
Dz.18.0021.21.2016
Podsumowanie:

XXI sesja VII kadencji 
w dniu 29 lutego 2016 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
4. Prezentacja MOPS, prezentacja MPEC.
5. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 298  (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  przekazania  prawa trwałego zarządu
między  jednostkami   -  zieleniec  miejski  przy  ul.  Klasztornej  i  ul.  Sieroszewskiego  w
Krakowie,
Druk  nr  299 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  uzupełnienia  wykazu  obiektów,  na
których mogą być realizowane zadania Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 300 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii zbycia części działki nr 255 obr. 33
w Krakowie,
Druk nr 301 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 302 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 303 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 304 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 305 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 306 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na
zadanie pn. ”Obsługa Dzielnic” na rok 2016,
Druk  nr  307 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
Druk nr 308 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 309 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 310 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 311 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 312 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego, 
Druk nr 313 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 314 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 315 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 316 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 317  (projekt uchwały Zarządu) w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 99 w
Krakowie,
Druk  nr  318  (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 2016-2018
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.

Podjęte uchwały: 

XXI/285/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/286/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/287/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/288/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/289/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/290/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/291/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/292/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/293/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/294/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/295/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/296/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/297/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/298/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXI/299/16 w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – zieleniec

miejski przy ul. Klasztornej i ul. Sieroszewskiego w Krakowie

XXI/300/16 w sprawie uzupełnienia wykazu obiektów,  na których mogą być realizowane
zadania Dzielnicy XVIII

XXI/301/16 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 255 obr. 33 w Krakowie
XXI/302/16 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadanie  pn.  „  Obsługa

Dzielnic” na rok 2016
XXI/303/16 w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do  dyspozycji

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016
XXI/304/16 w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 99 w Krakowie
XXI/305/16 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
2016-2018
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Dz-18.0021.21.2016

PROTOKÓŁ
XXI  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XXI sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 29 lutego 2016 r. w siedzibie
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1,
2) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 291 – zał. nr 2, 3.
3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 317 – zał. nr 4.
4) Oryginały uchwał – zał. nr 5.

XXI 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 XX sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 298  (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  przekazania  prawa trwałego zarządu
między  jednostkami   -  zieleniec  miejski  przy  ul.  Klasztornej  i  ul.  Sieroszewskiego  w
Krakowie,
Druk  nr  299 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  uzupełnienia  wykazu  obiektów,  na
których mogą być realizowane zadania Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 300 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii zbycia części działki nr 255 obr. 33
w Krakowie,
Druk nr 301 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 302 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 303 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 304 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 305 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 306 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany podziału środków finansowych na
zadanie pn. ”Obsługa Dzielnic” na rok 2016,
Druk  nr  307 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
5. Oświadczenia i komunikaty.
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6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący poinformował o zmianie projektu porządku obrad:
wprowadza się nowy punt 4: 
- prezentacja MOPS,
- prezentacja MPEC.
Dotychczasowy pkt 4 otrzymuje numer 5, 5 – 6, 6 – 7.  

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 308 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 309 (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.

Druk nr 310 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 311 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
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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 312 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 313 (projekt uchwały 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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 314 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 315 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
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Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 316 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 317 (projekt zarządu) w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 99 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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 318 (projekt  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
2016-2018
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.

Przewodniczący zgłosił poprawkę – zmiana kolejności procedowania projektów uchwał:
- jako pierwsze będą procedowane od Druku Nr 301 do 305 oraz od Druku Nr 308 do 316
- następnie w kolejności Druki Nr 298, 299, 300, 306, 307, 317 i 318.

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

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji.

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

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.

Prowadzący  udzielił  głosu  Pani  Kierownik  Filii  Nr  4  MOPS,  która  podziękowała  za
wieloletnią  współpracę  i  przydział  środków  na  program  „Letni  wypoczynek  dla  dzieci  i
młodzieży”. 
Pracownica  MOPS,  prowadząca  Program  „Przeciwdziałanie  przemocy  w  Rodzinie”
podsumowała  i  przedstawiła  wyniki  I  edycji  konkursu  oraz  powiadomiła  o  nowych
działaniach.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  udzielił  głosu  Zastępcy  Dyrektora  MPEC  S.A.  w
Krakowie. 
Radny Marian Baś zapytał dlaczego radni wcześniej nie byli powiadomieni o udziale w sesji
przedstawicieli  MPEC.  Prowadzący  wyjaśnił,  że  zostanie  zorganizowane  dodatkowo
bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami os. Mogiła i Lesisko. 
Przedstawiciel Firmy POE przedstawił szczegółową prezentację dotyczącą sposobu i zakresu
oraz  wyników  badania  ankietowego  przeprowadzanej  wśród  mieszkańców  os.  Mogiła  i
Lesisko  oraz  os.  Łęg  i  Czyżyny  w  sprawie  podłączenia  gospodarstw  do  miejskiej  sieci
ciepłowniczej.
Zastępca Dyrektora powiadomił radnych, że koncepcja możliwości podłączenia do sieci jest
dostępna w siedzibie MPEC oraz o robotach na ul. Klasztornej.
W dyskusji  na temat  zakresu ankiety  udział  wzięli  radny Marian Baś oraz przedstawiciel
Firmy.
Radny Marian Baś poinformował o piśmie do Prezydenta MK w sprawie nieodpowiedniego
przeprowadzania ankiet.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Marek  Kurzydło,  Kacper  Rosa,  Edward  Wurst  oraz
przedstawiciele MPEC i POE.
Zastępca  Przewodniczącego  Józef  Szuba  poruszył  problem  ponoszenia  kosztów adaptacji
pomieszczeń  ciepłowniczych  w  blokach  na  os.  Kolorowym.  Odpowiedzi  udzielali
przedstawiciele MPEC. 
W dalszej dyskusji głos zabrali: radny Edward Wurst oraz przedstawiciel MPEC.

5. Projekty uchwał wnoszone na sesję.

Przewodniczący zgłosił wniosek o uproszczenie procedury głosowania - skrócenie czytania
druków w sprawie opinii dot. zawarcia umowy najmu lokalu (druk 301 – 306 oraz 308 –
316)).
Zaproponował procedowanie wszystkich projektów uchwał w trybie skróconym.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
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Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Procedurę przyjęto.

Przystąpiono do procedowania uchwał.

Druk  nr  301  -  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 XXI/285/16. 

Druk  nr  302 -  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 XXI/286/16. 

Druk  nr  303 -  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 XXI/287/16. 

Druk  nr  304 -  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
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Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/288/16. 

Druk  nr  305 -  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 XXI/289/16. 

Druk  nr  308 -  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
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/290/16. 

Druk  nr  309 -  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 XXI/291/16. 

Druk  nr  310 -  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
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Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/292/16. 

Druk  nr  311 -  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
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/293/16. 

Druk  nr  312 -  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 XXI/294/16. 

Druk  nr  313 -  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: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/295/16.

 Druk nr 314 -  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
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
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Uchwała nr XXI/296/16. 

Druk  nr  315 -  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
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/297/16. 

Druk  nr  316 -  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 XXI/298/16. 

Druk  nr  298 -  projekt  Zarządu  -  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami – zieleniec miejski przy
ul. Klasztornej i ul. Sieroszewskiego w Krakowie
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Miłosława Ciężak.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       2
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/299/16. 

Druk  nr  299 -  projekt  Zarządu  -  referent  Beata  Poszwa,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

-  w  sprawie  uzupełnienia  wykazu  obiektów,  na  których  mogą  być  realizowane  zadania
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
W dyskusji głos zabrali Edward Wurst, Beata Poszwa.

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła poprawka  – dopisanie w § 1 tir. Klub Sportowy 
Yacht Klub – sekcja kajakowa, słów „ sekcja wioślarska, sekcja żeglarska”.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Poprawka został przyjęta.

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt z poprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/300/16. 

Druk  nr  300 -  projekt  Zarządu  -  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 255 obr. 33 w Krakowie
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/301/16. 

Druk  nr 306 -  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Rewizyjnej

- w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadanie pn. „Obsługa Dzielnic” na rok
2016
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/302/16. 

Druk nr 307 – 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 2, 3).
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W dyskusji  na  temat  zgłoszonych  zadań, wysokości  przeznaczonych  na  nie środków oraz
nieuwzględnienia potrzeb remontowych we wszystkich okręgach głos zabrali radni: Marian
Baś  (ogródek  jordanowski  os.  Mogiła),  Stanisław  Moryc,  Marian  Baś,  Stanisław  Moryc,
Marian Baś, Stanisław Moryc, Kacper Rosa (ogródek jordanowski os. Teatralne), Stanisław
Moryc,  Kacper  Rosa,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski  (projekt  „Biblioteka  w  Parku
Ratuszowym”,  „Społeczny  Ogród  Art.  Zona”),  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz
(namiot  plenerowy),  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz  (ogródek  jordanowski  os.
Centrum  B),  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Jerzy  Daniec
(oświetlenie), Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc.

Prowadzący zgłosił autopoprawkę:
W § 4 zakres I pkt 32 „kwota na Przedszkole nr 98 os. Centrum B w wysokości 1500 zł, a
Przedszkole nr 99 os. Stalowe w wysokości 2000 zł”. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawkami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
7 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/303/16. 

Druk nr 317 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, opinia Komisji Edukacji

-w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 99 w Krakowie
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu: 
W miejsce „Tęczowy motylek” wpisuje się „Zielony motylek”. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/304/16. 

Druk nr 318 – 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 2016-2018
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       1
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXI/305/16. 
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6. Oświadczenia i komunikaty.

Radny Marian Baś odniósł się do odpowiedzi jaka otrzymał na pismo skierowane do
Pana Prezydenta MK i odczytał swoje ponowne pismo dotyczące przeprowadzenia ankiety.

Radna Krystyna Frankiewicz zapytała o dofinansowanie Filii SOSW nr 4 os. Zielone.

Radny  Edward  Porębski  przedstawił  radnym  szczegółowo  wysokość  środków
wydatkowanych na zadania z zakresu remontów dróg i chodników w poprzedniej kadencji (w
podziale na okręgi).

Przewodniczący Stanisław Moryc odniósł się do powyższej wypowiedzi. 

Członek  Zarządu  Mariusz  Woda  poinformował  radnych  o  przebiegu  rocznych
przeglądów pod katem potrzeb remontowych w placówkach oświatowych.

Radna Krystyna Frankiewicz odniosła się do sposób podziału środków w okręgach,
zaapelowała o zrównoważony podział dla wszystkich 60 tysięcy mieszkańców. 

Radny Edward Wurst  poprosił  o  naprawę zniszczonych słupków na przystanku na
Placu Centralnym na wysokości os. Centrum D.

W dyskusji na temat obsługi tablic informacyjnych Dzielnicy głos zabrali radna Zofia
Wójcik oraz Stanisław Moryc.

Radny Adam Krztoń poprosił o przydział z budżetu MK środków na remont chodnika
przy ul. Żeromskiego wzdłuż os. Zielonego a radna Bogumiła Drabik o remont chodnika przy
ul. Mierzwy wzdłuż os. Hutniczego.

Radny Marian Baś poruszył sprawę konsultacji w sprawie zieleni na terenie Dzielnicy.

W dyskusji  na temat  wycinka drzew na ul.  Waligórskiego głos zabrali  radni Jerzy
Daniec oraz Stanisław Moryc.

Radny Edward Wurst zgłosił wniosek o budowę fontanny w Parku Ratuszowym. 

W dyskusji na temat budowy drogi dojazdowej do os. Centrum E głos zabrali radni
Monika Fiołek oraz Stanisław Moryc.

Radny  Edward  Porębski  przypomniał,  że  w  poprzednich  latach  były  wykonane
remonty chodników przy ul. Mierzwy.

W dyskusji  na  temat  remontów  chodników  głos  zabrali  radni  Kacper  Rosa  oraz
Stanisław Moryc.

W dyskusji na temat budowy parkingu na os. Centrum B 1 głos zabrali radni Krystyna
Frankiewicz Rosa oraz Stanisław Moryc.

Prowadzący  Stanisław Moryc  odczytał  pismo Wydziału  Kształtowania  Środowiska
UMK o szkoleniu w UMK i  terminy spotkań z mieszkańcami na terenie Dzielnicy XVIII.
Poprosił radnych o zgłaszanie się do udziału.
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Przypomniał, że radni byli informowani o terminie konsultacji w sprawie zieleni. 

Przewodniczący  Rady  odczytał  pisma:  skarga  Radnej  do  Prezydenta  MK  oraz
odpowiedź skierowaną do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 29 marca 2016
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

 
7. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący  Rady i  Zarządu Dzielnicy  XVIII  Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XXI sesję o godz. 20.10, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                                                  Stanisław Moryc
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