
Dz.18.0021.17.2015
Podsumowanie:

XVII sesja VII kadencji 
w dniu 19 października 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 224 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 225 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 226 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 227 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 228 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 229 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 230 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 231 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 232 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 233 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 234 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 235 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 236 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działek nr 69/12 i 69/13
obr. 59 w Krakowie.
Druk nr 237 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 253 obr. 36 w
Krakowie.
Druk nr 238 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 62/2 obr. 59 w
Krakowie.
Druk nr 239 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie  opinii  do ULI CP dla inwestycji  pn.:
„Budowa boiska  sportowego  z  piłkochwytami,  ogrodzeniem i  masztami  oświetleniowymi
wraz z infrastrukturą techniczną i  infrastrukturą drogową na działkach nr 521/18, 521/19,
521/20, 521/21, 521/22, 521/23 obr. 46 Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie.
Druk  nr  240 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  podziału  środków  finansowych  na
„Obsługę Dzielnic” w 2016 roku.
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Druk nr 241 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na
zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2015.
Druk nr 242 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk  nr  243 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015.
Druk  nr  244 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
Druk nr 245 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
pomieszczenia tymczasowego,
Druk nr 246 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk  nr  247  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”,
Druk  nr  248  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:
„Rozbudowa budynku Spalarni Odpadów Niebezpiecznych o obudowę filtrów workowych,
budowa  silosu  na  biomasę  wraz  z  podajnikiem,  budowa  instalacji  spalania  biomasy,
przebudowa poddasza i zmian jego sposobu użytkowania na część biurową wraz ze zmianą
konstrukcji dachu budynku administracyjnego, budowa wagi samochodowej, budowa miejsc
postojowych  oraz  przebudowa istniejącego  i  budowa nowego  zjazdu  wraz  z  przebudową
niezbędnej  infrastruktury  technicznej  na dz.  nr  149/1,  153/1,  154/1,  153/2,  351/4  obr.  20
Nowa Huta przy ul. Dymarek w Krakowie”,
Druk nr 249 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Las
Mogilski”,
Druk nr 250 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk  nr  251  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  montażu  słupków  w  os.
Krakowiaków 15.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

XVII/211/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/212/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/213/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/214/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/215/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/216/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/217/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/218/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/219/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/220/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/221/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/222/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/223/15 w sprawie opinii do zbycia działek nr 69/12 i 69/13 obr. 59 w Krakowie
XVII/224/15 w sprawie opinii do zbycia działki nr 253 obr. 36 w Krakowie
XVII/225/15 w sprawie opinii do zbycia działki nr 62/2 obr. 59 w Krakowie
XVII/226/15 w  sprawie  opinii  do  ULI  CP  dla  inwestycji  pn.:  „Budowa  boiska

sportowego z piłkochwytami, ogrodzeniem i masztami oświetleniowymi
wraz z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą drogową na działkach nr
521/18, 521/19, 521/20, 521/21, 521/22, 521/23 obr. 46 Nowa Huta przy
ul. Ptaszyckiego w Krakowie.

XVII/227/15 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016
roku

XVII/228/15 w  sprawie  zmiany  podziału  środków  finansowych  na  zadanie  pn.
„Obsługa Dzielnic” na rok 2015

XVII/229/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/230/15 w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015
XVII/231/15 w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016
XVII/232/15 w  sprawie  opinii  dotyczącej  zawarcia  umowy  najmu  pomieszczenia

tymczasowego
XVII/233/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/234/15 w  sprawie  opinii  do  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”
XVII/235/15 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Las Mogilski” 
XVII/236/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVII/237/15 w sprawie opinii do montażu słupków w os. Krakowiaków 15
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Dz-18.0021.17.2015

PROTOKÓŁ
XVII  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XVII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 19 października 2015 r. w
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1,
2) Autopoprawka zarządu do druku Nr 243 – zał. nr 2,
3) Autopoprawka zarządu do druku Nr 244 – zał. nr 3,
4) Oryginały uchwał – zał. nr 4.

_________________________________

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. 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 XVI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 224 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 225 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 226 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 227 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 228 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 229 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 230 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 231 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 232 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 233 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
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Druk nr 234 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 235 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 236 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działek nr 69/12 i 69/13
obr. 59 w Krakowie.
Druk nr 237 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 253 obr. 36 w
Krakowie.
Druk nr 238 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 62/2 obr. 59 w
Krakowie.
Druk nr 239 (projekt  uchwały Zarządu) w sprawie  opinii  do ULI CP dla inwestycji  pn.:
„Budowa boiska  sportowego  z  piłkochwytami,  ogrodzeniem i  masztami  oświetleniowymi
wraz z infrastrukturą techniczną i  infrastrukturą drogową na działkach nr 521/18, 521/19,
521/20, 521/21, 521/22, 521/23 obr. 46 Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego.
Druk  nr  240 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  podziału  środków  finansowych  na
„Obsługę Dzielnic” w 2016 roku..
Druk nr 241 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na
zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2015.
Druk nr 242 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk  nr  243 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015.
Druk  nr  244 (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.

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  245 (projekt  zarządu)  w  sprawie  opinii  dotyczącej  zawarcia  umowy  najmu
pomieszczenia tymczasowego, 
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 246 (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
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Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 247 (projekt zarządu) w sprawie opinii do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”, 
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  248  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:
„Rozbudowa budynku Spalarni Odpadów Niebezpiecznych o obudowę filtrów workowych,
budowa  silosu  na  biomasę  wraz  z  podajnikiem,  budowa  instalacji  spalania  biomasy,
przebudowa poddasza i zmian jego sposobu użytkowania na część biurową wraz ze zmianą
konstrukcji dachu budynku administracyjnego, budowa wagi samochodowej, budowa miejsc
postojowych  oraz  przebudowa istniejącego  i  budowa nowego  zjazdu  wraz  z  przebudową
niezbędnej  infrastruktury  technicznej  na dz.  nr  149/1,  153/1,  154/1,  153/2,  351/4  obr.  20
Nowa Huta przy ul. Dymarek w Krakowie”,
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk  nr  249 (projekt  zarządu)  w  sprawie  ustanowienia  użytku  ekologicznego  „Las
Mogilski”, 
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 250 (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
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Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 251 (projekt zarządu) w sprawie opinii do montażu słupków w os. Krakowiaków 15,
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.

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.

Prowadzący stwierdził,  że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku
obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad XVII sesji.

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. 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 224 – 235).
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 224 –  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
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/211/15. 

Druk  nr 225 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/212/15. 

Druk nr 226 – projekt zarządu w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
pozytywna opinia Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/213/15. 

Druk  nr 227 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/214/15. 

Druk  nr 228 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/215/15. 

Druk  nr 229 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/216/15. 

Druk  nr 230 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/217/15. 

Druk  nr 231 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/218/15. 

Druk  nr 232 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
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Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/219/15. 

Druk  nr 233 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/220/15. 

Druk  nr 234 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/221/15. 

Druk  nr 235 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/222/15. 

Druk  nr 236 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia działek nr 69/12 i 69/13 obr. 59 w Krakowie
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
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Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/223/15. 

Druk  nr 237 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 253 obr. 36 w Krakowie
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/224/15. 

Druk  nr 238 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 62/2 obr. 59 w Krakowie
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/225/15. 

Druk  nr 239 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

-  w  sprawie  opinii  do  ULI  CP  dla  inwestycji  pn.:  „Budowa  boiska  sportowego  z
piłkochwytami, ogrodzeniem i masztami oświetleniowymi wraz z infrastrukturą techniczną i
infrastrukturą drogową na działkach nr 521/18, 521/19, 521/20, 521/21, 521/22, 521/23 obr.
46 Nowa Huta przy ul. Ptaszyckiego w Krakowie”.
W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/226/15. 

Druk  nr 240 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Rewizyjnej.

- w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 roku
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
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Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/226/15. 

Druk  nr 241 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Rewizyjnej.

- w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok
2015
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/228/15. 

Druk  nr 242 –  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 XVII/229/15. 

Druk nr 243 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2015.

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 2).
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Marian  Baś,  Kacper  Rosa,  Stanisław  Moryc,  Krystyna
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław
Moryc, Mariusz Woda, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Kacper
Rosa, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Józef Szuba,
Marian Baś, Józef Szuba.
Prowadzący poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
7 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
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Uchwała nr XVII/230/15. 

Druk nr 244 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2016.

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 3).
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław
Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Edward Wurst, Stanisław Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/231/15. 

Druk  nr 245 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/232/15. 

Druk  nr 246 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/233/15. 

Druk  nr 247 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa
Huta Przyszłości – Igołomska Południe”
z autopoprawką.
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W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Marek Kurzydło.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/234/15. 

Druk nr 248 – projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, Stanisław Moryc, pozytywna
opinia  Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i  Rozwoju
Gospodarczego.

-  w  sprawie  opinii  do  WZ dla  inwestycji  pn.:  „Rozbudowa budynku  Spalarni  Odpadów
Niebezpiecznych  o  obudowę  filtrów  workowych,  budowa  silosu  na  biomasę  wraz  z
podajnikiem, budowa instalacji spalania biomasy, przebudowa poddasza i zmian jego sposobu
użytkowania na część biurową wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku administracyjnego,
budowa wagi samochodowej,  budowa miejsc postojowych oraz przebudowa istniejącego i
budowa nowego zjazdu wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na dz. nr
149/1, 153/1, 154/1, 153/2, 351/4 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Dymarek w Krakowie”,
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,
Stanisław Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław Moryc,  Mariusz  Woda,  Stanisław Moryc,
Mariusz Woda, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław
Moryc, Marian Baś – obszernie odniósł się do projektu rozbudowy, zwrócił uwagę na brak
konsultacji społecznych i zaproponował odrzucenie projektu uchwały.
Przewodniczący Stanisław Moryc zgłosił wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do
wnioskodawcy w celu uzupełnienia projektu o konsultacje z mieszkańcami. 
W dalszej  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław Moryc,  Krystyna
Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Miłosława  Ciężak,  Kacper  Rosa,
Stanisław Moryc, Józef Szuba.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny  o odesłanie projektu uchwały do 
wnioskodawcy w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Wniosek przyjęto.

Druk  nr 249 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Las Mogilski”
W dyskusji głos zabrali radni: Marian Baś, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Marian Baś,
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław
Moryc, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Marian Baś.

Radny Józef Szuba zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       1 radny
Wstrzymał się        -       1 radny
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/235/15. 

Druk  nr 250 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XVII/236/15. 

Druk  nr  251 –  projekt  Zarządu  –  referent  Jerzy  Daniec,  pozytywna  opinia  Komisji
Infrastruktury Komunalnej.

- w sprawie opinii do montażu słupków w os. Krakowiaków 15
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Andrzej Kowalik.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVII/237/15. 

5. Oświadczenia i komunikaty.

Radna Miłosława Ciężak zaproponowała zorganizowanie wyjazdu do spalarni w celu
przeprowadzenia wizji w terenie co umożliwi radnym zapoznanie się z problemem.

Zastępca  Przewodniczącego  Józef  Szuba  poinformował  radnych  o  spotkaniu   w
sprawie długości sygnału zielonego na przejściach w dniu 30 października 2015 oraz podał
dane firm odpowiedzialnych za wywóz worków z parków, ogródków jordanowskich, terenów
zielonych i ulic.

Radna Miłosława  Ciężak  poruszyła  problem zmiany  rozkładów jazdy  komunikacji
MPK i związanym z tym przepełnieniem w tramwajach i autobusach.

Radny Marian Baś omówił problem spalania śmieci i braku informacji o wartościach
czynników niebezpiecznych.
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Radny Józef Szuba wyjaśnił, że na wniosek rady wartości te są podawane na tablicach
przy zakładzie.

Radny  Kacper  Rosa  zauważył,  że  na  posiedzeniu  Komisji  radni  nie  otrzymali
wystarczającej informacji.

Przewodniczący  powiadomił  radnych,  że  zostanie  zorganizowany  wyjazd  do
Zakładów Sanitarnych.

W dyskusji na temat zakresu prac w ramach remontu Al. Przyjaźni udział wzięli radni
Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.

Radna  Krystyna  Frankiewicz  zwróciła  uwagę  na  normy  dotyczące  odpadów
niebezpiecznych.

Radny  Adam  Krztoń  poprosił  o  zorganizowanie  spotkania  z  przedstawicielami
Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie przecinki drzew. 

W dyskusji  na temat  konieczności  wycinki  i  przecinki  drzew na  terenie  Dzielnicy
udział wzięli radni: Marian Baś, Stanisław Moryc, Józef Szuba.

Zastępca  Przewodniczącego  Józef  Szuba  poprosił  radnych  o  zgłaszanie
szczegółowych lokalizacji kapliczek wymagających renowacji.

Radna Beata Poszwa poruszyła sprawę przeciekającej wiaty przy ul. Klasztornej.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 23 listopada 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.

5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął
XVII 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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