
Dz.18.0020.1.42.2013
Podsumowanie:

XLII sesja VI kadencji 
w dniu 27 stycznia 2014 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie opinii 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 nr8,
- 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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 13,
- w sprawie opinii  do ustanowienia prawa użytkowania działki nr 6 obr. 48 jednostka

ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie – druk nr 14,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014 – druk nr 15,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014 – druk nr 16,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014 – druk nr 17,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 18.

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

XLII/626/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/627/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/628/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/629/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/630/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/631/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/632/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/633/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/634/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/635/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/636/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/637/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/638/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLII/639/14 w sprawie do ustanowienia prawa użytkowania działki nr 6 obr. 48 

jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie 
XLII/640/14 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014
XLII/641/14 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014
XLII/642/14 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014
XLII/643/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Dz.18.0020.1.42.2013

PROTOKÓŁ
XLII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XLII  sesja  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  odbyła  się  27  stycznia  2014  r.  w
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
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W załączeniu:
1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały na Druku nr 18 – zał. nr 2.
3) Oryginały uchwał - zał. nr 3.
4) Wolny wniosek radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 4.

________________________________

XLII 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 XLI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie opinii 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 nr8,
- 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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 13,
- w sprawie opinii  do ustanowienia prawa użytkowania działki nr 6 obr. 48 jednostka

ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie – druk nr 14,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014 – druk nr 15,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014 – druk nr 16,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014 – druk nr 17.

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

Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynął  wniosek  o  włączenie  pod  obrady  projektu
uchwały:

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 2)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 18.
 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
 
Ze  względu  na  obecność  przedstawicieli  VIII  Komisariatu  Policji  Przewodniczący
powiadomił, że w punkcie 6 porządku obrad zostanie przedstawione Sprawozdania Policji.
Numeracja pozostałych punktów ulegnie zmianie.  

Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       0
Porządek obrad XLII sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.

Protokół z XLI sesji  Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie
wniósł zastrzeżeń i uwag. 
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XLI sesji został przyjęty.

4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

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  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLII/626/14. 

Druk  nr  2  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLII/627/14.

Druk  nr  3  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLII/628/14. 

Druk  nr  4  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLII/629/14. 

Druk  nr  5  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLII/630/14. 

Druk  nr  6  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLII/631/14. 

5



Druk  nr  7  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLII/632/14. 

Druk  nr  8  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLII/633/14. 

Druk  nr  9  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLII/634/14. 

Druk  nr  10  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- 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 XLII/635/14. 

Druk  nr  11  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLII/636/14.

Druk  nr  12  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- 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 XLII/637/14.

Druk  nr  13  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- 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 XLII/638/14.

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

-  w  sprawie  opinii  do  ustanowienia  prawa  użytkowania  działki  nr  6  obr.  48  jednostka
ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Elżbieta  Mitka,  Anna  Stabryła,  Janusz  Więcław,  Anna
Stabryła,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Maranda,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław
Maranda, Miłosława Ciężak, Marian Paciorek, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Anna Stabryła.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      7 radnych
Uchwała nr XLII/639/14.

Druk  nr  15  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie zadań priorytetowych na roku 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
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Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      7 radnych
Uchwała nr XLII/640/14. 

Druk  nr  16  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie zadań priorytetowych na roku 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      7 radnych
Uchwała nr XLII/641/14.

Druk  nr  17  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie zadań priorytetowych na roku 2014.
W dyskusji głos zabrali radni: Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc, Elżbieta Mitka, Stanisław
Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      5 radnych
Uchwała nr XLII/642/14.

Druk  nr  18  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- 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 XLII/643/14.

5. Wolne wnioski.

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

6. Informacja o stanie Bezpieczeństwa.

Zastępca Komendanta VIII  Komisariatu Policji  przedstawił  i  omówił  „Ocenę  stanu
bezpieczeństwa za rok 2013 na terenie podległym Komisariatowi Policji VIII w Krakowie”.

Następnie Radni Dzielnicy XVIII przedstawiali uwagi i zadawali pytania:
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- Miłosława Ciężak – statystyka narkotyków, kradzieże w sklepach,
- Andrzej  Kowalik  –  karanie  sprawców  graffiti,  statystyka  narkotyków  w  szkołach

podstawowych i gimnazjach, zabójstwa,
- Krystyna Rusinowska – mecze Hutnika, rozróby kibiców, 
- Elżbieta Mitka – zakłócanie spokoju przez imprezy na Hutniku, uszkodzenia elewacji,
- Krystyna  Frankiewicz  –  nieuchronność  kary  powinna  odstraszać  sprawców,

przestępczość zorganizowana, dostępność czasopism pornograficznych,  
- Małgorzata Bąk – pomimo dostarczania taśm z monitoringu sprawy są umarzane,
- Adam Krztoń – alkomaty,
- Jerzy Daniec – kradzieże na wnuczka,
- Mariusz  Woda  –  niebezpieczne  skrzyżowania  –  ul.  Andersa  z  ul.  Ludźmierską,

skrzyżowanie ul. Struga z al. Solidarności, prośba o ustawienie patroli,
- Janusz Więcław – w starej Hucie jest wielokrotnie mniejsza przestępczość, pomimo to

media i prasa wciąż informują, że jest bardzo niebezpieczna, kojarzona z najcięższymi
przestępstwami.   

Zastępca Komendanta udzielał odpowiedzi na pytania i wyjaśnień.

Przewodniczący  powiadomił  radnych,  że  otwarta  dla  mieszkańców  debata  „Więcej
Bezpieczeństwa w Krakowie” odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 o godz. 17.30. Miejsce
spotkania będzie podane w terminie późniejszym.

7. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował, że członkowie zarządu uczestniczyli
w jasełkach odbywających się w szkołach i klubach kultury.   

8. Oświadczenia i komunikaty.

Radna  Anna  Stabryła  zapytała  czy  w  ostatnim  okresie  były  spotkania  członków
zarządu, radnych z mediami, prasą, telewizją, udzielony wywiad, film nakręcony.

Przewodniczący wyjaśnił, że media często dzwonią, redaktorzy pytają o różne rzeczy, filmu
nie nakręcił, nie był zapraszany na wywiad.  

 
Radna  Elżbieta  Mitka  omówiła  problemy  występujące  w  Nowohuckim  Centrum

Kultury, pracownicy czują się zagrożeni.

Przewodniczący odniósł się do w/w wypowiedzi, nowy dyrektor ma własną wizję rozwoju
NCK,  konieczna  jest  restruktyzacja.  Jeżeli  zachodzi  taka  konieczność  można  zaprosić
dyrektora  na posiedzenie komisji.

Radna Miłosława Ciężak przypomniała, że Rada Dzielnicy podjęła uchwałę w sprawie
ograniczenia  sprzedaży  alkoholu  w  godzinach  nocnych  na  terenie  Dzielnicy  Nowa Huta,
niestety  Rada  Miasta  Krakowa podjęła  uchwałę  w  sprawie   zwiększenia  liczby  punktów
sprzedaży alkoholu. 

Prowadzący powiadomił  o śmierci Pana Piotra Jagodzińskiego, radnego III kadencji  Rady
Dzielnicy. Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego. 
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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 17 lutego 2014
roku o godzinie 18.00 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 XLII sesję o godz. 19.45, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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