
Dz.18.0021.23.2016
Podsumowanie:

XXIII sesja VII kadencji 
w dniu 29 kwietnia 2016 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk  nr  327  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
Druk nr 328 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 64/35
obr. 43 w Krakowie,
Druk nr 329 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 29/4 obr.
35 w Krakowie,
Druk nr 330 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 331 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 332 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 333 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 334 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 335 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 336 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 337 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 234 obr.
39 w Krakowie,
Druk nr 338 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 339 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 340 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 341 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 342 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 343 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 344 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 345 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 346 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk  nr  347  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  przywrócenia  tytułu  najmu  lokalu
mieszkalnego,
Druk nr 348 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do montażu progu zwalniającego w
os. Ogrodowym 2,
Druk  nr  349  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wniosku  do  Prezydenta  dot.
wprowadzenie 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  350 (projekt  uchwały  Komisji  Rewizyjnej)  w  sprawie  przyjęcia  „Rocznego
sprawozdania  z  bieżącej  działalności  Zarządu  oraz  poziomu  rozdysponowania  środków
przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2015”.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

XXIII/313/16 w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016

XXIII/314/16 w sprawie opinii do zbycia działki nr 64/35 obr. 43 w Krakowie 
XXIII/315/16 w sprawie opinii do zbycia działki nr 29/4 obr. 35 w Krakowie
XXIII/316/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/317/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/318/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/319/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/320/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/321/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/322/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/323/16 w sprawie opinii do zbycia działki nr 234 obr. 39 w Krakowie
XXIII/324/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/325/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/326/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/327/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/328/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/329/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/330/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/331/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/332/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/333/16 w sprawie przywrócenia tytułu najmu lokalu mieszkalnego
XXIII/334/16 w sprawie opinii do montażu progu zwalniającego w os. Ogrodowym 2
XXIII/335/16 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

XXIII/336/16 w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu
oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację  zadań
Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2015
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Dz-18.0021.23.2016

PROTOKÓŁ
XXIII  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

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

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1,
2) Autopoprawka Zarządu do Druku Nr 327 – zał. nr 2,
3) Oryginały uchwał – zał. nr 3

XXIII  sesję  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  otworzył o  godz.  17.00
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 XXII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 327  (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  w sprawie  korekty  rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
Druk nr 328 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 64/35
obr. 43 w Krakowie,
Druk nr 329 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 29/4 obr.
35 w Krakowie,
Druk nr 330 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 331 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 332 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk  nr  333  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  przywrócenia  tytułu  najmu  lokalu
mieszkalnego,
Druk nr 334 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 335 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 336 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 337 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 234 obr.
39 w Krakowie,
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Druk nr 338 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 339 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 340 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 341 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 342 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 343 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 344 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 345 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 346 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk  nr  347  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  przywrócenia  tytułu  najmu  lokalu
mieszkalnego,
Druk nr 348 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do montażu progu zwalniającego w
os. Ogrodowym 2,
Druk  nr  349  (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  wniosku  do  Prezydenta  dot.
wprowadzenie 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  350 (projekt  uchwały  Komisji  Rewizyjnej)  w  sprawie  przyjęcia  „Rocznego
sprawozdania  z  bieżącej  działalności  Zarządu  oraz  poziomu  rozdysponowania  środków
przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2015”.
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 327 (projekt  zarządu) w sprawie  w sprawie  korekty  rozdysponowania  środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.

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.

5



Przewodniczący poinformował o zmianie projektu porządku obrad:
wprowadza się nowy punt 2: wysłuchanie Mieszkańców os. Centrum B 11 oraz os. Mogiła
Dotychczasowy pkt 2 otrzymuje numer 3, pozostałe kolejno ulegają zmianie.  

Prowadzący  poddał  pod  głosowanie  przyjęcie  porządku  obrad  ze  zmianami  oraz
autopoprawkami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 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 XXIII sesji.

3. Wysłuchanie Mieszkańców os. Centrum B 11 i os. Mogiła.

Przewodniczący  udzielił  głosu  Mieszkance  os.  Mogiła,  która  poinformowała  radnych  o
niebezpiecznym zajściu na os. Teatralnym.
W dalszej dyskusji głos zabrali: Krystyna Frankiewicz, mieszkanka, Iwona Sewiło.

Następnie  głos  zabrała  przedstawicielka  Mieszkańców bloku  nr  11  os.  Centrum B,  która
poinformowała o przebiegu korespondencji i zdarzeniach w sprawie zlikwidowania stołu do
tenisa, przeciwko likwidacji piaskownicy i przywróceniu ławek. 
Mieszkanka  poprosiła  o  doświetlenie  osiedla,  remont  chodnika  przed  Przedszkolem,
doposażenie i remont ogródka jordanowskiego, umożliwienie dotarcia służbom ratunkowym
bezpośrednio do klatek schodowych.     

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba odczytał pismo Wspólnoty Mieszkaniowej bl 2 os.
Centrum  B  w  sprawie  likwidacji  stołu,  Wspólnoty  Mieszkaniowej  bl  11  os.  Centrum B
przeciwko likwidacji, poinformował o spotkaniach z mieszkańcami.
W dyskusji głos zabrali radni: mieszkanka, Krystyna Frankiewicz, mieszkanka, Józef Szuba, 
mieszkanka, Stanisław Moryc, mieszkanka, Stanisław Moryc, mieszkanka, Stanisław Moryc, 
mieszkanka, Stanisław Moryc, mieszkanka, Stanisław Moryc.

4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

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

5. Projekty uchwał wnoszone na sesję.

Przystąpiono do procedowania uchwał.

Druk nr 327 - projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc 

-  w  sprawie  w  sprawie  korekty  rozdysponowania  środków  wydzielonych  do  dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016.
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Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 2), która będzie
procedowana.

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Następnie  głos  zabrali  przedstawiciele  bl  1  os.  Centrum  B,  którzy  zgłosili  konieczność
budowy chodnika i parkingu przy bloku. Przewodniczący Stanisław Moryc odniósł się do
wypowiedzi i poinformował o wystąpieniu do ZIKiT w celu określenia możliwości realizacji
zadań.
W dyskusji na temat prac na os. Centrum B udział wzięli Mieszkanka bl 1, Stanisław Moryc.
W dalszej  dyskusji  na temat  sposobu rozdziału  środków udział  wzięli  radni:  Marian Baś,
Krystyna  Frankiewicz,  Józef  Szuba,  Stanisław Moryc,  Józef  Szuba,  Marian  Baś,  Edward
Porębski,  Stanisław Moryc, mieszkanka (bl 1), Józef Szuba, mieszkanka (bl 1), Stanisław
Moryc, mieszkanka (bl 11), Stanisław Moryc, mieszkanka (bl 1), Stanisław Moryc.
       
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały - Autopoprawka.

Wyniki głosowania:
Głosowało:  20 radnych
Za głosowało         –   12  radnych
Przeciw         -       8
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/313/16. 

Druk  nr  328 -  projekt  Zarządu  -  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 64/35 obr. 43 w Krakowie,
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław 
Moryc, Józef Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw        -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/314/16. 

Druk  nr  329 -  projekt  Zarządu  -  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 29/4 obr. 35 w Krakowie,
Wyniki głosowania:

Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
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Uchwała nr XXIII/315/16. 

Przewodniczący zgłosił wniosek o uproszczenie procedury głosowania - skrócenie czytania
druków w sprawie opinii dot. zawarcia umowy najmu lokalu.
Zaproponował procedowanie wszystkich projektów uchwał w trybie skróconym.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Procedurę przyjęto.

Druk  nr 330 -  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 XXIII/316/16. 

Druk  nr 331 -  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
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/317/16. 

Druk  nr 332 -  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 XXIII/318/16. 
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Druk  nr  333 -  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 XXIII/319/16. 

Druk  nr  334 -  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 XXIII/320/16. 

Druk  nr 335 -  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 XXIII/321/16. 

Druk  nr 336 -  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 XXIII/322/16. 

Druk  nr  337 -  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
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- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 234 obr. 39 w Krakowie,
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Marek
Kurzydło, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/323/16. 

Druk  nr 338 -  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
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/324/16. 

Druk  nr 339 -  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
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/325/16. 

Druk  nr 340 -  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
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/326/16. 

Druk  nr 341 -  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/327/16. 

Druk  nr 342 -  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
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/328/16. 

Druk  nr 343 -  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
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/329/16. 

Druk  nr 344 -  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 XXIII/330/16. 

Druk  nr 345 -  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu
Uchwała nr XXIII/331/16. 

Druk  nr 346 -  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
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/332/16. 

Druk  nr  347 -  projekt  Zarządu  –referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie przywrócenia tytułu najmu lokalu mieszkalnego,
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/333/16. 

Druk  nr  348 -  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do montażu progu zwalniającego w os. Ogrodowym 2,
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Monika Fiołek, Krystyna Frankiewicz, 
Iwona Fiołek, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/334/16. 
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Druk nr 349 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, 

- w sprawie wniosku do Prezydenta dot. wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
i  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego,  zadań  inwestycyjnych  planowanych  przez  Radę
Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2016 – 2018,
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Mariusz Woda, Krystyna Frankiewicz, 
Mariusz Woda, Krystyna Frankiewicz, Mariusz Woda, Marian Baś, Mariusz Woda, Krystyna 
Frankiewicz, Mariusz Woda, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -       3
Wstrzymało się      -       0
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/335/16. 

Druk nr 350 - projekt Komisji Rewizyjnej – referent Adam Krztoń, Stanisław Moryc, 

- w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu
rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta
za rok 2015”.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, 
Stanisław Moryc, Marian Baś.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       7 radnych
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr XXIII/336/16. 

6. Oświadczenia i komunikaty.

Radna  Krystyna  Frankiewicz  odczytała  i  złożyła  wolne  wnioski  –  prace  na  os.
Centrum B.

W dyskusji na temat dalszego remontu chodnika na Al. Róż udział wzięli radni: Zofia
Wójcik, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Stanisław Moryc. 

Radna Monika Fiołek poinformowała o demontażu kapliczki na os. Willowym.

W dyskusji  na  temat  przebudowy  i  rozbudowy  ul.  Klasztornej  głos  zabrali  radni
Adam Krztoń i Stanisław Moryc.

Radny  Marian  Baś  poruszył  sprawę  fatalnego  stanu  zatoki  autobusowej  na  Al.
Andersa.
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7. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący  Rady i  Zarządu Dzielnicy  XVIII  Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XXIII sesję o godz. 19.15, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                                                  Stanisław Moryc
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