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Dz.18.0021.48.2018 
Podsumowanie: 

 

 

 

XLVIII sesja VII kadencji  

w dniu 21 maja 2018 r. 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 519 (projekt uchwały Komisji Rewizyjnej) w sprawie przyjęcia „Rocznego 

sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków 

przeznaczonych na realizacje zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2017”, 

Druk nr 520 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018, 

Druk nr 521 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą 

do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta 

Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru ”CHAŁUPKI”, 

Druk nr 522 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą 

do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta 

Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru ”PLESZÓW i KUJAWY”, 

Druk nr 523 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 265 obr. 

22 w Krakowie, 

Druk nr 524 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019, 

Druk nr 525 (projekt uchwały zarządu) w sprawie uruchomienia przystanku SKA 

„Kościelniki” 

Druk nr 526 (projekt uchwały zarządu) w sprawie uruchomienia przystanku SKA „Przylasek 

Rusiecki”, 

Druk nr 527 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego 

przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta  realizowanego w latach 2019 – 2020, 

Druk nr 513 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „Budowa mobilnego węzła betoniarskiego wraz z zapleczem socjalno-

biurowym (kontener), składem materiałów sypkich, niezbędną infrastrukturę techniczną i 

komunikacyjną na działkach nr 49, 50, 51 obr. 43 Nowa Huta  w rejonie ul. Podbipięty /ul. 

Giedroycia w Krakowie”.       

6. Oświadczenia i komunikaty. 

7. Zamknięcie sesji. 
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Podjęte uchwały: 

 

XLVIII/487/2018 w sprawie  przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej 

działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków 

przeznaczonych na realizacje zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za 

rok 2017”, 

XLVIII/488/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018, 

XLVIII/489/2018 w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta 

Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta 

Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

”CHAŁUPKI”. 

XLVIII/490/2018 w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta 

Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta 

Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

”PLESZÓW i KUJAWY”. 

XLVIII/491/2018 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 265 obr. 22 w 

Krakowie 

XLVIII/492/2018 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019, 

XLVIII/493/2018 w sprawie uruchomienia przystanku SKA „Kościelniki”, 

XLVIII/494/2018 w sprawie uruchomienia przystanku SKA „Przylasek Rusiecki”, 

XLVIII/495/2018 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego 

planowanego przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta  

realizowanego w latach 2019 – 2020, 

XLVIII/496/2018 w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Budowa mobilnego węzła betoniarskiego wraz z zapleczem 

socjalno-biurowym (kontener), składem materiałów sypkich, 

niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną na działkach 

nr 49, 50, 51 obr. 43 Nowa Huta  w rejonie ul. Podbipięty /ul. 

Giedroycia w Krakowie”.       
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Dz-18.0021.48.2018 
 

PROTOKÓŁ 

XLVIII SESJI RADY DZIELNICY XVIII  NOWA HUTA 
 

XLVII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się w dniu 21 maja 2018 r. w 

siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

 

W załączeniu: 

1) Lista obecności – zał. nr 1, 

2) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 520 – zał. nr 2, 

3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 521 i 522 – zał. nr 3, 

4) Oryginały uchwał – zał. nr 4. 

 

XLVIII 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 dostarczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 519 (projekt uchwały Komisji Rewizyjnej) w sprawie przyjęcia „Rocznego 

sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków 

przeznaczonych na realizacje zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2017”, 

Druk nr 520 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018, 

Druk nr 521 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą 

do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta 

Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru ”CHAŁUPKI”, 

Druk nr 522 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą 

do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta 

Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru ”PLESZÓW i KUJAWY”, 

Druk nr 523 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 265 obr. 

22 w Krakowie, 

Druk nr 524 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019, 

Druk nr 525 (projekt uchwały zarządu) w sprawie uruchomienia przystanku SKA 

„Kościelniki” 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

 



 4 

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

4) projektów uchwał wg kolejności wprowadzania na sesję: 

 

Druk nr 526 (projekt uchwały zarządu) w sprawie uruchomienia przystanku SKA „Przylasek 

Rusiecki”, 

Wszyscy Radni otrzymali poczta elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało        - 17 radnych 

Przeciw                 -   0 

Wstrzymało się       - 0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 527 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego 

przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta  realizowanego w latach 2019 – 2020, 

Wszyscy Radni otrzymali poczta elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało        - 17 radnych 

Przeciw                 -   0 

Wstrzymało się       - 0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

  

Druk nr 513 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „Budowa mobilnego węzła betoniarskiego wraz z zapleczem socjalno-

biurowym (kontener), składem materiałów sypkich, niezbędną infrastrukturę techniczną i 

komunikacyjną na działkach nr 49, 50, 51 obr. 43 Nowa Huta  w rejonie ul. Podbipięty /ul. 

Giedroycia w Krakowie”. 

Wszyscy Radni otrzymali poczta elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 16 radnych 

Za głosowało        - 14 radnych 

Przeciw                 -   0 

Wstrzymało się       - 2 radnych 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało        - 17 radnych 

Przeciw                 -   0 

Wstrzymało się       - 0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy projekt porządku obrad 

wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad XLVIII sesji. 
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3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XLVII sesji 

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

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XLVII sesji został przyjęty. 

 

Przewodniczący udzielił głosu Mieszkańcom osiedla położonego między Lesiskiem a 

ul. Odmętową, którzy poinformowali o następujących problemach: 

- brak drogi dojazdowej do ul. Odmętowej, konieczność wytyczenia nowej drogi i wykonania 

przynajmniej utwardzonego dojścia do ulicy, 

- zniszczona droga dojazdowa do firmy, prośba o naprawę,  

- brak kanalizacji w rejonie uniemożliwia wykonanie drogi przez ZIKiT,  

- osiedle znajduje się na terenie zalewowym, nawożenie ziemi przez inwestorów powoduje 

podnoszenie się poziomu wód gruntowych, co przy braku kanalizacji dodatkowo pogarsza 

sytuację.   

 

W dyskusji na temat sposobu możliwości odwodnienia terenu oraz wykonania kanalizacji 

głos zabrali radni: Marian Baś, Marek Kurzydło, Stanisław Moryc, Marian Baś, Marek 

Kurzydło, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.  

Mieszkańcy udzielali odpowiedzi i wyjaśnień. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 

Przystąpiono do procedowania uchwał: 

 

Druk nr 519 – projekt Komisji Rewizyjnej – referent Adam Krztoń.  

- w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu 

rozdysponowania środków przeznaczonych na realizacje zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

za rok 2017”. 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna 

Frankiewicz, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc.  

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 18 radnych 

Za głosowało           - 11 radnych 

Przeciw                   -   7 radnych 

Wstrzymało się       -   0 

4 radnych nie brało udziału w głosowaniu.     

Uchwała nr XLVIII/487/2018. 

 

Druk nr 520 – 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 2), która będzie 

procedowana. 

W dyskusji udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna 

Frankiewicz, Stanisław Moryc. 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 
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Głosowało : 15 radnych 

Za głosowało           - 13 radnych 

Przeciw                   -   2 radnych 

Wstrzymało się       -   0 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.     

Uchwała nr XLVIII/488/2018. 

 

Druk nr 521 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.  

- w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie 

ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ”CHAŁUPKI”, 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka zarządu  (zał. nr 3), która będzie 

procedowana. 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 15 radnych 

Za głosowało           - 14 radnych 

Przeciw                   -   1 radny 

Wstrzymało się       -   0 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.     

Uchwała nr XLVIII/489/2018. 

 

Druk nr 522 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.  

- w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie 

ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ”PLESZÓW i 

KUJAWY”, 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka zarządu  (zał. nr 3), która będzie 

procedowana. 

W dyskusji głos zabrali radni: Wojciech Ruśniak, Stanisław Moryc, Wojciech Ruśniak, 

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

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 17 radnych 

Za głosowało           - 17 radnych 

Przeciw                   -   0 

Wstrzymało się       -   0 

Uchwała nr XLVIII/490/2018. 

 

Druk nr 523 – projekt zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.  

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 265 obr. 22 w Krakowie, 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 15 radnych 

Za głosowało           - 15 radnych 

Przeciw                   -   0 

Wstrzymało się       -   0 

Uchwała nr XLVIII/491/2018. 
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Druk nr 524 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.  

- w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta na rok 2019, 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka zarządu  (zał. nr 3), która będzie 

procedowana. 

Przewodniczący na wniosek Radnej Moniki Fiołek zgłosił autopoprawki pisarskie - w miejsce 

„Budżet Obywatelski 2016”,  „Budżet Obywatelski 2019”, w programach G i I w miejsce 

„ZEO” - „MCOO”. 

W dyskusji głos zabrali radni: Adam Krztoń, Stanisław Moryc, Adam Krztoń, Stanisław 

Moryc, Adam Krztoń, Stanisław Moryc, Bogumiła Drabik, Stanisław Moryc, Krystyna 

Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Edward Wurst, 

Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Wojciech Ruśniak, Marian Baś, 

Stanisław Moryc, Wojciech Ruśniak, Stanisław Moryc. 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 14 radnych 

Za głosowało           - 12 radnych 

Przeciw                   -   1 radny 

Wstrzymało się       -   1 radny 

3 radnych nie brał udziału w głosowaniu.     

Uchwała nr XLVIII/492/2018. 

 

Druk nr 525 – projekt zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.  

- w sprawie uruchomienia przystanku SKA „Kościelniki”, 

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Wojciech Ruśniak, Krystyna Frankiewicz. 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 16 radnych 

Za głosowało           - 16 radnych 

Przeciw                   -   0 

Wstrzymało się       -   0 

Uchwała nr XLVIII/493/2018. 

 

Druk nr 526 – projekt zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.  

- w sprawie uruchomienia przystanku SKA „Przylasek Rusiecki”, 

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Marek Kurzydło. 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 17 radnych 

Za głosowało           - 17 radnych 

Przeciw                   -   0 

Wstrzymało się       -   0 

Uchwała nr XLVIII/494/2018. 

 

Druk nr 527 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.  

- w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta realizowanego w latach 2019 - 2020, 
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W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, 

Marian Baś, Stanisław Moryc. 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 14 radnych 

Za głosowało           - 10 radnych 

Przeciw                   -   1 radny 

Wstrzymało się       -   3 radnych 

3 radnych nie brało udziału w głosowaniu.     

Uchwała nr XLVIII/495/2018. 

 

Druk nr 513 – projekt zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.  

- w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa mobilnego węzła 

betoniarskiego wraz z zapleczem socjalno-biurowym (kontener), składem materiałów 

sypkich, niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną na działkach nr 49, 50, 51 obr. 

43 Nowa Huta  w rejonie ul. Podbipięty /ul. Giedroycia w Krakowie”. 

W dyskusji głos zabrali radni: Marian Baś, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz,  Marian 

Baś, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało : 17 radnych 

Za głosowało           - 11 radnych 

Przeciw                   -   1 radny 

Wstrzymało się       -   5 radnych 

Uchwała nr XLVIII/496/2018. 

 

5.  Oświadczenia i komunikaty. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc zaprosił radnych na DNI NOWEJ HUTY, które 

odbędą się w dniu 9 czerwca 2018 na terenie zielonym przy NCK, rozpoczęcie o godz. 15.00. 

 

Radny Kacper Rosa poinformował, że rozpoczęła się budowa przy ul. 

Czuchajowskiego na os. Teatralnym.  

Przewodniczący wyjaśnił, że na ten teren została wydana decyzja w sprawie ustalenia 

warunków zabudowy.  

W dalszej dyskusji udział wzięli radni: Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Marian Baś, Kacper 

Rosa, Stanisław Moryc.   

 

Radny Edward Wurst zapytał budowę bloku na os. Kolorowym i spopielarni na ul. 

Sieroszewskiego. 

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

 

  Członek zarządu Małgorzata Bąk zdała relację ze spotkania z organizacjami 

pozarządowymi na rzecz osób niepełnosprawnych  z przedstawicielami Rad Dzielnic w 

sprawie możliwości nawiązania współpracy. 

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba zgłosił wniosek o zaproszenie osób z koła os. 

Wandy 18. 

 

 

 



 9 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XLVIII sesję o godz. 19.53, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

 

Protokołowała:                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

Małgorzata Kowalska                                                Stanisław Moryc 

 
 


