
Dz.18.0021.18.2015
Podsumowanie:

XVIII sesja VII kadencji 
w dniu 23 listopada 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 252 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 253 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 254 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 255 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 256 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 257 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 258 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 259 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk  nr  260 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015.
Druk  nr  261 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wniosku  do  Prezydenta  dot.
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w
latach 2015 – 2018,
Druk nr 262 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ULI CP pn.: „Budowa zbiornika
gazu  koksowniczego  i  świecy  koksowniczej  wraz  z  infrastrukturą  i  urządzeniami
towarzyszącymi na  terenie  ArcelorMittal  Poland S.A.  Oddział  w Krakowie,  na działce  nr
1/288 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek i ulicy Igołomskiej w Krakowie”.
Druk nr 263 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na
zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2015.
Druk  nr  264 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015.
Druk  nr  265 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”.
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
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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 266 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 267 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 268 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
pomieszczenia tymczasowego.
Druk nr 269 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 270 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 271 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

XVIII/238/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/239/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/240/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/241/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/242/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/243/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/244/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/245/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/246/15 w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do  dyspozycji

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015
XVIII/247/15 w sprawie wniosku do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy

Finansowej  i  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego,  zadań  inwestycyjnych
planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII  Nowa Huta do realizacji  w latach
2015 - 2018

XVIII/248/15 w  sprawie  opinii  do  ULI  CP dla  inwestycji  pn.:  „Budowa  zbiornika  gazu
koksowniczego  i  świecy  koksowniczej  wraz  z  infrastrukturą  i  urządzeniami
towarzyszącymi na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, na
działce  nr  1/288 obr.  20 Nowa Huta  przy ul.  Ujastek i  ulicy Igołomskiej  w
Krakowie”.

XVIII/249/15 w sprawie  zmiany  podziału  środków finansowych  na  zadanie  pn.  „Obsługa
Dzielnic” na rok w 2015

XVIII/250/15 w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do  dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015

XVIII/251/15 w  sprawie  opinii  do  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”

XVIII/252/15 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”

XVIII/253/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/254/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/255/15 w  sprawie  opinii  dotyczącej  zawarcia  umowy  najmu  pomieszczenia

tymczasowego 
XVIII/256/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/257/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XVIII/258/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
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Dz-18.0021.18.2015

PROTOKÓŁ
XVIII  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XVIII  sesja  Rady Dzielnicy  XVIII  Nowa Huta  odbyła  się  23 listopada  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 264 – zał. nr 2,
3) Oryginały uchwał – zał. nr 3.

_________________________________

XVIII  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 XVII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 252 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 253 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 254 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 255 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 256 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 257 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 258 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 259 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk  nr  260 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015.
Druk  nr  261 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wniosku  do  Prezydenta  dot.
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
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zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w
latach 2015 – 2018,
Druk nr 262 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ULI CP pn.: „Budowa zbiornika
gazu  koksowniczego  i  świecy  koksowniczej  wraz  z  infrastrukturą  i  urządzeniami
towarzyszącymi na  terenie  ArcelorMittal  Poland S.A.  Oddział  w Krakowie,  na działce  nr
1/288 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek i ulicy Igołomskiej w Krakowie”.
Druk nr 263 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na
zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2015.
Druk  nr  264 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015.
Druk  nr  265 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”.
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 266 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 267 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
Druk nr 268 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
pomieszczenia tymczasowego.
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 269 (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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 270 (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.

5



Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 271 (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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Prowadzący  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  porządku  obrad  ze  zmianami  oraz
autopoprawkami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 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 XVIII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych,  że protokół  z  XVII sesji
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XVII 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 252 – 259).
Zaproponował procedowanie wszystkich projektów uchwał w trybie skróconym.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
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Procedurę przyjęto.

Druk  nr 252 –  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 XVIII/238/15. 

Druk  nr 253 –  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 XVIII/239/15. 

Druk  nr 254 –  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 XVIII/240/15. 

Druk  nr 255 –  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 XVIII/241/15. 
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Druk  nr 256 –  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 XVIII/242/15. 

Druk  nr 257 –  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 XVIII/243/15. 

Druk  nr 258 –  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 XVIII/244/15. 

Druk  nr 259 –  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 XVIII/245/15. 

Druk nr 260 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.
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- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2015.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVIII/246/15. 

Druk nr 261 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.
 
- w sprawie wniosku do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
i  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego,  zadań  inwestycyjnych  planowanych  przez  Radę
Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2015 – 2018,
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVIII/247/15. 

Druk  nr 262 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

-  w  sprawie  opinii  do  ULI  CP pn.:  „Budowa  zbiornika  gazu  koksowniczego  i  świecy
koksowniczej wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi na terenie ArcelorMittal
Poland S.A. Oddział w Krakowie, na działce nr 1/288 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek i
ulicy Igołomskiej w Krakowie”.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       2 radnych
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVIII/248/15. 

Druk  nr 263 –  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.

9



Uchwała nr XVIII/249/15. 

Druk nr 264 – 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:  Edward Wurst,  Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław
Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc. 
Prowadzący poddał pod głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     11 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       7 radnych
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVIII/250/15. 

Druk  nr 265 –  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 Północ”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVIII/251/15. 

Druk  nr 248 –  projekt  Zarządu  –  referent  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”,

Przewodniczący poinformował o odbytych konsultacjach społecznych z przedstawicielami os.
Pleszów, Kujaw oraz wizji na terenie Spalarni, w której udział wzięła część radnych.

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski – stan i rozbudowa ul. Dymarek, Stanisław
Moryc, Edward Porębski – rozbudowa świetlicy os. Pleszów,  Stanisław Moryc,  Krystyna
Frankiewicz,  Marian  Baś,  Kacper  Rosa,  Stanisław  Moryc,  Marek  Kurzydło,   Stanisław
Moryc,  Marian  Baś,  Stanisław  Moryc,  Marian  Baś,  Stanisław  Moryc,  Edward  Wurst,
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Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Marian Baś, Stanisław Moryc, Adam Krztoń, Józef
Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     10 radnych
Przeciw         -       2 radnych
Wstrzymało się      -       7 radnych
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVIII/252/15. 

Druk  nr 266 –  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 XVIII/253/15. 

Druk  nr 267 –  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 XVIII/254/15. 

Druk  nr 268 –  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
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XVIII/255/15. 

Druk  nr 269 –  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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XVIII/256/15. 

Druk  nr 270 –  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 XVIII/257/15. 

Druk  nr 271 –  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 XVIII/258/15. 

5. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  zaprosił  Radnych  na  imprezy  organizowane  na
terenie Dzielnicy XVIII.

Zastępca  Przewodniczącego  Józef  Szuba  poinformował  radnych  o  wystawie  prac
uczestników warsztatów z TPD Oddział Nowa Huta, o spotkaniu z dyrekcją Zarządu Zieleni
Miejskiej  w  dniu   1  grudnia  2015  godz.  18.00  oraz  niepełnym  oznakowaniu  przejścia
podziemnego pod Rondem Czyżyńskim.

Radna  Krystyna  Frankiewicz  poruszyła  problem zbyt  krótkiego  sygnału  zielonego
(lewoskręt)  na skrzyżowaniu al. Przyjaźni z al. Solidarności oraz braku odpowiedzi na pismo
w sprawie wysokości nakładów na prace na os. Centrum B i C. Zaapelowała o równomierne
inwestowanie na osiedlach.

Radny Edward Porębski poinformował,  że złożył interpelacje w sprawie długości i
działania świateł. 
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Radna  Beata  Poszwa i  Monika  Fiołek   poruszyły  problem zbyt  krótkiego  światła
zielonego dla pieszych przy ZSOS nr 1 i SP 80.

Radny Marian Baś omówił przebieg posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego
Rady  Dzielnicy  XVIII  i  odniósł  się  do  wystąpienia  przedstawiciela  Stowarzyszenia  Łąki
Nowohuckie, w sprawie zagospodarowania Łąk Nowohuckich i Lasku Mogilskiego. 

Przewodniczący przypomniał, że odbyły się konsultacje z mieszkańcami (pozwolenie
wodno-prawne,  użytek  ekologiczny  „Las  Mogilski”).  Rada  podjęła  uchwałę  negatywnie
opiniującą.

Prowadzący  Stanisław  Moryc  udzielił  głosu  Mieszkańcom  os.  Mogiła  i  Lesisko,
którzy przedstawiali swoje problemy i postulaty:

- po założeniu na łąkach zastawek automatycznie będzie woda w domach, mieszkańcy
długo walczyli o wykoszenie wałów i zwiększenie odpływu wody,

-  przy  naprawie  wału  wiślanego  zniszczono  nawierzchnię  jezdni  na  skręcie  z  ul.
Klasztornej w ul. Odmętową, asfalt jest popękany z dziurami,

- na ul. Odmętowej wylano zawężony asfalt, został on źle wykonany, 
-  Łąki  Nowohuckie  leżą  na  starym korycie  Wisły,  brak  informacji  czy  jest  nowe

pozwolenie wodno-prawne, łąki są teraz zniszczone, stanowią siedlisko komarów, rośliny i
zwierzęta znikają.  

Przewodniczący  wyjaśnił,  że  nie  zaprosił  na  sesję  przedstawiciela  Stowarzyszenia  Łąki
Nowohuckie ponieważ nie wiedział o zamierzonej wizycie mieszkańców.

Mieszkanka zapytała kiedy na ul. Klasztornej zostanie wykonana kanalizacja, przeniesiony
przystanek  autobusowy,  naprawiony  ekran,  wykonany  wjazd  do  posesji  i  prawidłowo
odwodniony chodnik, pomimo protestów mieszkańców została wybudowana Spalarnia i most
Wandy, okolice ul. Klasztornej są zaniedbane, niedoinwestowane.   

Prowadzący odniósł się do wypowiedzi i poinformował, że środki na budowę kanalizacji i
rozbudowę  ul.  Klasztornej  są  wpisane  do  Budżetu  Miasta  na  rok  2016,  prace  przy
modernizacji  ulicy i  kanalizacji  trwają od 2009 roku, do zakończenia prac niezbędne jest
wybudowanie kolektora głównego, mieszkańcy będą powiadamiani o postępach prac.

W dalszej dyskusji udział wzięli: Mieszkanka i Przewodniczący Stanisław Moryc.

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba ustosunkował się do wypowiedzi  Mieszkańców i
przypomniał jakie prace zostały wykonana na ul. Klasztornej.

W dalszej części w dyskusji udział wzięli Mieszkańcy, Józef Szuba i Stanisław Moryc.

W dyskusji na temat przycinki gałęzi wystających na drogę udział wzięli: Mieszkaniec, radna
Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.

Radny Marian Baś przypomniał, że od wybudowania mostu Wandy ludzie w os. Mogiła żyją
w gehennie. W pierwszej kolejności należy wyprofilować odcinki ulicy, na której zbiera się
woda.
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Radna Krystyna Frankiewicz odniosła się do sprawy osuszenia łąk.

Mieszkaniec  zwrócił  uwagę  na  konieczność  zmiany  regulaminu  przyjmowania
odpadów wielkogabarytowych do Lamusowni.

Przewodniczący podziękował Mieszkańcom za udział w sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 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
XVIII sesję o godz. 20.25, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                                                  Stanisław Moryc
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