
Dz.18.0020.1.24.2012
Podsumowanie:

XXIV sesja VI kadencji 
w dniu 15 października 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII 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  do  ustanowienia  prawa  użytkowania  części  działki  nr  21  obr.  45 

w Krakowie – druk nr 3,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 196/3 obr. 58 w Krakowie – druk nr 4,
- w  sprawie  zatwierdzenia  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac 

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

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

remontowych dróg, chodników i oświetlenia w roku 2013 – druk nr 7,
- w  sprawie  zatwierdzenia  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie 

modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2013 – druk nr 8,
- w sprawie zatwierdzenia 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 lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2013 

– druk nr 10,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/331/12 z dnia 18 czerwca 2012 w sprawie zadań 

powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013 – druk nr 
11,

- w sprawie  zadań  powierzonych z zakresu budowy,  modernizacji,  prac  remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2013 – druk nr 12,

- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na rok 2012 – druk nr 13,

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 – 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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 18,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 19.

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

Podjęte uchwały: 

XXIV/364/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXIV/365/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIV/366/12
w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania części działki nr 21 

obr. 45 w Krakowie
XXIV/367/12 w sprawie opinii do zbycia działki nr 196/3 obr. 58 w Krakowie

XXIV/368/12

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac  remontowych  szkół  podstawowych,  gimnazjów,  przedszkoli  na  rok 

2013

XXIV/369/12
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych żłobków na rok 2013

XXIV/370/12
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w roku 2013

XXIV/371/12
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2013

XXIV/372/12
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2013

XXIV/373/12
w sprawie zadań powierzonych z zakresu lokalnych wydarzeń kulturalnych 

na rok 2013  

XXIV/374/12

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XX/331/12  z  dnia  18  czerwca  2012 

w sprawie  zadań  powierzonych  z  zakresu  problematyki  osób 

niepełnosprawnych w roku 2013

XXIV/375/12

w  sprawie  zadań  powierzonych  z  zakresu  budowy,  modernizacji,  prac 

remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

w roku 2013

XXIV/376/12
w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2012

XXIV/377/12 w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2013

XXIV/378/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIV/379/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIV/380/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIV/381/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXIV/382/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
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Dz.18.0020.1.24.2012

PROTOKÓŁ
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XXIV SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XXIV sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 15 października 2012 r. w 
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

W załączeniu:
1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad – zał. nr 2.  
3) Wnioski o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady – zał. nr: 3, 4, 5, 6, 7.
4) Stanowisko radnej Katarzyny Kapelak-Legut – zał. nr 8.
5) Wniosek o głosowanie imienne projektu uchwały na Druku Nr 11 – zał. nr 9.
6) Wyniki głosowania imiennego Druk nr 11 – zał. nr 10.
7) Oryginały uchwał - zał. nr 11.
8) Wolny wniosek radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 12.
9) Wolny wniosek radnej Katarzyny Kapelak-Legut – zał. nr 13.

_________________________________

XXIV  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. 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 XXIII 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  do  ustanowienia  prawa  użytkowania  części  działki  nr  21  obr.  45 

w Krakowie – druk nr 3,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 196/3 obr. 58 w Krakowie – druk nr 4,
- w  sprawie  zatwierdzenia  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac 

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

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

remontowych dróg, chodników i oświetlenia w roku 2013 – druk nr 7,
- w  sprawie  zatwierdzenia  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie 

modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2013 – druk nr 8,
- w sprawie zatwierdzenia 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 lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2013 

– druk nr 10,
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- w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/331/12 z dnia 18 czerwca 2012 w sprawie zadań 
powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013 – druk nr 
11,

- w sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  Programu  Poprawy  Bezpieczeństwa  dla 
Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2013 – druk nr 12,

- w sprawie  zadań  powierzonych z zakresu budowy,  modernizacji,  prac  remontowych 
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2013 – druk nr 13,

- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych, 
gimnazjów, przedszkoli na rok 2012 – druk nr 14,

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 – druk nr 15,
5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacje z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.
  

Prowadzący obrady Stanisław Moryc poinformował, że wpłynął wniosek o wycofanie 
projektu uchwały (zał. nr 2):
- - w sprawie  zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla 

Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na rok 2013 – druk nr 12

oraz wpłynęły 4 wnioski o włączenie pod obrady projektów uchwał:
 

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 3)
    Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 16 (po zmianie 
Druk nr 15)

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało          –  20 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 17 (po zmianie 
Druk nr 16)

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało          –  20 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 18 (po zmianie 
Druk nr 17)

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych

5



Za głosowało          –  19 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 19 (po zmianie 
Druk nr 18)

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało          –  20 radnych
Przeciw         -    0
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 20 (po zmianie 
Druk nr 19)

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało          –  20 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0

Prowadzący przedstawił projekt porządku obrad sesji ze zmianą numeracji druków i 
poddał go pod głosowanie.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało          –  20 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0
Porządek obrad XXIV sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

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

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.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXIV/364/12. 

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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXIV/365/12. 

Druk  nr  3  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i  Rozwoju  Gospodarczego, 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania części działki nr 21 obr. 45 
w Krakowie.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     21 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXIV/366/12. 

Druk  nr  4  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 196/3 obr. 58 w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się       -       0
Uchwała nr XXIV/367/12. 

Druk nr 5 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu. 

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

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Andrzej Kowalik, Edward Porębski, Andrzej 
Kowalik, Edward Porębski, Andrzej Kowalik, Marian Paciorek, Mariusz Woda, Miłosława 
Ciężak, Mariusz Woda, Miłosława Ciężak, Mariusz Woda, Miłosława Ciężak, Mariusz Woda, 
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Mariusz Woda, Miłosława Ciężak, 
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Mariusz Woda, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, 
Stanisław Moryc,  Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski,  Mariusz  Woda, 
Edward Porębski.  

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      6 radnych 
Uchwała nr XXIV/368/12. 

Druk nr 6 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu. 

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

Radna Miłosława Ciężak zabrała głos.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       1 radny 
Uchwała nr XXIV/369/12. 

Druk nr 7 – projekt Zarządu – referent Jerzy Daniec, pozytywna opinia Komisji Infrastruktury 
Komunalnej.

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników 
i oświetlenia w roku 2013.

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Maranda – brak listy konkretnych zadań, Stanisław 
Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Stanisław 
Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      3 radnych
Wstrzymało się      -       4 radnych
Uchwała nr XXIV/370/12. 

Druk nr 8 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik, pozytywna opinia Komisji Edukacji, 
Turystyki i Sportu.
- w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie modernizacji 

ogródków jordanowskich na rok 2013.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       4 radnych
Uchwała nr XXIV/371/12. 
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Druk nr 9 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik, Stanisław Moryc, pozytywna opinia 
Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu.
-  w  sprawie  zatwierdzenia  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  tworzenia 
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2013.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       4 radnych
Uchwała nr XXIV/372/12. 

Druk nr 10 – projekt Zarządu – referent Elżbieta Mitka, pozytywna opinia Komisji Kultury i 
Zabytków.
- w sprawie zadań powierzonych z zakresu lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2013.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      4 radnych
Wstrzymało się      -       4 radnych
Uchwała nr XXIV/373/12. 

Druk  nr  11  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji 
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych
-  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr  XX/331/12  z  dnia  18  czerwca  2012  w  sprawie  zadań 
powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 2013.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski, 
Katarzyna Kapelak-Legut.

Przewodniczący Stanisław Moryc odczytał pisma:
-  Duszpasterskiego Stowarzyszenia  Osób z  Upośledzeniem Umysłowym skierowanego do 
Pana Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 października 2012,
-  radnej  Katarzyny Kapelak-Legut  o udzielenie informacji  publicznej  w sprawie realizacji 
Uchwały nr  VI/117/11 z  dnia  20 czerwca 2011 roku dot.  zadań  powierzonych z  zakresu 
problematyki osób niepełnosprawnych z dnia 8 października 2012,
- Wydziału Spraw Społecznych UMK dotyczące udzielenia informacji publicznej w sprawie 
realizacji  zadania  pn.  „Dofinansowanie  turnusu  rehabilitacyjno-wczasowego  dla  dzieci 
niepełnosprawnych z dnia 10 października 2012,
- Grupy Wsparcia przy Dzielnicy XVIII skierowanego do Pana Prezydenta Miasta Krakowa z 
dnia 7 października 2012.
     
Radna Krystyna  Jastrzębska przypomniała  historię  powstania  Grupy Wsparcia  (2002 rok) 
oraz zakres i formy jej działalności. 
W dyskusji na temat zasad i kryteriów tworzenia list na wyjazd dzieci niepełnosprawnych na 
wyjazd letni  głos zabrali  radni:  Katarzyna Kapelak-Legut,  Krystyna  Frankiewicz,  Edward 
Porębski, Krystyna Frankiewicz, Krystyna Jastrzębska.
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Przedstawicielka  Duszpasterskiego  Stowarzyszenia  Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym 
zgłosiła  wniosek  o  zmianę  w  §  1  pkt  1  w/w  projektu  uchwały  z  „….dla  dzieci 
niepełnosprawnych….” na  „….dla osób niepełnosprawnych….”. 
Wyjaśniła przyczyny podjęcia starań o przydział środków na wyjazd swoich podopiecznych 
na wyjazd wakacyjny i wystąpienia z pismem do Pana Prezydenta MK. 
Przedstawicielka Stowarzyszenia zapewniła, że sprawa nie ma charakteru osobistego.

Przedstawicielki  Grupy  Wsparcia  przy  Dzielnicy  XVIII  wyjaśniły  przyczyny  powstania 
Grupy  Wsparcia,  zasady  przyjmowania  dzieci  i  rodziców,  sposób  pracy  i  sprawy,  które 
rozwiązują, nikt nie zajmuje się problemami rodziców dzieci niepełnosprawnych. Również 
dzieci z Duszpasterskiego Stowarzyszenia uczestniczą w cyklicznych spotkaniach, Grupa jest 
otwarta, przyjmuje wszystkich.   

Radna Katarzyna Kapelak-Legut odczytała swoje stanowisko dotyczące w/w sprawy – zał. nr 
8.

W dalszej dyskusji głos zabrali radni:
Krystyna  Frankiewicz  –  nikt  nie  kwestionuje  zasadności  istnienia  Grup  charytatywnych, 
chodzi  o  ustalenie  kryteriów tworzenia  list  na  obozy  rehabilitacyjne,  Stanisław Moryc  – 
zarówno Goście,  jak i  radni  wypowiadają  się  w swoim imieniu,  Elżbieta  Mitka –  należy 
zachować rozsądek i poszukać porozumienia, Krystyna Jastrzębska – jedynym kryterium jest 
orzeczenie o niepełnosprawności.
Przewodniczący  Stanisław  Moryc  podsumował  dyskusję  –  nie  możemy  bezpośrednio 
przekazywać  środków na  Stowarzyszenia,  dofinansowujemy  remonty,  imprezy,  środki  na 
turnus rehabilitacyjny są przeznaczane już od lat. Czynimy starania by pozostałe Dzielnice 
Nowohuckie również uczestniczyły w dofinansowaniu wyjazdów dzieci niepełnosprawnych.

Przedstawicielka  Duszpasterskiego  Stowarzyszenia  Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym 
zapytała w jaki sposób członkowie Stowarzyszenia mogą pozyskać środki na wyjazd.
Przewodniczący wyjaśnił,  że po podjęciu uchwały pieniądze będą  w dyspozycji  Wydziału 
Spraw Społecznych UMK, zaprosił uczestnictwa w Grupie Wsparcia i zaapelował o podjęcie 
współpracy. 
 
Przewodniczący  zgłosił  autopoprawkę  do  projektu  uchwały  o  zmianę  w  §  1  pkt  1  w/w 
projektu  uchwały  z  „….dla  dzieci  niepełnosprawnych….”  na   „….dla  osób 
niepełnosprawnych….”. 

Grupa  Radnych  zgłosiła  wniosek  formalny  o  przeprowadzenie  głosowania  imiennego 
projektu uchwały na Druku nr 11 – zał. nr 9.
Przeprowadzono głosowanie imienne wg listy obecności – zał. nr 10.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     21 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXIV/374/12. 

Prowadzący ogłosił 10 min przerwy do godz. 20.10.

Po przerwie
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Druk nr 12 – wycofany

Druk  nr  12  (przed  zmianą  Druk  nr  13)  –  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
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Miłosława 
Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław 
Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Miłosława Ciężak, Stanisław 
Moryc,   Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,  Mariusz  Woda,  Stanisław  Moryc,  Edward 
Porębski, Stanisław Moryc, Anna Stabryła, Stanisław Moryc. 
Projekt inwestycji został przedstawiony radnym do wglądu. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       0

Ze względu na zmianę numeracji druków Przewodniczący powtórnie poddał pod głosowanie 
Druk nr 12.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       0
Uchwała nr XXIV/375/12. 

Druk  nr  13  (przed  zmianą  Druk  nr  14)  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik, 
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na 
rok 2012.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Mariusz Woda, Miłosława Ciężak, Mariusz 
Woda, Miłosława Ciężak, Mariusz Woda.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       0
Uchwała nr XXIV/376/12. 

Druk nr 14 (przed zmianą Druk nr 15) – projekt Zarządu – referent Jerzy Daniec, pozytywna 
opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej
- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2013
W dyskusji głos zabrali radni: Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       0
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Uchwała nr XXIV/377/12. 

Druk  nr  15  (przed  zmianą  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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       0
Uchwała nr XXIV/378/12. 

Druk  nr  16  (przed  zmianą  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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       0
Uchwała nr XXIV/379/12. 

Druk  nr  17  (przed  zmianą  Druk  nr  18)  –  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
Wstrzymał się        -       0
Uchwała nr XXIV/380/12. 

Druk  nr  18  (przed  zmianą  Druk  nr  19)  –  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
Wstrzymał się        -       0
Uchwała nr XXIV/381/12. 

Druk  nr  19  (przed  zmianą  Druk  nr  20)  –  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
Wstrzymał się        -       0
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Uchwała nr XXIV/382/12. 

5. Wolne wnioski.

Wolne  wnioski  –  radna  Miłosława  Ciężak  złożyła  wniosek  (zał.  nr  12),  radna 
Katarzyna Kapelak-Legut złożyła wniosek (zał. nr 13).

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o spotkaniu Przewodniczących Rad 
Dzielnic,  Komisji  Ustroju,  Zespołu  ds.  Muzeum  PRL,  odsłonięciu  tablicy  poświęconej 
Solidarności,  imprezie  Hutnika  na  MOS,  przekazaniu  kamizelek  odblaskowych  dla 
przedszkolaków, spotkaniu emerytów. 
Prowadzący omówił  spotkanie z mieszkańcami dotyczące wykupu mieszkań  komunalnych 
oraz współpracy klubu Nowy Hutnik i  Młodych Talentów.
Powiadomił o ustaleniach z przedstawicielami MOPS dotyczących pomocy poszkodowanym 
i organizacji Wigilii.
Poinformował o rozstrzygnięciu konkursu „Ogródek przed domem”. 

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radna Katarzyna Kapelak-Legut przekazała oświadczenie dotyczące pracy na rzecz 
osób niepełnosprawnych – załącznik nr 8.

Radna Miłosława Ciężak poruszyła sprawę  podjętych przez Radę  Miasta Krakowa 
uchwał dotyczących spraw mieszkaniowych, dopuszczających eksmisję do noclegowni.

Radny  Janusz  Więcław  zwrócił  uwagę  na  zagrożenie  finansów  miasta  Krakowa, 
między innymi w związku z podpisaniem umowy na budowę spalarni z firma z Korei. Braki 
w  budżecie  spowodują   konieczność  podniesienia  podatków,   wzrost  opłaty  śmieciowej, 
podwyżkę opłat za przejazdy MPK.   

Radny  Jerzy  Daniec  poinformował  o  problemach  Komitetów  Kanalizacyjnych  w 
ramach  LII  –  konieczne  jest  przedłużenie  terminu  składania  dokumentów,  nie  z  winy 
mieszkańców przedłużyły się procedury i prowadzone są dodatkowe prace.  

Radny  Edward  Porębski  omówił  sprawę  uwalniania  czynszów  mieszkań 
komunalnych, poinformował o poprawkach składanych do projektów uchwał RMK. 

Radna Elżbieta Mitka ponownie wróciła do problemu podwyżek czynszów i kosztów 
budowy spalarni.

Radny Janusz Więcław poinformował o alternatywnym sposobie utylizacji odpadów 
komunalnych,  na  ukończeniu  jest  budowa  zakładów  rozwiązujących  problem  metodą 
segregacji.

Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba podziękował radnym za sprawny  przebieg 
sesji.

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 26 listopada 
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 XXIV sesję o godz. 21.20, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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