
Dz.18.0020.1.47.2014
Podsumowanie:

XLVII sesja VI kadencji 
w dniu 16 czerwca 2014 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
4. Fundacja Obywatelska -  ankieta dla radnych.
5. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Druk  nr  37  (projekt  uchwały  Przewodniczącego  Zarządu)  w  sprawie  ustalenia  liczby
członków zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 
Druk nr 38  (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu na działce nr 631/2 obr. 46 w Krakowie, 
Druk  nr  39  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  objęcia  patronatem  „Targu
Śniadaniowego”, 
Druk nr 40 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014, 
Druk nr 41  (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przeniesienia środków w ramach zadań
priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014, 
Druk  nr  42  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  zamierzenia  budowlanego
„Rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim”, 
Druk nr  43  (projekt  uchwały Zarządu)  w sprawie  zaopiniowania  inwestycji  miejskich  z
terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich, 
Druk nr 44 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 45 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 46 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 47 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 48 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 49 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 50 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty uchwały nr XLIII/644/14 z dnia 17
lutego 2014 w sprawie przeniesienia  środków finansowych Dzielnicy XVIII  na  rok 2014
ustalonych uchwałą  nr  XLI/624/14 z dnia  7  stycznia  2014 w sprawie planu finansowego
wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2014, 
Druk nr 51 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych, 
Druk nr  52  (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2014, 
Druk  nr  53  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań
powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na
rok 2015, 
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Druk  nr  54  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań
powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków na rok 2015, 
Druk  nr  55  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań
powierzonych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2015, 
Druk  nr  56  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań
powierzonych w zakresie tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą  architekturą  na rok
2015, 
Druk nr 57  (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy,
modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
w roku 2015, 
Druk nr 58 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie objęcia patronatem Zespołu Pieśni i Tańca
„Nowa Huta”. 
Druk nr 59 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr  60  (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014, 
Druk nr  61  (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2014, 
Druk nr 62 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 63 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 64 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk  nr  65  (projekt  uchwały  Doraźnej  Komisji  ds.  „dzielnicowego”  budżetu
obywatelskiego)  w  sprawie  rezygnacji  z  członkowstwa  w  Doraźnej  Komisji  ds.
„dzielnicowego” budżetu obywatelskiego. 
6. Wolne wnioski (na piśmie).
7. Informacje z pracy Zarządu.
8. Oświadczenia i komunikaty.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

XLVII/722/14 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta
XLVII/723/14 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 

631/2 obr. 46 w Krakowie
XLVII/724/14 w sprawie objęcia patronatem „Targu Śniadaniowego”
XLVII/725/14 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014
XLVII/726/14 w sprawie przeniesienia środków w ramach zadań priorytetowych 

Dzielnicy XVIII na rok 2014
XLVII/727/14 w sprawie opinii do zamierzenia budowlanego „Rozbudowa istniejącego 

przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim”
XLVII/728/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVII/729/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVII/730/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVII/731/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVII/732/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVII/733/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVII/734/14 w sprawie korekty uchwały Nr XLIII/644/14 z dnia 17 lutego 2014 w 

sprawie przeniesienia środków Dzielnicy XVIII na rok 2014 ustalonych 

uchwałą nr XLI/624/14 z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie  planu 

finansowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2014
XLVII/735/14 w sprawie delegowania radnych
XLVII/736/14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz 

z oświetleniem w roku 2014 
XLVII/737/14 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 

2015 
XLVII/738/14 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych żłobków na rok 2015 
XLVII/I739/14 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2015
XLVII/740/14 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

tworzenia zieleńców wraz z małą architekturą na rok 2015
XLVII/741/14 w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac 

remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej w roku 2015
XLVII/742/14 w sprawie objęcia patronatem Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”
XLVII/743/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
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XLVII/744/14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014
XLVII/745/14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz 

z oświetleniem w roku 2014 
XLVII/746/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVII/747/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVII/748/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLVII/749/14 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Doraźnej Komisji ds. 

„dzielnicowego” budżetu obywatelskiego

Dz.18.0020.1.47.2014

PROTOKÓŁ
XLVII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XLVII  sesja  Rady Dzielnicy  XVIII  Nowa Huta  odbyła  się  16  czerwca 2014 r.  w
siedzibie Rady Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Sprawdzenie listy obecności – zał. nr 2.
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3) Wnioski o wprowadzenie projektu uchwały na Druku nr 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65  –
zał. nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  

4) Poprawka radnego Stanisława Marandy do Druku nr 51 – zał. nr 10. 
5) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 61  – zał. nr 11.
6) Oryginały uchwał - zał. nr 12.
7) Wolny wniosek radnej Marii Sajdak – zał. nr 13.

________________________________

XLVII  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
przesłany pocztą elektroniczną lub doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji. 
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe: 
Druk  nr  37  (projekt  uchwały  Przewodniczącego  Zarządu)  w  sprawie  ustalenia  liczby
członków zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 
Druk nr 38  (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu na działce nr 631/2 obr. 46 w Krakowie, 
Druk  nr  39  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  objęcia  patronatem  „Targu
Śniadaniowego”, 
Druk nr 40 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014, 
Druk nr 41  (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przeniesienia środków w ramach zadań
priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014, 
Druk  nr  42  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  zamierzenia  budowlanego
„Rozbudowa istniejącego przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim”, 
Druk nr  43  (projekt  uchwały Zarządu)  w sprawie  zaopiniowania  inwestycji  miejskich  z
terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich, 
Druk nr 44 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 45 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 46 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 47 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 48 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 49 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 50 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty uchwały nr XLIII/644/14 z dnia 17
lutego 2014 w sprawie przeniesienia  środków finansowych Dzielnicy XVIII  na  rok 2014
ustalonych uchwałą  nr  XLI/624/14 z dnia  7  stycznia  2014 w sprawie planu finansowego
wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2014, 
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Druk nr 51 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych, 
Druk nr  52  (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2014, 
Druk  nr  53  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań
powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na
rok 2015, 
Druk  nr  54  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań
powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków na rok 2015, 
Druk  nr  55  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań
powierzonych w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2015, 
Druk  nr  56  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań
powierzonych w zakresie tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą  architekturą  na rok
2015, 
Druk nr 57  (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy,
modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
w roku 2015, 
Druk nr 58 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie objęcia patronatem Zespołu Pieśni i Tańca
„Nowa Huta”. 
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  wpłynęły  wnioski  o  włączenie  pod  obrady  projektów
uchwał:

Druk nr 59 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 3),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosował           –      1 radny

Druk nr  60 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2015 (zał. nr 4),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych
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Druk nr  61 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2014 (zał. nr 5),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr 62 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 6),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr 63 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 7),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr 64 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 8),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk  nr  65 (projekt  uchwały  Doraźnej  Komisji  ds.  „dzielnicowego”  budżetu
obywatelskiego)  w  sprawie  rezygnacji  z  członkostwa  w  Doraźnej  Komisji  ds.
„dzielnicowego” budżetu obywatelskiego (zał. nr 9),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych
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Przewodniczący zgłosił dodatkowy punkt „Informacja z działalności Nowohuckiego Centrum
Kultury” jako punkt 4,  pozostałe zmienią kolejno numerację.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0 
nie głosowało         –      8 radnych
Porządek obrad XLVII sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.

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

4. Fundacja Obywatelska -  ankieta dla radnych.

Przedstawicielka  Fundacji  Instytut  Aurea  Libertas  omówiła  obszernie  projekt
„Ranking Krakowskich Samorządowców”, który jest realizowany w partnerstwie z Fundacją
Obywatelską i poprosiła radnych o wypełnienie ankiety. 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Józef Szuba,
Elżbieta Mitka
Przedstawicielka Fundacji udzielała wyjaśnień.
 
5. 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 37 – projekt Przewodniczącego Zarządu – referent Stanisław Moryc.

- w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 11 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –     10 radnych
Uchwała nr XLVII/722/14. 

Druk nr 38 – projekt Zarządu – referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Komisji opinia
Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i   Rozwoju
Gospodarczego.
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-  w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 631/2 obr. 46 w
Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      4 radnych
Uchwała nr XLVII/723/14. 

Druk  nr  39 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  opinia  Komisji  Kultury  i
Zabytków.

- w sprawie objęcia patronatem „Targu Śniadaniowego”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      2 radnych
nie głosowało         –      7 radnych
Uchwała nr XLVII/724/14.

Druk  nr  40 –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      4 radnych
Uchwała nr XLVII/725/14. 

Druk  nr  41 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Rewizyjnej.

-  w sprawie przeniesienia środków w ramach zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok
2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      4 radnych
Uchwała nr XLVII/726/14. 

Druk nr 42 – projekt Zarządu – referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Komisji opinia
Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i   Rozwoju
Gospodarczego.
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-  w  sprawie  opinii  do  zamierzenia  budowlanego  „Rozbudowa  istniejącego  przejścia
podziemnego na Rondzie Czyżyńskim”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      4 radnych
Uchwała nr XLVII/727/14.

Druk  nr  43 –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  opinia  Komisji  Planowania
Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i  Rozwoju Gospodarczego.

-  w sprawie zaopiniowania  inwestycji  miejskich z  terenu Dzielnicy XVIII,  zawartych we
Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich.

Prowadzący zaproponował sposób procedowania w/w projektu uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak.

Radny Stanisław Maranda zgłosił wniosek formalny o odesłanie w/w projektu uchwały do
wnioskodawcy w celu rozbicia na 2 projekty – inwestycje ogólno miejskie, dzielnicowe.   

Przewodniczący  Stanisław Moryc  zgłosił  dalej  idący  wniosek  formalny  o  odesłanie  w/w
projektu uchwały do wnioskodawcy w celu przygotowania 4 oddzielnych projektów i poddał
go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Wniosek przyjęto.

Druk  nr  44 –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Radna  Miłosława  Ciężak  poinformowała,  że  Wojewoda  Małopolski  zaskarżył  do  NSA
uchwałę RMK w sprawie zasad wynajmowania mieszkań komunalnych.   
Radna  Krystyna  Jastrzębska  wyjaśniła,  że  Komisja  Mieszkaniowa  działała  w  oparciu  o
ustawę główną o ochronie lokatorów, nigdy nie przeprowadzała wizji mieszkaniowych.   

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      4 radnych
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Uchwała nr XLVII/728/14.

Druk  nr  45 –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLVII/729/14. 

Druk  nr  46 –  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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/730/14. 

Druk  nr  47 –  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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/731/14. 

Druk  nr  48 –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/732/14. 
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Druk  nr  49 –  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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/733/14.
 
Druk  nr  50 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Rewizyjnej.

- w sprawie korekty uchwały nr XLIII/644/14 z dnia 17 lutego 2014 w sprawie przeniesienia
środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 ustalonych uchwałą nr XLI/624/14 z dnia
7 stycznia 2014 w sprawie planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/734/14. 

Druk nr 51 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

- w sprawie delegowania radnych.

W dyskusji na tematy proceduralne udział wzięli radni Stanisław Maranda i Stanisław Moryc.
Radny Edward Porębski odczytał listę osób delegowanych w 2013 roku do uczestniczenia w
komisjach. 

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Maranda, Marian Paciorek, Stanisław Moryc. 

Radny Stanisław Maranda i Edward Porębski zgłosili poprawkę do druku nr 51 – zał. nr 10.

Radna Elżbieta Mitka zauważyła, że nie wszyscy radni aktywnie uczestniczą w pracach Rady.

Przewodniczący poprosił projektodawców o wprowadzenie autopoprawki „…na okres od 1
lipca do 31 lipca…”. Autopoprawka została zgłoszona na załączniku nr 10. 

Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     21 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Wniosek przyjęto.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosował           –      1 radny
Uchwała nr XLVII/735/14.

Druk  nr  52 –  projekt  Zarządu  –  referent  Jerzy  Daniec,  pozytywna  opinia  Komisji
Infrastruktury Komunalnej.

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      4 radnych
nie głosowało         –      4 radnych
Uchwała nr XLVII/736/14. 

Druk  nr  53 –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i  Sportu.

-  w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych
szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2015.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLVII/737/14. 

Druk  nr  54 –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i  Sportu.

-  w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych
żłobków na rok 2015.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/738/14.
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Druk  nr  55 –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i  Sportu.

-  w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  modernizacji
ogródków jordanowskich na rok 2015.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/739/14.

Druk  nr  56 –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i  Sportu.

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia zieleńców i
skwerów wraz z małą architekturą na rok 2015.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/740/14.

Druk  nr  57 –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i  Sportu.

-  w  sprawie  zadań  powierzonych  z  zakresu  budowy,  modernizacji,  prac  remontowych
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2015.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski,
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/741/14.

Druk  nr  58 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  opinia  Komisji  Kultury  i
Zabytków.

- w sprawie objęcia patronatem Zespołu Pieśni i Tańca „Nowa Huta”.
W dyskusji głos zabrali: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Miłosława 
Ciężak, Józef Szuba, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław 
Moryc.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
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Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się         -      1 radny
nie głosowało         –      5 radnych
Uchwała nr XLVII/742/14.

Druk  nr  59 –  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: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się         -      1 radny
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/743/14. 

Druk  nr  60 –  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 2014.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,
Mariusz Woda, Adam Krztoń, Mariusz Woda.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/744/14.

Przewodniczący Stanisław Moryc zgłosił wniosek formalny o sprawdzenie listy obecności.
O godz. 19.19 prowadzący odczytał listę obecności – załącznik nr 2.

Druk  nr  61 –  projekt  Zarządu  –  referent  Jerzy  Daniec,  pozytywna  opinia  Komisji
Infrastruktury Komunalnej.

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014.
Przewodniczący zgłosił Autopoprawkę zarządu – załącznik nr 11. 
Radny Janusz Więcław wyjaśnił  przyczyny zmian i  poprosił  radnych o przyjęcie projektu
uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosował           –      1 radny
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Uchwała nr XLVII/745/14.

Druk  nr  62 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLVII/746/14.

Druk  nr  63 –  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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosował           –      1 radny
Uchwała nr XLVII/747/14. 

Druk  nr  64 –  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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosował           –      1 radny
Uchwała nr XLVII/748/14. 

Druk  nr  65 –  projekt  Doraźnej  Komisji  ds.  „dzielnicowego”  budżetu  obywatelskiego  –
referent Stanisław Moryc.

-  w  sprawie  rezygnacji  z  członkostwa  w Doraźnej  Komisji  ds.  ”dzielnicowego”  budżetu
obywatelskiego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0 radnych
Wstrzymało się       -      2 radnych
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLVII/749/14.

16



6. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Maria Sajdak złożyła wniosek (zał. nr 13).

8. Oświadczenia i komunikaty. 

Przewodniczący zaprosił  radnych na imprezę  w ramach obchodów 65-lecia  Nowej
Huty pn. „Dni Nowej Huty”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2014 na terenie zielonym
pomiędzy NCK a os. Centrum E.
W dyskusji głos zabrali radni Edward Porębski i Stanisław Moryc.

Radny  Andrzej  Kowalik  odniósł  się  do  treści  artykułu  w  Dzienniku  Polskim  pt.
„Awantura w Dzielnicy XVIII’. Treści w nim zawarte nie są prawdziwe.  Na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej członkowie komisji nie powiedzieli słów, które są im przypisywane.     
Radna Wiesława Zboroch wyjaśniła, ze nie autoryzowała artykułu.
Radny  Janusz  Więcław  zauważył,  że  można  wnioskować  do  mediów  o  stosowne
sprostowanie.

Radny Andrzej Kowalik poinformował że trwa Plebiscyt na Policjant Roku. Poprosił
radnych o głosowanie.

7. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  uczestniczył  w  posiedzeniach
sesji RMK i różnych spotkaniach.
Powiadomił o uroczystym otwarciu boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 37
oraz odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci zmarłego Dyrektora.

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 7 lipca 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 XLVII 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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