinii do zbycia działki nr 153/1 obr. 26 w Krakowie
XIX/298/12 w sprawie opinii do zbycia działki nr 32/2 obr. 41 w Krakowie
XIX/299/12 w sprawie opinii do zbycia działki nr 203/4 obr. 41 w Krakowie

XIX/300/12 w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 

2012 ustalonych uchwałą nr XIV/230/12 z dnia 16 stycznia 2012 w 

sprawie finansowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2012  
XIX/301/12 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. „Komunikacja z 

mieszkańcami” na rok 2012
XIX/302/12 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012
XIX/303/12 w  sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012
XIX/304/12 w  sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę 

Dzielnicy XVIII Nowa huta do realizacji w latach 2012 - 2014 
XIX/305/12 w sprawie nadania nazwy stadionowi oraz kompleksowi boisk 

treningowych przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie

Dz.18.0020.1.19.2012
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PROTOKÓŁ
XIX SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XIX sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 21 maja 2012 r. w siedzibie 
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad – zał. nr 2.  
3) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady – zał. nr 3.
4) Oryginały uchwał - zał. nr 4.
5) Wnioski radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 5.

_________________________________

XIX 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. 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 XVIII 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 do zbycia działki nr 153/1 obr. 26 w Krakowie – druk nr 2,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 32/2 obr. 41 w Krakowie – druk nr 3,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 203/4 obr. 41 w Krakowie – druk nr 4,
- w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 2012 ustalonych 

uchwałą nr XIV/230/12 z dnia 2012 w sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy 
XVIII na rok 2012 – druk nr 5,

- w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. „Komunikacja z mieszkańcami” na 
rok 2012 – druk nr 6,

- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na roku 2012 – druk nr 7,

- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na roku 2012 – druk nr 8,

- w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych 
planowanych przez Radę  Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji  w latach 2012 – 
2014 – druk nr  9,

-  w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 
stycznia 2011 roku – druk nr 10,

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

Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  wpłynął  wniosek 
projektodawców (Zarządu) o zdjęcie punktu nr 3 z porządku obrad oraz wniosek  o włączenie 
projektu uchwały Radnego Miasta Krakowa (tryb nagły).

Przewodniczący wniósł o zdjęcie punktu nr 3 z porządku obrad (zał. nr 2)
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –  11 radnych
Przeciw         -   0
Wstrzymał się         -   1 radny

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad projektu uchwały
- w sprawie nadania nazwy stadionowi oraz kompleksowi boisk treningowych przy ul. 
Ptaszyckiego 4 w Krakowie (zał. nr 3).

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw         -   0
Wstrzymało się       -   0

Prowadzący poinformował,  że w związku z powyższym zmianie ulegnie numeracja 
punktów porządku obrad od punktu nr 4 i poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z 
w/w zmianami.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw         -   0
Wstrzymało się      -    0
Porządek obrad XIX sesji został przyjęty.

3. 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: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw         -   0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIX/296/12. 
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Druk  nr  2  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 153/1 obr. 26 w Krakowie.
W dyskusji głos zabrali radni : Edward Porębski, Janusz Więcław, Edward Porębski, Janusz 
Więcław,  Stanisław Moryc,  Edward  Porębski,  Janusz  Więcław,  Edward  Porębski,  Janusz 
Więcław, Stanisław Maranda, Józef Szuba, Janusz Więcław. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      3 radnych
Wstrzymało się      -       3 radnych
Uchwała nr XIX/297/12. 

Druk  nr  3  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 32/2 obr. 41 w Krakowie.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       3 radnych
Uchwała nr XIX/298/12. 

Druk  nr  4  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 203/4 obr. 41 w Krakowie.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Janusz Więcław, Edward Porębski, Józef 
Szuba, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Janusz Więcław.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      2 radnych
Wstrzymał się        -       1 radny
Uchwała nr XIX/299/12. 

Druk  nr  5  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Rewizyjnej

- w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 2012 ustalonych 
uchwałą nr XIV/230/12 z dnia 16 stycznia 2012 w sprawie finansowego wydatków 
Dzielnicy XVIII na rok 2012.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymał się        -       1 radny
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Uchwała nr XIX/300/12. 

Druk  nr  6  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Rewizyjnej 

- w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. „Komunikacja z mieszkańcami” na 
rok 2012.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      2 radnych
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XIX/301/12. 

Druk nr 7 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu.

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na rok 2012.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XIX/302/12. 

Druk nr 8 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik,  pozytywna opinia Komisji Kultury, 
Zabytków, Turystyki i Sportu 

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na rok 2012.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XIX/303/12. 

Druk nr 9 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu. 

- w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych 
planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2012-2014.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
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Uchwała nr XIX/304/12.

 Druk nr 10 – projekt grupy radnych – referent Stanisław Maranda, negatywna opinia zarządu. 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 27 
stycznia 2011 roku.

W dyskusji głos zabrali radni: 
- Edward Porębski – stwierdził, że zgodnie z zasadami demokracji w skład komisji powinni 
wchodzić przedstawiciele opozycji, 
-  Marian  Paciorek  –  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  –  odniósł  się  do  uzasadnienia 
projektu uchwały, stwierdził, że Komisja wywiązała się z zadań zgodnie z obowiązującym 
prawem,  wnikliwie  sprawdziła  Roczne  sprawozdanie  Zarządu,  powtórnie  omówił 
szczegółowo  stan  wykonania  zadań  i  odczytał  treść  protokołów  Komisji  Rewizyjnej 
dotyczących przyjęcia Rocznego sprawozdania zarządu V kadencji za okres 2006 – 2010.

W dalszej dyskusji na temat współpracy radnych i podziałów politycznych głos zabrali radni: 
Janusz Więcław, Edward Porębski, Krystyna Frankiewicz, Katarzyna Kapelak-Legut.
Sprawę  ogródka na  os.  Handlowym poruszyli  radni:  Andrzej  Kowalik,  Edward  Porębski, 
Katarzyna Kapelak-Legut. 
Zastępca  Przewodniczącego  Józef  Szuba  stwierdził,  że  nikt  nie  postawił  jakichkolwiek 
zarzutów odnośnie pracy Komisji Rewizyjnej, cała Rada podejmuje uchwały.
W dyskusji  na  temat  realizacji  zadań  głos  zabrali  radni:  Edward  Porębski,  Józef  Szuba, 
Edward Porębski, Andrzej Kowalik.
Radna Krystyna Jastrzębska zaapelowała do radnych o dobrą współpracę.

Ponownie w dyskusji na temat głosowania wniosków formalnych opozycji, powiadomienia o 
terminie  sesji  absolutoryjnej  głos  zabrali  radni:  Stanisław  Maranda,  Marian  Paciorek, 
Stanisław Moryc, Marian Paciorek. 

Przewodniczący Stanisław Moryc odniósł się do wypowiedzi radnych. Przypomniał  składy 
Komisji Rewizyjnej poprzednich kadencji, jeszcze raz podkreślił,  że Roczne sprawozdanie 
zarządu było dostępne dla wszystkich radnych, na sesjach zarząd informował o zablokowaniu 
środków. Przypomniał, że radni powinni pracować na rzecz Dzielnicy.     

W dyskusji  na  temat  współpracy  udział  wzięli  radni  Katarzyna  Kapelak-Legut,  Krystyna 
Frankiewicz i Stanisław Moryc.   

Radny Stanisław Maranda sprostował znaczenie pojęcia „poprawianie standardów” i zgłosił 
wniosek formalny o 5 minut przerwy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 7 radnych
Za głosowało         –      7 radnych
Przeciw        -      0
Wstrzymało się       -       0

Po przerwie

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 10.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –      6 radnych
Przeciw        -     13 radnych
Wstrzymał się       -       1 radny
Uchwała nie została podjęta. 

Druk nr 11– projekt Radnego Miasta Krakowa Tomasza Urynowicza – referent Józef Szuba, 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu. 

- w sprawie nadania nazwy stadionowi oraz kompleksowi boisk treningowych przy ul. 
Ptaszyckiego 4 w Krakowie.

W dyskusji  głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Józef Szuba, Mariusz Woda, Miłosława 
Ciężak, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Stanisław Maranda, Józef Szuba, 
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw        -       0
Wstrzymał się        -       0
Uchwała nr XIX/305/12. 

4. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Miłosława Ciężak złożyła 4 wnioski (zał. nr 5).

5. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc powiadomił radnych o Dniu Otwartym Magistratu 
w dniu 3 czerwca 2012 roku. Poprosił o wpisywanie się na listę dyżurów i liczny udział w 
imprezie.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował  o  spotkaniu  z  dyrekcją  ZIKiT, 
przedstawicielami Philip Morrisa, wizji w terenie ul. Łozińskiego, powiadomił o stanie prac 
przy przeniesienia Gimnazjum Nr 50 z budynku na os. Zgody na ul. Bulwarową, projekcie 
uchwały RMK w sprawie Konkursu dla Rad Dzielnic.  

Przewodniczący powiadomił radnych, że Dożynki Dzielnicowe odbędą się w dniu 2 
września 2012 w os. Ruszcza.  

Członek Zarządu Krystyna Jastrzębska poinformowała o letnim wyjeździe 60 dzieci 
niepełnosprawnych do Międzywodzia. 

6. Oświadczenia i komunikaty.

Radny Andrzej Kowalik zaprosił radnych na stadion Wandy w dniu 27 maja 2012 na 
turniej piłkarski charytatywny w ramach Akcji „Pola Nadziei”.
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Radna Katarzyna Kapelak – Legut odczytała oświadczenie i poprosiła zamieszczenie 
go w protokole.

Oświadczenie wygłoszone na sesji Rady Dzielnicy XVIII w dniu 21 maja 2012 roku przez 
radną Katarzynę Kapelak – Legut

Z przyczyn bezpośrednio niezależnych ode mnie (mój numer telefonu został podany 
mieszkańcowi, przez członka zarządu pomimo, że blok nr 14 na os. Szkolnym w Krakowie 
nie znajdował  się w moim okręgu wyborczym) zostałam uwikłana w sytuację, która budzi 
mój ogromny sprzeciw i oburzenie - mam na myśli zachowanie radnego Stanisława Moryca.

 Oczywiście  zajęłam  się  sprawą  osoby  zainteresowanej,  udałam  się  na  oględziny 
miejsca  w  którym  wystąpił  problem,  pisemny  wniosek  w  tej  sprawie  został  wcześniej 
skierowany przez Zainteresowanego do Rady Dzielnicy.  Osoba która interweniowała, jest w 
wieku podeszłym (86 lat), mająca problemy z poruszaniem się, samodzielne pokonanie trasy 
z os. Szkolnego na os. Centrum B, stanowiło dla niej problem, jednocześnie bardzo zależało 
Mu na osobistej rozmowie z kimś reprezentującym zarząd. W rozmowie telefonicznej w dniu 
10 maja 2012 z radnym Morycem, uzgodniono, że przywiozę Pana w dniu 14 maja 2012 roku 
o godzinie 19 do siedziby Rady w celu omówienia i przedstawienia problemu. Nadmieniam, 
że radny Moryc zgodził się na spotkanie i potwierdził swoją obecność.

Niestety w/w przed siedzibą Rady w dniu 14 maja 2012 roku, blisko przed godziną 
17 – tą poinformował mnie, że nie będzie mógł być obecny na spotkaniu z mieszkańcem os. 
Szkolnego,  i nie wyznaczając zastępstwa – stwierdził, że „spotkanie przesuniemy na inny 
termin,  bo ma inne ważne sprawy o których w czwartek nie wiedział”.  Nie wyjaśnił  mi, 
dlaczego nie odwołał wcześniej umówionego spotkania telefonicznie. Nie istotne było to, że 
przez  godzinę  będę  miała  posiedzenie  komisji  planowania,  a  telefonu  do  mieszkańca  os. 
Szkolnego w tym momencie nie posiadałam a do zaplanowanej rozmowy pozostały niecałe 2 
godziny.

Drodzy Państwo! Ja naprawdę rozumiem, że pełnimy swoje funkcje społecznie, mamy 
swoje  rodziny,  pracę,  życie  prywatne  etc.  Zdaję  sobie  sprawę,  że  są  dyżury  radnych,  w 
których dostępni są  dla  mieszkańców. Ale w sytuacji,  gdy za obopólną  zgodą  robione są 
wyjątki  czy  nie  można  sprawy doprowadzić  od  początku  do  końca?  Czy  tak  trudno jest 
spróbować  zastosować  właściwy  sposób  komunikacji,  w  sytuacji  gdy  z  jakichkolwiek 
przyczyn  termin  spotkania  ma  być  przesunięty?  Jeszcze  raz  podkreślę  w  tym przypadku 
termin  był  uzgodniony,  zaplanowany,  przemyślany  i  dostosowany  do  możliwości 
zainteresowanego,  mojego  i  radnego  Moryca!  Tyle  na  tej  sali  pada  słów  o  wzajemnym 
szacunku,  więc  apeluję  szanujmy  nasz  własny  czas  –  choćby  przez  wcześniejszą 
komunikację,  szanujmy  prawa  i  czas  naszych  mieszkańców,  nie  wystawiajmy  się  na 
śmieszność  i  niezręczne  sytuacje.  Spróbujmy  zrozumieć,  że  obok  nas  żyją  osoby 
niepełnosprawne, starsze, mające swoje problemy, liczące na to, że im pomożemy!!! 

Na zakończenie tej części dodam, że kiedy przyjechałam wraz z Zainteresowanym o 
godzinie 19 do siedziby Rady Dzielnicy na rozmowę z radnym Józefem Szubą za co bardzo 
mu serdecznie dziękuję, radny Stanisław Moryc tam był…

Kolejną bulwersującą sprawą jest fakt nieinformowania mnie o ważnych spotkaniach, 
imprezach, uroczystościach odbywających się na terenie naszej dzielnicy i innych, gdzie np. 
współorganizatorem  jest  Porozumienie  Dzielnic  Nowohuckich  czy  też  spotkań  z 
przedstawicielami naszych szkół, przedszkoli i innymi organizacjami. Przez cały okres mojej 
działalności  w  Radzie  Dzielnicy  nie  dostałam  żadnej  informacji  o  mających  odbyć  się 
spotkaniach, nie wspominając już o zaproszeniu.

Pozwolę sobie także wspomnieć, że do dziś nie poznałam odpowiedzi zwrotnej  na 
tematy  bulwersujące  dotyczące  m.in.  działań  zarządu  dzielnicy  a  wygłoszone  w 
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oświadczeniach złożonych przez Panią radną Krystynę Frankiewicz i Pana radnego Tomasza 
Pollera  na  sesjach.  Ja  rozumiem,  że  w  pewnych  sytuacjach  milczenie  jest  złotem,  ale 
permanentne unikanie odpowiedzi na trudne pytania nie mieści się elementarnych zasadach 
współżycia społecznego. W kwestiach tak ważnych i tak spornych oczekuję odpowiedzi na 
poruszane tam kwestie. Myślę, że radny Moryc jako Przewodniczący jest mi to winien przede 
wszystkim jako mieszkance Nowej Huty i radnej, która nie godzi się  z postępowaniem w 
moim odczuciu co najmniej nie etycznym i bezkompromisowym. 

Pragnę  przypomnieć,  że   w  Polsce  po  raz  pierwszy  wolność  słowa  potwierdzona 
została  przez Kazimierza  Wielkiego już  w 1347 roku  w tzw. statutach  wiślickich.  Trudno 
zaprzeczyć wielu wiekowej historii.

Mam świadomość  tego,  że w rzeczywistości  rzadko jest  w ona  pełni  nieograniczona,  i  z 
ograniczeniami wyrażonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski w pełni się zgadzam, to 
naprawdę nie rozumiem działania w tym zakresie zarządu dzielnicy. Jeżeli już Państwo nie 
zgadzacie się na umieszczanie moich pisemnych wypowiedzi na temat spalarni czy medali na 
głównej  stronie  internetowej  Rady,  to  proszę  o  uzasadnienie  dlaczego  nie  zostały  one 
umieszczone w mojej zakładce, która tam widnieje? Czy można zaprzeczyć, że brak wolności 
słowa  charakteryzuje  systemy   totalitarne     i   autorytarne  ?  A  my  jesteśmy  w  demokratyczny 
sposób wybraną Radą, i ja jako jej pełnoprawny członek domagam się poszanowania moich 
konstytucyjnych praw!

Wnoszę,  aby  moje  oświadczenie  w  formie  pisemnej  załączyć  do  protokołu,  pisemne 
oświadczenie przedkładam na sesji w dniu 21 maja 2012 roku.

Katarzyna Kapelak-Legut

Radna  Krystyna  Frankiewicz  oświadczyła  że  nie  życzy  sobie  insynuowania  przez 
Przewodniczącego  wypowiedzi  radnych,  które  nie  padły,  poprosiła  aby  rzetelnie  je 
interpretował lub  tylko ewentualnie cytował.
Omówiła  podjęte  działania  i  pisma zarządu związane z jej  interwencją  w sprawie sklepu 
muzycznego.   

Radna  Miłosława  Ciężak  poruszyła  sprawę  zwrotu  przez  ZHP  ogródka 
jordanowskiego na os. Sportowym. Przewodniczący wyjaśnił,  że termin upływa z końcem 
czerwca. 

Radny Edward Porębski zdał relację z posiedzenia Komisji Praworządności RMK – 
organizacja  EURO 2012.  Radna  Krystyna  Jastrzębska  poprosiła  o  złożenie  interpelacji  w 
sprawie odpowiedniego zabezpieczenia medycznego w SOR Szpitala im. Żeromskiego. 

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba złożył wyjaśnienie do oświadczenia radnej 
Katarzyny Kapelak-Legut.

 Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych o terminach sesji w okresie 
wakacyjnym – 9 lipca i 30 sierpnia 2012 o godz. 18.00.
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Oświadczył,  że  będzie  wnioskował  do  Komisji  Rewizyjnej  o  rozpatrzenie  sprawy 
zgłoszonej przez radną Katarzynę Kapelak-Legut ponieważ to co napisała w oświadczeniu nie 
jest prawdą w zakresie tego co zostało odczytane. 

Stwierdził,  że  odpowiedzi  udzielone  radnej  Krystynie  Frankiewicz  były  zgodne  z 
prawdą, nie było żadnych zgłoszeń. 

7. 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 18 czerwca 2012 
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
zamknął XIX sesję o godz. 20.20 , wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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