
 1 

Dz.18.0021.45.2018 
Podsumowanie: 

XLV sesja VII kadencji  

w dniu 19 lutego  2018 r. 
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 495 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na 

zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2018. 

Druk nr 496 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta 

Krakowa”. 

Druk nr 497 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa 

użytkowania – działki nr 20/7, 20/8, 20/9 obr. 48 w Krakowie. 

Druk 498 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/434/17 z dnia 

26 lipca 2017 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta na rok 2018. 

Druk 499 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęte uchwały:  
 

XLV/466/18 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadanie pn. 

„Obsługa Dzielnic” na rok 2018. 

XLV/467/18 w sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta 

Krakowa”. 

XLV/468/18 w opinii do ustanowienia prawa użytkowania – działki nr 20/7, 20/8, 

20/9 obr. 48 w Krakowie. 

XLV/469/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/434/17 z dnia 26 lipca 2017 w 

sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018. 

XLV/470/18 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy Nowa Huta na rok 2018. 
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Dz-18.0021.45.2018 

PROTOKÓŁ 

XLV  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

XLV sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 19 lutego 2018 r. w siedzibie 

Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

  

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych – zał. nr 1, 

2) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 496 – zał. nr 2, 

3) Wniosek o sprostowanie uchwały Komitetu Mieszkańców os. Wolica, Przylasek 

Wyciąski i os. przylegających – zał. nr 3, 

4) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 498 – zał. nr 4, 

5) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 499 – zał. nr 5, 

6) Poprawka Grupy Radnych – zał. nr 6, 

7) Oryginały uchwał – zał. nr 7. 

 

XLV sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.00 Przewodniczący 

Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który 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. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 495 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na 

zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2018. 

Druk nr 496 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta 

Krakowa”. 

Druk nr 497 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa 

użytkowania – działki nr 20/7, 20/8, 20/9 obr. 48 w Krakowie. 

Druk 498 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/434/17 z dnia 

26 lipca 2017 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta na rok 2018. 

Druk 499 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad (pkt 

4) projektów uchwał wg kolejności wprowadzania na sesję: 
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Druk nr 496 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta 

Krakowa”. 

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 497 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa 

użytkowania – działki nr 20/7, 20/8, 20/9 obr. 48 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 498 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/434/17 z 

dnia 26 lipca 2017 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 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: 15 radnych 

Za głosowało         –     15 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 499 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 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: 15 radnych 

Za głosowało         –     15 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 15 radnych 

Za głosowało         –     15 radnych 
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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 XLV sesji. 

 

Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielom obrońców zwierząt, który poinformował o 

podjęciu przez RMK uchwały kierunkowej w sprawie powstania ośrodek rehabilitacyjno-

leczniczego dzikich zwierząt w Krakowie oraz przygotowaniu przez nich informacji dla 

mieszkańców jakie działania należy podjąć gdy spotka się dzikie zwierzę. Poprosił o 

przekazanie informacji mieszkańcom Dzielnicy. 

W dyskusji na temat niezbędnych i dopuszczalnych działań ze znalezionymi dzikimi 

zwierzętami oraz utrudnionych warunków życia zwierząt na terenach zurbanizowanych głos 

zabrali: Krystyna Frankiewicz, przedstawiciel, Krystyna Frankiewicz, przedstawiciel, Marian 

Baś, przedstawiciel, Marian Baś (edukacja w szkołach), Stanisław Moryc, Marek Kurzydło 

(plakaty), przedstawiciel,  Stanisław Moryc, Józef Szuba, przedstawiciel, Krystyna 

Frankiewicz, przedstawiciel, Marian Baś. 

Po uzyskaniu materiałów zostaną one zamieszczone na stronie www Dzielnicy, na tablicach, 

przesłane do szkół.  

 

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XLIV sesji 

Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XLIV sesji został przyjęty. 

 

Następnie Przewodniczący udzielił głosu mieszkańcom bloku nr 11 os. Centrum B. 

Mieszkaniec zgłosił problem śmieci zalegających za altaną śmietnikową przed blokiem nr 4, 

braku możliwości dojazdu służb ratunkowych do bloku nr 11, konieczności remontu chodnika 

przed przedszkolem, poszerzenia ogródka jordanowskiego oraz propozycję utworzenia miejsc 

wypoczynku dla osób starszych.   

Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił odpowiedzi i poinformował, że właścicielem 

śmietnika jest wspólnota mieszkaniowa, która odpowiada za jego stan, Miejski Konserwator 

Zabytków jest władny określić warunki zmiany zagospodarowania podwórka, chodnik przed 

przedszkolem został wpisany do realizacji na bieżący rok, odbywają się konsultacje społeczne 

dotyczące zagospodarowania podwórka, często mieszkańcy nie wyrażają zgody na 

zamontowanie ławek przy blokach.  

 

W dalszej dyskusji na temat możliwości wytyczenia dojazdu do bloku nr 11 głos zabrali: 

mieszkanka, Stanisław Moryc, mieszkanka, Stanisław Moryc, mieszkanka, Krystyna 

Frankiewicz, mieszkanka, Stanisław Moryc, mieszkaniec (identyfikatory), Stanisław Moryc  

(na terenach gminnych nie można ograniczać wjazdu i parkowania), Marian Baś, Adam 

Krztoń (ławki), mieszkaniec, Adam Krztoń (zgłoszenia do SM i Policji), Stanisław Moryc, 

Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc. 

Przewodniczący zaapelował by mieszkańcy zgłaszali incydenty i zakłócenia porządku do 

Krajowej mapy zagrożeń prowadzonej przez Policję.     

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba poinformował o odbywających się spotkaniach z 

mieszkańcami os. Centrum B w siedzibie Rady. 
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W dyskusji na temat śmietnika przed blokiem nr 4 udział wzięli: Krystyna Frankiewicz, Józef 

Szuba, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał: 

 

Druk nr 495 - projekt Zarządu – referent Marta Bielecka-Woźniak, pozytywna opinia 

Komisji Rewizyjnej. 

 

- w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 

2018. 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało         –     17 radnych 

Przeciw         -      0 

Wstrzymało się       -      0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XLIV/466/18. 

 

Druk nr 496 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego, 

pozytywna opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej. 

 

- w sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla 

wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa”. 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 2) która będzie 

procedowana. 

 

Następnie Przewodniczący udzielił głosu przedstawicielom Komitetu Mieszkańców os. 

Wolica, Przylasek Wyciąski i os. przylegających, którzy wyrazili swój sprzeciw oraz złożyli 

wniosek o sprostowanie uchwały – w załączeniu do protokołu (zał. nr 3). 

 

W dyskusji na temat konsultacji projektów planów zagospodarowania przestrzennego z 

mieszkańcami głos zabrali: Stanisław Moryc, mieszkaniec, Marian Baś, mieszkaniec, Marian 

Baś, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, mieszkaniec, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, 

mieszkaniec, Miłosława Ciężak, mieszkaniec, Miłosław Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława 

Ciężak, Stanisław Moryc,  Miłosława Ciężak, Edward Porębski, Miłosława Ciężak, Edward 

Porębski, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.  

 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymało się       -       0 

Uchwała nr XLV/467/18. 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy (do godz. 19.40). 
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Po przerwie 

 

Druk nr 497 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, referent Stanisław Moryc, 

pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i 

Rozwoju Gospodarczego, pozytywna opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania – działki nr 20/7, 20/8, 20/9 obr. 48 w 

Krakowie. 

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław 

Moryc, Edward Wurst, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc, 

Edward Wurst, Józef Szuba, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, 

Edward Porębski, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Stanisław Moryc. 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 13 radnych 

Za głosowało         –     13 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymało się       -       0 

5 radnych nie brało udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XLV/468/18. 

 

Druk nr 498 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc. 

 

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/434/17 z dnia 26 lipca 2017 w sprawie 

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 

2018. 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 4) która będzie 

procedowana. 

W dyskusji głos zabrali radni: Marian Baś, Stanisław Moryc, Marian Baś. 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 10 radnych 

Za głosowało:      - 10 radnych 

Przeciw:               -  0 

Wstrzymało się:   -  0 

8 radnych nie brało udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XLV/469/18.   

 

Druk nr 499 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc. 

 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2018. 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 5) która będzie 

procedowana. 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz – odesłanie projektu do projektodawcy, 

Monika Fiołek, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Józef Szuba, 

Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Adam Krztoń (należy wpisać w miejsce bl 4 - bl 14 os. 

Zielone), Marian Baś, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, Edward Porębski, 
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Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, 

Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz. 

Przewodniczący Stanisław Moryc odczytał listę dla zadania „Przebudowa chodników 

przylegających do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie dzielnicy XVIII Nowa Huta.  

W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward Porębski, 

Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław 

Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna 

Frankiewicz, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Edward Wurst.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny o ogłoszenie 5 minut przerwy. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało:      -  6 radnych 

Przeciw:               -  1 radny 

Wstrzymało się:   -  5 radnych 

5 radnych nie brało udział w głosowaniu. 

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy. 

 

Po przerwie 

Wpłynęła poprawka radnych – załącznik nr 6. 

 

Prowadzący odczytał i poddał pod głosowanie poprawkę radnych. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało:      - 17 radnych 

Przeciw:               -  0 

Wstrzymało się:   -  0 

Poprawkę przyjęto. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką i poprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało:      - 18 radnych 

Przeciw:               -  0 

Wstrzymało się:   -  0 

Uchwała nr XLV/470/18. 

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

           Radny Marian Baś w oparciu o materiał telewizyjny zaproponował zwołanie 

nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy dotyczącej funkcjonowania ZTPO, realizacji Umowy 

Społecznej oraz gospodarowanie odpadami poprzemysłowymi na terenie Dzielnicy XVIII. 

 

W dyskusji na temat dobudowy oświetlenia na terenie os. Mogiła i Lesiko udział 

wzięli radni: Marian Bas i Stanisław Moryc 

 

  Radny Edward Wurst zgłosił wnioski o odczyszczenie przystanków komunikacji 

zbiorowej z piasku i przywrócenie kursowania linii 163 przez Plac Centralny. 
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 Radny Edward Porębski poinformował, że sieć komunikacji zbiorowej jest w tracie 

prób, po feriach będzie ponownie analizowana. 

 

 Przewodniczący Stanisław Moryc ponownie wyjaśnił, że lista zadań umieszczonych w 

uchwale w sprawie korekty lista zadań w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych 

dróg to lista zadań do wyceny.  

 

Radna Monika Fiołek powiadomiła radnych, że Prezydent MK przeznaczył dodatkowe 

środki w wysokości 70 000 zł do Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy XVIII.  

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

      Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XLV sesję o godz. 20.50, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

Protokołowała:                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                                                Stanisław Moryc 
 


