
Dz.18.0021.16.2015
Podsumowanie:

XVI sesja VII kadencji 
w dniu 21 września 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 204 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 205 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 206 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 207 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 208 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 209 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 210 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 211 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 212 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 213 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 214 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 215 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 216 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 217 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk  nr  218 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
Druk nr 219 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do montażu słupków w os. Zgody 
11,
Druk nr 220 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 221 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 222 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk  nr  223 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wprowadzenia  do  budżetu  Miasta 
Krakowa na rok 2016 zadania remontu żłobków polegających na uszczelnieniu i ociepleniu 
fundamentów (izolacja pozioma).
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

XVI/191/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/192/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/193/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/194/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/195/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/196/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/197/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/198/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/199/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/200/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/201/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/202/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/203/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/204/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/205/15 w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015
XVI/206/15 w sprawie opinii do montażu słupków w os. Zgody 11
XVI/207/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/208/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/209/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVI/210/15 W  sprawie  wprowadzenia  do  budżetu  Miasta  Krakowa  na  rok  2016 

zadania  remontu  żłobków  polegających  na  uszczelnieniu  i  ociepleniu 
fundamentów (izolacja pozioma i pionowa)
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Dz-18.0021.16.2015

PROTOKÓŁ
XVI  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XVI  sesja  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  odbyła  się  21  września  2015  r.  w 
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1,
2) Autopoprawka zarządu do druków Nr 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

213, 214, 215, 216, 217, 219 oraz 223 – zał. nr 2,
3) Autopoprawka zarządu do druku Nr 218 – zał. nr 3,
4) Poprawka radnego Mariusza Wody do projektu uchwały na Druku 223 – zał. nr 4,
5) Oryginały uchwał – zał. nr 5.

_________________________________

XVI 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. 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:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 204 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 205 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 206 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 207 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 208 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 209 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 210 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 211 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 212 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
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Druk nr 213 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 214 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 215 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 216 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 217 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego.
Druk  nr  218 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący poinformował radnych, że zarząd przygotował autopoprawki do projektów 
uchwał: 

na Druku Nr 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 222

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Zmienia się zapis w podstawie prawnej wg załącznika

na Druku Nr 219

- w sprawie opinii do montażu słupków w os. Zgody 11
Zmienia się zapis w podstawie prawnej wg załącznika

na Druku Nr 223

- w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2016 zadania remontu żłobków polegającego na 
uszczelnieniu i ociepleniu fundamentów (izolacja pozioma)
Zmienia się zapis w podstawie prawnej wg załącznika

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:

Druk nr 219 (projekt zarządu) w sprawie opinii do montażu słupków w os. Zgody 11, 
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
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 220 (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.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 221 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 222 (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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 223 (projekt zarządu) w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 
2016  zadania  remontu  żłobków polegających  na  uszczelnieniu  i  ociepleniu  fundamentów 
(izolacja pozioma), 
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
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Prowadzący  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  porządku  obrad  ze  zmianami  oraz 
autopoprawkami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
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Prowadzący stwierdził,  że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku 
obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad XVI sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.

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

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 204 – 217).
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Procedurę przyjęto.

Druk nr  204 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
W dyskusji na temat sposobu weryfikacji uciążliwości lokatorów głos zabrali radni: Krystyna 
Frankiewicz,  Małgorzata  Bąk,  Krystyna  Frankiewicz,  Małgorzata  Bąk,  Kacper  Rosa, 
Krystyna  Frankiewicz,  Miłosława  Ciężak,  Krystyna  Frankiewicz,  Miłosława  Ciężak, 
Krystyna  Frankiewicz,  Mariusz  Woda,  Krystyna  Frankiewicz,  Małgorzata  Bąk,  Stanisław 
Moryc, Bogumiła Drabik, Miłosława Ciężak.
Na wniosek radnego Edwarda Wursta Prowadzący odczytał treść autopoprawki zarządu.   

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/191/15. 

Druk nr  205 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/192/15. 

Druk nr  206 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/193/15. 

Druk nr  207 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/194/15. 

Druk nr  208 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/195/15. 

Druk nr  209 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/196/15. 

Druk nr  210 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/197/15. 

Druk nr  211 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/198/15. 

Druk nr  212 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/199/15. 
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Druk nr  213 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/200/15. 

Druk nr  214 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/201/15. 

Druk nr  215 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/202/15. 

Druk nr  216 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
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Uchwała nr XVI/203/15. 

Druk nr  217 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/204/15. 

Druk nr 218 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, 
- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 
Nowa Huta.

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 3).
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna 
Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna 
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       2 radnych
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/205/15. 

Druk  nr  219 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
z autopoprawką.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Kacper Rosa, Zofia Wójcik, Miłosława 
Ciężak, Stanisław Moryc.  

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/206/15. 

Druk nr  220 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/207/15. 

Druk nr  221 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XVI/208/15. 

Druk nr  222 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/209/15. 

Druk nr  223 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji 
Edukacji.

-  w  sprawie  wprowadzenia  do  budżetu  Miasta  Krakowa  na  rok  2016  zadania  remontu 
żłobków polegających na uszczelnieniu i ociepleniu fundamentów (izolacja pozioma)
z autopoprawką.

Radny Mariusz Woda złożył poprawkę – dopisanie słowa izolacja pionowa (zał. nr 4).

Prowadzący poddał pod głosowanie poprawkę.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –    17 radnych
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Poprawkę przyjęto.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVI/210/15. 

5. Oświadczenia i komunikaty.

Radny  Marian  Baś  zgłosił  wniosek  o  zwołanie  sesji,  której  tematem  będzie 
podsumowanie  i  ocena wykonania zobowiązań (rekompensat)  poczynionych przez władze 
Miasta Krakowa i Dzielnicy XVIII wobec mieszkańców osiedli Mogiła, Lesisko, oraz całej 
naszej Dzielnicy w związku z uciążliwościami spowodowanymi wybudowaniem prze Władze 
Krakowa spalarni śmieci przy ulicy Giedroycia os. Mogiła.

Radna Krystyna Frankiewicz zapytała o ustawienie słupków przy Przychodni na os. 
Krakowiaków. Radny Andrzej Kowalik udzielił odpowiedzi.

W dyskusji na temat doposażenia ogródków jordanowskich w zabawki dla maluśkich 
dzieci udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Mariusz Woda.

Radna  Krystyna  Frankiewicz  poruszyła  sprawę  braku  odpowiedzi  na  pisma. 
Przewodniczący udzielił odpowiedzi.

Radny Marek Kurzydło poinformował o nasadzeniu na terenach osiedli peryferyjnych 
drzew pod liniami wysokiego napięcia. Drzewa uschły.  

Radny Marian  Baś  powiadomił  o  nasadzeniu  drzew w os.  Mogiła.  Po  interwencji 
drzewa zostały usunięte. Poruszył sprawę zgłaszania problemów do ZIKiT w formie uchwał. 

Radny  Jerzy  Daniec  ponowił  konieczność  wykonania  inwentaryzacji  i  renowacji 
zabytkowych  kapliczek  na  terenach  Dzielnicy  XVIII  oraz  montażu  wiat  na  terenach 
podmiejskich.

W  dyskusji  na  temat  montażu  ławki  na  chodniku  przy  ul.  Klasztornej  oraz 
uczestniczenia  radnych  w  komisjach  (delegacjach)  udział  wzięli:  Marian  Baś,  Stanisław 
Moryc, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Józef Szuba.

W  dyskusji  na  temat  parkingu  na  os.  Krakowiaków  udział  wzięli  radni:  Andrzej 
Kowalik, Krystyna Frankiewicz. 

Radny Adam Krztoń poruszył sprawę możliwości oceny wykonawców przez radnych, 
nie tylko w trakcie odbiorów, ale również całościowo. 

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Mariusz Woda.
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Radny  Edward  Wurst  sposób  zagospodarowania  terenu  i  Willi  Rogozińskich.  W 
dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc, 
Edward  Wurst,  Krystyna  Frankiewicz,  Edward  Wurst,  Stanisław  Moryc,  Edward  Wurst, 
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował  radnych  o  spotkaniu  Zespołu 
Roboczego  (  w  ramach  Zespołu  Zadaniowego)  dotyczącym  stanu  realizacji  zadań 
kompensacyjnych.
Po opracowaniu raportu końcowego zostanie zwołana sesja Rady Dzielnicy.
Powiadomił o imprezach i spotkaniach, w których członkowie zarządu brali udział.

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba odniósł się do pism mieszkańców.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 19 października 
2015 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął 
XVI sesję o godz. 19.18, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                                                  Stanisław Moryc
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