
Dz.18.0020.1.20.2012
Podsumowanie:

XX sesja VI kadencji 
w dniu 18 czerwca 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,
- 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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 6,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 7,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 8,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 9,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 11,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 12,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 13,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 14,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 15,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 16,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 17,
- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 21 obr. 45 w 

Krakowie – druk nr 18,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 – druk nr 19,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych żłobków na rok 2013 – druk nr 20,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2013 – druk nr 21,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie modernizacji 

ogródków jordanowskich na rok 2013 – druk nr 22,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia 

zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2013 – druk nr 23,
- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 

osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2013 – druk nr 24,
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- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych na rok 2013 – druk nr 25,

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 
2013 – druk nr 26,

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla 
Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2013 – druk nr 27,

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 – druk nr 28,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012 – druk nr 29,
- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 

osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2012 – druk nr 30.
5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacje z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.  
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Podjęte uchwały: 

XX/306/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/307/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/308/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/309/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/310/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/311/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/312/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XX/313/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XX/314/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XX/315/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/316/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/317/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/318/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XX/319/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XX/320/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/321/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/322/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XX/323/12 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 

21 obr. 45 w Krakowie
XX/324/12 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 

2013
XX/325/12 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych żłobków na rok 2013
XX/326/12 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2013
XX/327/12 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2013
XX/328/12 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2013
XX/329/12 w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac 

remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej w roku 2013
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XX/330/12 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2013
XX/331/12 w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób 

niepełnosprawnych w roku 2013
XX/332/12 w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy 

Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2013
XX/333/12 w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2013

XX/334/12 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012

XX/335/12 w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac 

remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej w roku 2012

Dz.18.0020.1.20.2012

PROTOKÓŁ
XX SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XX sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 18 czerwca 2012 r. w siedzibie 
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
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2) Wnioski o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady – zał. nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16.

3) Oryginały uchwał - zał. nr 17.
4) Wniosek radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 18.
5) Wnioski radnego Edwarda Porębskiego – zał. nr 19, 20. 

_________________________________

XX 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. 

Prowadzący powiadomił zebranych o śmierci Ojca Norberta OCist Tadeusza Paciory. 
Radni uczcili zmarłego minuta ciszy.

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 XVIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,
- 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 ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 21 obr. 45 w 

Krakowie – druk nr 4,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2013 – druk nr 5,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych żłobków na rok 2013 – druk nr 6,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac 

remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2013 – druk nr 7,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie modernizacji 

ogródków jordanowskich na rok 2013 – druk nr 8,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia 

zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2013 – druk nr 9,
- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 

osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2013 – druk nr 10,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie lokalnych 

wydarzeń kulturalnych na rok 2013 – druk nr 11,
- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 

2013 – druk nr 12,
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla 

Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2013 – druk nr 13,
- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 – druk nr 14,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012 – druk nr 15.

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

 
Prowadzący  obrady  Stanisław Moryc  poinformował,  że  wpłynęło  15  wniosków 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 16 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –  19 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 3).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 17 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –  19 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 4).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 18 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało          –  17 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 5).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 19 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało          –  17 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 6).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 20 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw        -    0
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Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 7).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 21 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 8).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 22 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 9).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 23 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 10).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 24 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało          –  18 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 11).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 25 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 12).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 26 

7



Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 13).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 27 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 14).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 28 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 15).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 29 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –  17 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

-  w sprawie  zadań  powierzonych  z  zakresu  budowy,  modernizacji,  prac  remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2012 (zał. nr 16).

Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 30 
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało          –  17 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0

Radny Stanisław Maranda zgłosił wniosek o wspólne głosowanie projektów uchwał 
dotyczących zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli można to na jednym druku. 
Przewodniczący wyjaśnił, że każdy wniosek musi być rozpatrywany jednostkowo.
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Prowadzący obrady Stanisław Moryc w ramach autopoprawki zaproponował zmianę 
kolejności  głosowania,  najpierw Druki  1-3  oraz  16-29  oraz  poprosił  o  zmianę  numeracji 
Druków od 4 do 15.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało          –  20 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z w/w zmianami.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało          –  20 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0
Porządek obrad XX sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji.

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

W  związku  z  obecnością  na  sesji  Mieszkanki  ul.  Łozińskiego  Przewodniczący 
zaproponował omówienie sprawy braku odwodnienia ulicy. Problem trwa od 2009 roku.
Mieszkanka obszernie przedstawiła problem zalewania posesji przez wodę spływająca z pól. 
ZIKiT wykonał projekt budowy rowu odwadniającego. Ze względu na brak zgody wszystkich 
właścicieli  na  dzień  dzisiejszy  brak  możliwości  jego  realizacji.  Część  ogrodzeń  została 
wybudowana  bezpośrednio  w  linii  drogi.  Sprawa  została  skierowana  do  Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Przewodniczący poinformował o podejmowanych próbach mediacji i ustaleniach przyjętych 
na kolejnym spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w maju 2012. 
W dyskusji udział wzięli: Jerzy Daniec, Mieszkanka ul. Łozińskiego, Krystyna Frankiewicz, 
Jerzy  Daniec,  Krystyna  Frankiewicz,  Mieszkanka  ul.  Łozińskiego,  Józef  Szuba,  Janusz 
Więcław, Stanisław Moryc.

4. 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  1  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Głos zabrał radny Edward Porębski.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
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Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/306/12. 

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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/307/12. 
Druk  nr  3  –  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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/308/12 

Druk  nr  4  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/309/12. 

Druk  nr  5  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/310/12. 

Druk  nr  6  –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/311/12. 

Druk  nr  7  –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/312/12. 

Druk  nr  8  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/313/12. 

Druk  nr  9  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/314/12. 

Druk  nr  10  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
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Uchwała nr XX/315/12. 

Druk  nr  11  –  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: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/316/12. 

Druk  nr  12  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/317/12. 

Druk  nr  13  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/318/12. 

Druk  nr  14  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/319/12. 

Druk  nr  15  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/320/12. 

Druk  nr  16  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/321/12. 

Druk  nr  17  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/322/12. 

Druk nr 18 – projekt Zarządu – referent Janusz Więcław, Stanisław Moryc, pozytywna opinia 
Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i  Rozwoju 
Gospodarczego.

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 21 obr. 45 w 
Krakowie.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/323/12. 

Druk  nr  19  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji 
Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych 
szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2013.

W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/324/12. 

Druk  nr  20  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji 
Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych 
żłobków na rok 2013.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/325/12. 

Druk  nr  21  –  projekt  Zarządu  –  referent  Jerzy  Daniec,  pozytywna  opinia  Komisji 
Infrastruktury Komunalnej.

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych 
dróg, chodników i oświetlenia na rok 2013.

W dyskusji głos zabrali radni: Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Jerzy 
Daniec,  Wiesława  Zboroch,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Maranda  –  zgłosił  wniosek 
formalny  o  odesłanie  projektu  uchwały  do  zarządu  w celu  poprawnego przygotowania  – 
ustalenie listy rankingowej.
W dalszej dyskusji udział wzięli: Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, 
Edward Porębski,  Janusz Więcław – drogi  polne w os.  Mogiła,  Stanisław Moryc,  Janusz 
Więcław, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak.   
Głos za wnioskiem formalnym wygłosił Stanisław Maranda, głos przeciw – Stanisław Moryc. 

Przewodniczący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek formalny.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   5 radnych
Przeciw       -  11 radnych
Wstrzymało się      -    1 radny
Wniosek został odrzucony.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -      4 radnych
Wstrzymało się      -       4 radnych
Uchwała nr XX/326/12. 

Druk  nr  22  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji 
Edukacji, Turystyki i Sportu.
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- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie modernizacji 
ogródków jordanowskich na rok 2013.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      4 radnych
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/327/12. 

Druk  nr  23  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji 
Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia 
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2013.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      4 radnych
Wstrzymało się      -       4 radnych
Uchwała nr XX/328/12. 

Druk  nr  24  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji 
Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2013.

Wyniki głosowania:
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Andrzej  Kowalik,  Krystyna 
Frankiewicz,  Andrzej  Kowalik,  Krystyna  Frankiewicz,  Andrzej  Kowalik,  Józef  Szuba, 
Edward Porębski.
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/329/12. 

Druk nr 25 – projekt Zarządu – referent Elżbieta Mitka, pozytywna opinia Komisji Kultury i 
Zabytków.

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie lokalnych 
wydarzeń kulturalnych na rok 2013.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       2 radnych
Uchwała nr XX/330/12. 

Druk  nr  26  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.
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- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 
2013.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Czesław  Rosiek,  Krystyna  Jastrzębska,  Janusz  Więcław, 
Krystyna Jastrzębska, Edward Porębski, Elżbieta Mitka, Edward Porębski,  Elżbieta Mitka, 
Stanisław Moryc, Józef Szuba, Edward Porębski.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/331/12. 

Druk  nr  27  –  na  wniosek  Dzielnicowego  Zespołu  Koordynacyjnego  projekt  Zarządu  – 
referent Krystyna Frankiewicz, pozytywna opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego.

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta 
Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2013.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Jerzy  Daniec,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc, 
Andrzej  Kowalik,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski,  Stanisław 
Moryc, Janusz Więcław, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/332/12. 

Druk  nr  28  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji 
Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2013.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Janusz  Więcław,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak, 
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak,  Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, 
Józef Szuba, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/333/12. 

Druk  nr  29  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2012.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski, 
Stanisław Moryc, Krystyna Jastrzębska, Józef Szuba.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/334/12. 

Druk nr  30 –  projekt  Zarządu –  referent  Andrzej  Kowalik,  Stanisław Moryc,  pozytywna 
opinia Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2012.

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XX/335/12. 

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Miłosława Ciężak  złożyła wniosek (zał. nr 18), radny Edward 
Porębski złożył  i odczytał 2 wnioski (zał. nr 19 i 20) .

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  zdał  sprawozdanie  z  pracy  Zarządu  w  okresie 
między sesjami. Poinformował o imprezach i spotkaniach , w których uczestniczyli radni  - 
uroczystości 700 lecia Parafii Ruszcza, festyny rodzinne w Przedszkolu nr 99, 104, 102, 94, 
96  Turniej szachów dla przedszkolaków, Konferencje OHP w Wadowicach i os. Szkolnym, 
festyn  Dzielnicy  XIV  Czyżyny,  festyn  Arcelor  Mittal,  spotkaniu  w  Philip  Morrisie, 
Porozumieniu Dzielnic Nowohuckich.   
Powiadomił o przyznaniu radnej Krystynie Jastrzębskiej odznaczenia Filantrop Roku 2011.

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radna Katarzyna Kapelek-Legut stwierdziła, że jest lekceważona – brak odpowiedzi 
na jej pisma, ustne prośby, wolne wnioski, nie otrzymała projektów uchwał na skrzynkę.
Ponieważ zarzucono jej kłamstwo na poprzedniej sesji zażądała oficjalnego przeproszenia.

Radny  Edward  Porębski  powiadomił,  że  radna  Katarzyna  Kapelek-Legut  zajęła 
pierwsze  miejsce  w  konkursie  na  najlepszego  radnego  Nowej  Huty  na  terenie  Dzielnicy 
XVIII.

Radny  Stanisław  Maranda  oświadczył,  że  sprawy  przedstawione  przez 
Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  -  cytowanie  i  odwoływanie  się  do  protokołów  z 
poprzednich  lat  nie  świadczą  o  niczym,  jak  one  były  źle  robione  i  niewłaściwie,  to 
odwoływanie się do czegoś co było złe, to jest nieporozumienie. 
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Ad vocem do zastępcy Przewodniczącego - jeżeli ktoś mówi, że nie ma uzasadnienia, bo pan 
te  protokoły  wtedy  pisał  to  trudno,  pisaliście  jak  umieliście,  trzeba  się  doszkolić  w 
zagadnieniach  jeżeli się chce jakieś funkcje pełnić tak, żeby było dobrze. Nie atakowałem 
nikogo,  atakowałem  sprawę.  Właściwość  napisania  protokołu  jest  konkretna,  natomiast 
Przewodniczący Rady i  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  sobie „odpuścili”  całkowicie 
wyjaśnienie kwoty, która przepadła - 400. 000 zł. Nie było zwołane posiedzenie komisji, w 
ogóle  zostało to zmarginalizowane – Pan Prezydent wziął.

Przewodniczący Stanisław Moryc wyjaśnił, że w budżecie Dzielnicy XVI Bieńczyce 
również  zablokowano  część  środków w ramach  zadań  powierzonych  i  priorytetowych,  a 
część pozostała do wypłaty w bieżącym roku.

Przewodniczący odczytał oświadczenie i poprosił zamieszczenie go w protokole.
Kraków, dnia 18 czerwca 2012 r.

Stanisław Moryc
Przewodniczący Radny i Zarządu  
Dzielnicy XVIII Nowa Huta

Oświadczenie na sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołana na dzień 18 czerwca 
2012 r.

W odpowiedzi na oświadczenie wygłoszone na sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w 
dniu 21 maja 2012 r.  przez panią  radną  Katarzynę  Kapelak-Legut  przedstawiam Państwu 
moje stanowisko i proszę o zamieszczenie go w protokole z dzisiejszej sesji.
1. W dniu 21 maja br. około godziny 17.00 odbyłem rozmowę przed siedzibą Rady Dzielnicy 

z panią radną Katarzyną Kapelak-Legut. Jej tematem było nasze spotkanie z mieszkańcem 
os. Szkolnego. Poinformowałem w jej trakcie, że zostałem zaproszony na spotkanie do 
Urzędu Miasta Krakowa.  Z uwagi na to, że zaproszenie dotarło do mnie w ostatniej chwili 
zaproponowałem przeniesienie naszego spotkania na inny termin. Uzyskałem pozytywną 
odpowiedź od pani radnej w sprawie przeniesienia spotkania.    

2. Po  spotkaniu  w  Urzędzie  Miasta  Krakowa  wróciłem do  Rady  Dzielnicy  XVIII  około 
godziny 19. Na miejscu odbywała się  komisja rewizyjna. W siedzibie rady byli  obecni 
radni,  którzy uczestniczyli  w posiedzeniach innych komisji,  które odbywały się  w tym 
dniu. W sali nr 10 przy otwartych drzwiach trwało spotkanie, w którym uczestniczył z-ca 
przewodniczącego  rady  pan  Józef  Szuba,  pani  radna  Katarzyna  Kapelak-Legut  oraz 
zaproszony  na  spotkanie  mieszkaniec  os.  Szkolnego.  Niezwłocznie  udałem  się  na  to 
spotkanie.  W jego  trakcie  razem z  panem  Józefem Szubą  omówiliśmy  przedstawione 
sprawy i udzieliliśmy na nie odpowiedzi.   

Na  podstawie  powyższych  faktów  proszę  panią  radną  Katarzynę  Kapelak-Legut  o 
pisemne  sprostowanie  nieprawdziwych  informacji  (poprzez  złożenie  oświadczenia  na 
sesji),  jakie  podała  w  swoim  oświadczeniu  wygłoszonym  na  poprzedniej  sesji  Rady 
Dzielnicy XVIII.

8. Ustalenie terminu następnej sesji.
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Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2012 roku 
o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
zamknął XX sesję o godz. 19.55 , wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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