
Dz.18.0021.22.2016
Podsumowanie:

XXII sesja VII kadencji 
w dniu 29 marca 2016 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 319  (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  przekazania  prawa  trwałego  zarządu
między jednostkami  - zieleniec miejski  w Krakowie,
Druk nr 320 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 144 obr. 36 w
Krakowie
Druk  nr  321 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:
„ Budowa stacji gazów technicznych na terenie ArcelorMittal Poland S.A., Oddział Kraków,
na działce 1/47 obr. 20 Nowa huta, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/47,
1/46, 1/650 obr. 20 w Krakowie,
Druk nr 322 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk  nr  323  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016
Druk  nr  325  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
Druk nr 326 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zmiany organizacji ruchu na ul.
Rusieckiej.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.

Podjęte uchwały: 

XXII/306/16 w sprawie przekazania prawa trwałego zarządu między jednostkami  -
zieleniec miejski  w Krakowie

XXII/307/16 w sprawie opinii do zbycia działki nr 144 obr. 36 w Krakowie
XXII/308/16 w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:  „  Budowa  stacji  gazów

technicznych na terenie ArcelorMittal Poland S.A., Oddział Kraków, na
działce  1/47  obr.  20  Nowa  huta,  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  na
działkach nr 1/47, 1/46, 1/650 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie

XXII/309/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXII/310/16 w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
XXII/311/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
XXII/312/16 w sprawie opinii do zmiany organizacji ruchu na ul. Rusieckiej.
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Dz-18.0021.22.2016

PROTOKÓŁ
XXII  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XXII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 29 marca 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 324 – zał. nr 2.
3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 325 – zał. nr 3.
4) Oryginały uchwał – zał. nr 4.

XXII 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 319  (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  przekazania  prawa  trwałego  zarządu
między jednostkami  - zieleniec miejski  w Krakowie,
Druk nr 320 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 173/5 obr. 47 w
Krakowie
Druk  nr  321 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:
„ Budowa stacji gazów technicznych na terenie ArcelorMittal Poland S.A., Oddział Kraków,
na działce 1/47 obr. 20 Nowa huta, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/47,
1/46, 1/650 obr. 20 w Krakowie,
Druk nr 322 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk  nr  323  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016
Druk  nr  324  (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
Druk  nr  325  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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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  326 (projekt  zarządu)  w  sprawie  opinii  do  zmiany  organizacji  ruchu  na  ul.
Rusieckiej.
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Prowadzący  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  porządku  obrad  ze  zmianami  oraz
autopoprawkami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 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 XXII sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

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

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.

Przystąpiono do procedowania uchwał.

Druk  nr  319  -  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  w
Krakowie
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
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Uchwała nr XXII/306/16. 

Druk  nr  320 -  projekt  Zarządu  -  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 173/5 obr. 47 w Krakowie

Prowadzący zgłosił autopoprawkę:
Zmianie ulega zapis w tytule: 
z „w sprawie opinii do zbycia działki nr 173/5 obr. 47 w Krakowie” 
na „w sprawie opinii do zbycia działki nr 144 obr. 36 w Krakowie” 
oraz w podstawie prawnej 
z „znak GS-01.6840.4.25.2015.JP” na „znak GS-01.6840.4.67.2015.JP

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXII/307/16. 

Druk  nr  321 -  projekt  Zarządu  -  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „ Budowa stacji gazów technicznych na terenie
ArcelorMittal  Poland S.A.,  Oddział  Kraków, na działce  1/47 obr.  20 Nowa Huta,  wraz z
infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/47, 1/46, 1/650 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie”

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXII/308/16. 

Druk  nr 322 -  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXII/309/16. 
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Druk nr 323 - projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc
- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2016
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXII/310/16. 

W dyskusji na temat przebiegu głosowania udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Józef
Szuba, Stanisław Moryc. 
Przewodniczący  polecił  zamieścić  w  protokole  zapis:  Na  pytanie  Przewodniczącego  czy
radna Frankiewicz chce zgłosić votum separatum radna  powiedziała, że „ jej to zwisa”.
W dalszej dyskusji głos zabrał radny Edward Wurst. 

Druk nr 324 - 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

Prowadzący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 2)
Radny Edward Wurst zwrócił uwagę na pomyłkę w zapisie autopoprawki.
Przewodniczący  Stanisław  Moryc  wycofał  autopoprawkę  oraz  projekt  uchwały  z
procedowania.

Przewodniczący ogłosił 10 min przerwy.

Po przerwie

Druk nr 325 - projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, 

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

Prowadzący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 3)
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosław Ciężak, Stanisław Moryc,
Józef Szuba, Marta Bielecka, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Marian
Baś, Stanisław Moryc, Monika Fiołek, Stanisław Moryc, Monika Fiołek, Stanisław Moryc.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -       0
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Wstrzymało się      -       0
8 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXII/311/16. 

Druk  nr  326 -  projekt  Zarządu  -  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do zmiany organizacji ruchu na ul. Rusieckiej.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXII/312/16. 

6. Oświadczenia i komunikaty.

Prowadzący  Stanisław  Moryc  poinformowała  radnych  o  życzeniach  świątecznych
skierowanych do radnych. 

Radny  Marian  Baś  przypomniał  o  konieczności  wyremontowania  dziur  na  os.
Młodości 8 oraz zgłosił tragiczny stan alejek w Parku Rogozińskich.
W  dalszej  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Beata  Poszwa,  Marian  Baś,  Stanisław  Moryc,
Miłosława Ciężak, Marian Baś, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, Miłosława
Ciężak.

Radny Marian Baś zapytał o termin spotkania z mieszkańcami os. Mogiła i Lesisko.
Przewodniczący  poinformował,  że  spotkanie  z  mieszkańcami  w  sprawie  zaopatrzenia  w
ciepło  z  miejskiej  sieci  cieplnej  odbędzie  się  w  dniu  25  kwietnia  o  godz.  18.00  w
katakumbach Klasztoru O.O. Cystersów.

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba omówił spotkanie na os.  Młodości 8 oraz
powiadomił,  że  do  czasu  zakończenia  Światowych  Dni  Młodzieży  ZIKiT  nie  będzie
wykonywał prac wewnątrz osiedli mieszkaniowych.

7. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady i  Zarządu Dzielnicy  XVIII  Nowa Huta  Stanisław Moryc
zamknął XXII sesję o godz. 18.53, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                                                  Stanisław Moryc
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