
Dz.18.0020.1.17.2012
Podsumowanie:

XVII sesja VI kadencji 
w dniu 4 kwietnia 2012 r.

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
4. Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu      
    finansowego wydatków Dzielnicy XVIII za rok 2011 – druk nr 1.
5. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 2, 
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3, 
- w  sprawie  opinii  do  ULI  CP  dla  inwestycji  pn.:  „Budowa  czterech  masztów 

oświetleniowych płyty głównej boiska piłkarskiego Hutnik Kraków, na części działki nr 
521/11 obr. 46 Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie” – druk nr 4.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5, 
- w sprawie aktualizacji obwodów szkół – druk nr 6.

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

Podjęte uchwały: 

XVII/279/12 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności 

merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy 

XVIII za rok 2011 
XVII/280/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
XVII/281/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
XVII/282/12 w sprawie opinii do ULI CP  
XVII/283/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
XVII/284/12 w sprawie aktualizacji obwodów szkół 

Dz.18.0020.1.17.2012
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PROTOKÓŁ
XVII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XVII  sesja  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  odbyła  się  4  kwietnia  2012  r.  w 
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady – zał. nr: 2 i 3.
3) Wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 4  – zał. nr 4.
4) Oryginały uchwał - zał. nr 5.
5) Wnioski radnej Marii Sajdak – zał. nr 6 i 7.

_________________________________

XVII sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.00 Przewodniczący 
Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który serdecznie przywitał obecnych 
na sali i stwierdził quorum. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został 
doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
4. Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu      
    finansowego wydatków Dzielnicy XVIII za rok 2011 – druk nr 1.
5. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 2, 
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3, 
- w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: „Budowa czterech masztów 

oświetleniowych płyty głównej boiska piłkarskiego Hutnik Kraków, na części działki nr 
521/11 obr. 46 Nowa huta przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie – druk nr 4.

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

Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  wpłynęły  2  wnioski  o 
włączenie pod obrady projektów uchwał:

 
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 2).

Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 5 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
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Za głosowało         –  15 radnych

Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –  15 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie aktualizacji obwodów szkół (zał. nr 3)
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 6 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –  14 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

Radny Stanisław Maranda w imieniu Grupy Radnych zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad punktu 4  - Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji 
planu  finansowego  wydatków  Dzielnicy  XVIII  za  rok  2011  (zał.  nr  4)  i  obszernie  go 
uzasadnił.

Radna  Krystyna  Frankiewicz  zgłosiła  wątpliwość  czy  jest  sens  umieszczania  pkt  4  w 
porządku obrad. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Grupy Radnych.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   5 radnych
Przeciw        -  13 radnych
Wstrzymało się      -    0
Wniosek odrzucono.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z w/w zmianami.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało          –  13 radnych
Przeciw         -    5 radnych
Wstrzymało się       -    0
Porządek obrad XVII sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

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

4. Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu      
    finansowego wydatków Dzielnicy XVIII za rok 2011.
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Druk nr 1 – projekt Komisji Rewizyjnej – referent Marian Paciorek
- w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz 

realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII za rok 2011.

Przewodniczący  Zarządu  Stanisław  Moryc  przedstawił  Roczne  sprawozdanie  Zarządu  z 
działalności merytorycznej oraz realizacji planu  finansowego wydatków Dzielnicy XVIII za 
rok 2011 (wszyscy radni otrzymali sprawozdanie).

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Dzielnicy  Marian  Paciorek  odczytał  opinię 
Komisji – opinia pozytywna.

Radna  Miłosława  Ciężak  zgłosiła  swoje  krytyczne  uwagi  dotyczące  organizacji  i 
kosztów  Dnia  Dziecka,  sposobu  delegowania  radnych  do  udziału  w  komisjach, 
nieorganizowania Wigilii na Al. Róż, nieuczestniczenia członków zarządu w posiedzeniach 
komisji  problemowych,  braku  informacji  o  terminach  dyżurów  radnych,  pokrywania  się 
terminów  posiedzeń  komisji,  pracy  Przewodniczącego  i  Zarządu,  ograniczania  czasu 
wypowiedzi radnych na sesji (do regulaminowego), opóźnień w wydawaniu gazetki lokalnej. 
Ponownie zaproponowała powołanie Zespołu Zadaniowego ds. przeciwdziałania powodzi i 
odwodnienia. Należy podjąć wszelkie możliwe działania aby pozyskać środki.
Zapytała czy Zarząd występował do radnych miejskich o złożenie poprawek do budżetu MK 
na rok 2012.   Poruszyła  problem rozbudowy monitoringu wizyjnego,  uszkodzenia  Kopca 
Wandy,  zagospodarowania  fortu  w  os.  Mogiła,  blokowania  od  2009  roku  środków  na 
realizację zadań i starań poprzedniego Zarządu o maksymalne ich wykorzystanie.    

Radny Stanisław Maranda ustosunkował się do projektu uchwały Komisji Rewizyjnej 
– brak szczegółowego uzasadnienia. Powinny być dwa sprawozdania jedno finansowe, drugie 
merytoryczne. Poprosił o odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Radna  Krystyna  Frankiewicz  zauważyła,  że  Roczne  Sprawozdanie  liczy  tylko  3 
strony.

Radny Edward Porębski odniósł się do realizacji zadań powierzonych i priorytetowych 
tj. zablokowania środków przez Prezydenta MK. Poruszył również sprawę Wigilii na Al. Róż, 
a także brak współpracy Zarządu ze sponsorami.

Radna Katarzyna Kapelak-Legut  stwierdziła,  że  Zarząd nie  udziela  odpowiedzi  na 
pytania i oświadczenia radnych.

Radna Maria Sajdak zapytała o realizację  zadań  kompensacyjnych w roku 2011, a 
radny Edward Porębski o zadania na rok 2012.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Paciorek odczytał protokół Komisji z dnia 29 
marca 2012.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  przypomniał,  że  radni  mogli  zapoznać  się  z  pełną 
dokumentacją dotyczącą Sprawozdania, wszystkie materiały były do wglądu.

Radna Krystyna Frankiewicz zapytała czy Komisja Rewizyjna nie zauważyła żadnych 
uchybień w pracy Zarządu i radnych.
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Radny  Stanisław  Maranda  powtórzył,  że  powinny  być  dwa  sprawozdania,  jedno 
finansowe,  a  drugie  merytoryczne.  Statut  ściśle  określa  co  powinien zawierać  protokół  z 
posiedzenia  komisji.  Poinformował,  że  zostanie  złożony  wniosek  do  Komisji  Rewizyjnej 
Rady MK o sprawdzenie działania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy.

Radny Stanisław Maranda zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały na Druku 
Nr  1  do  wszystkich  komisji  merytorycznych  Rady  celem  zaopiniowania  w  zakresie  ich 
kompetencji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   7 radnych
Przeciw        -  13 radnych
Wstrzymało się      -    0
Wniosek został odrzucony.

Prowadzący ogłosił 10 min przerwy do godz. 18.55.

Po przerwie 
 
Przewodniczący  Rady  Stanisław  Moryc  odniósł  się  do  wypowiedzi  radnych  i  udzielił 
szczegółowych odpowiedzi oraz wyjaśnień. 
Forma Sprawozdania jest przyjęta od lat, wszystkie informacje i dane są ujęte w załącznikach.
Omówił realizację planu rzeczowo-finansowego wydatków Dzielnicy, zadań priorytetowych 
oraz zadań powierzonych.
Ponadto  podkreślił,  że  radni  na  bieżąco  byli  informowani  na  sesjach  o  problemach 
związanych z realizacją zadań, bądź zablokowaniu środków przez Pana Prezydenta MK lub 
Skarbnika. 
Wyjaśnił,  że  każdy  Zarząd  ma  swoje  preferencje  dotyczące  organizacji  imprez  i  zasad 
pozyskiwania sponsorów.    
Przewodniczący omówił listę zadań rekompensacyjnych realizowanych na terenie Dzielnicy 
XVIII w ramach Umowy Społecznej, które posiadają pełną dokumentację. 

W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Maranda, Krystyna Frankiewicz, 
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Edward Porębski, 
Miłosława Ciężak, Edward Porębski, Stanisław Maranda, Krystyna Frankiewicz, Stanisław 
Moryc, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Miłosława Ciężak. 

Zastępca Przewodniczącego Józef  Szuba posumował  dyskusję  i  zaapelował  do  radnych o 
współpracę w imię dobra mieszkańców.

Prowadzący odniósł się do wypowiedzi radnych.   
  
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  rocznego  sprawozdania  Zarządu  z 
działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII za 
rok 2011.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
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Za głosowało     - 13 radnych
Przeciw              -   5 radnych
Wstrzymał się    -   1 radny
Uchwała nr XVII/279/12.

5. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

Przystąpiono do procedowania uchwał.
Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  przedstawił  projekty  uchwał  przygotowane  przez 
Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta i komisje problemowe.

Druk  nr  2  –  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: 15 radnych
Za głosowało         –      15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XVII/280/12. 

Druk nr  3  –  projekt  Zarządu –  referent  Bąk,  pozytywna opinia  Komisji  Mieszkalnictwa, 
Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

-   w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XVII/281/12. 

Druk nr 4 – projekt Zarządu – referent Andrzej  Kowalik, Stanisław Moryc, pozytywna opinia 
Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu.

-  w  sprawie  opinii  do  ULI  CP  dla  inwestycji  pn.:  „Budowa  czterech  masztów 
oświetleniowych  płyty  głównej  boiska  piłkarskiego  Hutnik  Kraków,  na  części  działki  nr 
521/11 obr. 46 Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie”.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward Porębski, 
Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       2 radnych
Uchwała nr XVII/282/12. 

Druk  nr  5  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XVII/283/12. 

Druk nr 6 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu.

- w sprawie aktualizacji obwodów szkół. 

Przewodniczący zgłosił dwie autopoprawki Zarządu:
- w ostatnim wierszu § 1 zmienia się numer Gimnazjum z Nr 5 na Nr 45,
- rozszerza się § 1 o „…oraz wniosek dotyczący włączenia ul. Sochy do obwodu Gimnazjum 
Nr 45 os. Willowe 1.” 
Prowadzący  poinformował  o  propozycji  przekazania  budynku,  w  którym  mieści  się 
Gimnazjum Nr 50 innej placówce oświatowej oraz przeniesieniu Gimnazjum do obiektów 
przy ul. Bulwarowej. 
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,   Janusz  Więcław, 
Stanisław Moryc. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       5 radnych
Uchwała nr XVII/284/12.

6. Wolne wnioski.

Wolne  wnioski  –  radna  Maria  Sajdak  złożyła  2  wnioski  dotyczące  remontów 
chodników na os. Zgody 3 i 7 (zał. nr 7 i 8).

7. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc przekazał  radnym życzenia  świąteczne przesłane 
przez placówki oświatowe, kulturalne, stowarzyszenia, organizacje i jednostki miejskie.

Poinformował o przygotowaniu przez ZIS wniosku na przeniesienie środków na dokończeniu 
budowy boiska przy Szkole Podstawowej Nr 88.

Członkowie zarządu uczestniczyli w wielu spotkaniach dotyczących zmiany siatki szkół.  

Członek Zarządu Mariusz Woda omówił roczne przeglądy stanu szkół i przedszkoli z 
terenu Dzielnicy XVIII. 

Członek Zarządu Krystyna Jastrzębska poinformowała o staraniach podejmowanych w 
celu uzyskania lokalu mieszkalnego dla potrzebującej rodziny.
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8. Oświadczenia i komunikaty.

Radni  Edward  Porębski,  Janusz  Więcław,  Krystyna  Jastrzębska  (w imieniu  Grupy 
Wsparcia) złożyli radnym  życzenia.

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 16 kwietnia 2012 
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 XVII sesję o godz. 20.15 , wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

 Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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