
Dz.18.0021.19.2015
Podsumowanie:

XIX sesja VII kadencji 
w dniu 14 grudnia 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 272 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 273 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 274 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 275 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 276 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 277 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 278 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 279 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 280 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 224 obr.
39 w Krakowie,
Druk nr 281 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 203/11
obr. 41 w Krakowie,
Druk nr 282 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 283 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
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Podjęte uchwały: 

XIX/259/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XIX/260/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XIX/261/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XIX/262/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XIX/263/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XIX/264/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XIX/265/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XIX/266/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XIX/267/15 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 224 obr. 39 w Krakowie
XIX/268/15 w sprawie do zbycia części działki nr 203/11 obr. 41 w Krakowie
XIX/269/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XIX/270/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
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Dz-18.0021.19.2015

PROTOKÓŁ
XIX  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XIX sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 14 grudnia 2015 r. w siedzibie
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1,
2) Oryginały uchwał – zał. nr 2.

_________________________________

XIX 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. 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:
Druk nr 272 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 273 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 274 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 275 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 276 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 277 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 278 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 279 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 280 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 224 obr.
39 w Krakowie,

Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do
projektu porządku obrad.

Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynęły  wnioski  o  wprowadzenie  do  porządku obrad
projektów uchwał:
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Druk nr 281 (projekt zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki r 203/11 obr. 41 w
Krakowie, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 282 (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: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 283 (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: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Prowadzący  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  porządku  obrad  ze  zmianami  oraz
autopoprawkami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 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 XVIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XVIII sesji
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XVIII sesji został przyjęty.
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4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.

Przystąpiono do procedowania uchwał.

Przewodniczący zgłosił wniosek o uproszczenie procedury głosowania - skrócenie czytania
druków w sprawie opinii dot. zawarcia umowy najmu lokalu (druk 272 – 279).
Zaproponował procedowanie wszystkich projektów uchwał w trybie skróconym.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Procedurę przyjęto.

Druk  nr 272 –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XIX/259/15. 

Druk  nr 273 –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XIX/260/15. 

Druk  nr 274 –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
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Uchwała nr XIX/261/15. 

Druk  nr 275 –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XIX/262/15. 

Druk  nr 276 –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XIX/263/15. 

Druk  nr 277 –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XIX/264/15. 

Druk  nr 278 –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XIX/265/15. 
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Druk  nr 279 –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XIX/266/15. 

Druk nr 280 – projekt  Zarządu – referent  Marek Kurzydło,  Stanisław Moryc pozytywna
opinia  Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i  Rozwoju
Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 224 obr. 39 w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XIX/267/15. 

Druk nr 281 – projekt  Zarządu – referent  Marek Kurzydło,  Stanisław Moryc pozytywna
opinia  Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i  Rozwoju
Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 203/11 obr. 41 w Krakowie.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XIX/268/15. 

Druk  nr 282 –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XIX/269/15. 
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Druk  nr 283 –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XIX/270/15. 

5. Oświadczenia i komunikaty.

Radny Marian Baś poprosił o załatanie dziury przy parkingu na os. Młodości 8.

W dyskusji  na  temat  dofinansowania  remontów dróg polnych  udział  wzięli  radni:
Jerzy Daniec, Stanisław Moryc, Marian Baś, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.

Prowadzący przekazał życzenia świąteczne od jednostek z terenu Dzielnicy XVIII.

W  dyskusji  na  temat  iluminacji  świątecznej  udział  wzięli  radni  Monika  Fiołek,
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Edward Porębski.
Zastępca  Przewodniczącego Józef  Szuba poinformował,  że 15 grudnia  zostanie  ustawiona
choinka na Al. Róż.  

Radny Edward Wurst zapytał czy radni będą mieli możliwość zwiedzenia ZTPO.
Przewodniczący zapowiedział wspólne zwiedzanie. 

 
6. Zamknięcie sesji.

Prowadzący  poinformował  radnych,  że  data  kolejnej  sesji   zostanie  podana  w
późniejszym terminie.

Przewodniczący Stanisław Moryc złożył radnym życzenia świąteczne.

      Przewodniczący Rady i  Zarządu Dzielnicy  XVIII  Nowa Huta  Stanisław Moryc
zamknął XIX sesję o godz. 17.25, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                                                  Stanisław Moryc
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