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Dz.18.0021.24.2016 
Podsumowanie: 

 

XXIV sesja VII kadencji  

w dniu 23 maja 2016 r. 
Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 361 (projekt zarządu) w sprawie zawieszenia Decyzji Nr 733/2013 i wstrzymania 

prac budowlanych, 

Druk nr 351 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017, 

Druk nr 352 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 64/35 

obr. 43 w Krakowie, 

Druk nr 353 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do rozbudowy ul. Klasztornej na 

odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy, 

Druk nr 354 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016, 

Druk nr 355 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 356 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 357 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 358 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 359 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 360 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 
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Podjęte uchwały:  
 

XXIV/337/16 w sprawie zawieszenia Decyzji Nr 733/2013 i wstrzymania prac 

budowlanych 

XXIV/338/16 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017  

XXIV/339/16 w sprawie opinii do użyczenia działki nr 42 obr. 45 w Krakowie 

XXIV/340/16 w sprawie opinii do projektu rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. 

Żaglowej do ronda przy moście Wandy 

XXIV/341/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016 

XXIV/342/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

XXIV/343/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
XXIV/344/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

XXIV/345/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

XXIV/346/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

XXIV/347/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
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Dz-18.0021.24.2016 

 

PROTOKÓŁ 

XXIV  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

XXIV sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 23 maja 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 351 – zał. nr 2, 

3) Oryginały uchwał – zał. nr 3 

 

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. 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 XXIII sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 351 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017. 

Druk nr 352 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do użyczenia działki nr 42 obr. 45 

w Krakowie,, 

Druk nr 353 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu rozbudowy ul. 

Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy, 

Druk nr 354 (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. 

 

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 351 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wstępnego rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017, 

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 
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Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 354 (projekt uchwały Zarządu) 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: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 355 (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: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 356 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie 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 357 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie 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. 
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Druk nr 358 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

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 359 (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 360 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

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 361 (projekt zarządu) w sprawie zawieszenia Decyzji Nr 733/2013 i wstrzymanie 

prac budowalnych. 

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. 

 

Przewodniczący poinformował o zmianie projektu porządku obrad: 

jako pierwszy będzie procedowany Druk nr 361, pozostałe kolejno ulegają zmianie.   

 

Radny Edward Wurst zapytał o przyczynę zmiany kolejności, Prowadzący wyjaśnił, że ze 

względu na ważność problemu dla mieszkańców (istnieje możliwość przyjścia 

zainteresowanych na sesję). 
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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. 

 

Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku 

obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad XXIV sesji. 

 

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 na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 361 - projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie zawieszenia Decyzji Nr 733/2013 i wstrzymania prac budowlanych 

 

W dyskusji głos zabrali radni: Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław 

Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, 

Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Miłosław 

Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław 

Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Edward Wurst, Stanisław 

Moryc, Miłosława Ciężak, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław 

Moryc, Józef Szuba, Marian Baś, Stanisław Moryc, Marian Baś. 

W dyskusji na temat części uzasadnienia udział wzięli radni Edward Wurst, Stanisław Moryc, 

Józef Szuba – autopoprawka z ”…głębokie wykopy pod garaże podziemne oraz wywóz ziemi 

w znacznym stopniu narusza konstrukcję sąsiednich budynków,…” na ”…głębokie wykopy 

pod garaże podziemne oraz wywóz ziemi mogą naruszyć konstrukcję sąsiednich 

budynków,…”  

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało:  19 radnych 

Za głosowało         –   17  radnych 

Przeciw         -    0 

Wstrzymało się      -     2 radnych 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIV/337/16.  

 

Druk nr 351 - projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc,  
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- w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta na rok 2017 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 2), która będzie 

procedowana. 

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Józef Szuba. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały - Autopoprawka. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 12 radnych 

Za głosowało         –     12 radnych 

Przeciw        -       0 

Wstrzymało się      -       0  

7 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIV/338/16.  

 

Druk nr 352 - projekt Zarządu - referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego 

 

- w sprawie opinii użyczenia działki nr 42 obr. 45 w Krakowie, 

W dyskusji na temat uzasadnienia udział wzięli radni Edward Wurst, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych  

Za głosowało         –     17 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymało się      -       0 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIV/339/16.  

 

Druk nr 353 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego 

 

- w sprawie opinii do projektu rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do 

ronda przy moście Wandy. 

W dyskusji udział wzięli radni: Miłosława Ciężak, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Józef 

Szuba. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIV/340/16.  

 

Druk nr 354 - projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc,  

 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2016.  

W dyskusji udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Kacper 

Rosa, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Józef Szuba, 

Edward Wurst, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław 

Moryc.  
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Wyniki głosowania: 

Głosowało: 13 radnych 

Za głosowało         –     12 radnych 

Przeciw         -       1 radny 

Wstrzymał się         -       1 radny  

5 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIV/341/16.  

W trakcie głosowania Radny Edward Wurst zgłosił uwagę o nieprawidłowym policzeniu 

głosów wstrzymujących się. Wstrzymał się 1 radny. 

 

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: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymało się      -       0 

Procedurę przyjęto. 

 

Druk nr 355 - 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 

1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIV/342/16.  

 

Druk nr 356 - 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: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIV/343/16.  

 

Druk nr 357 - 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: 19 radnych 
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Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIV/344/16.  

 

Druk nr 358 - 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 

1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIV/345/16.  

 

Druk nr 359 - 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 

1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIV/346/16.  

 

Druk nr 360 - projekt Zarządu – - 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: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXIV/347/16.  

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Radna Krystyna Frankiewicz odczytała wniosek złożony na poprzedniej sesji 

dotyczących prac na os. Centrum B i odniosła się do zaistniałej sytuacji. 

W dyskusji na temat przeniesienia kapliczki z os. Willowego (terenu zielony) pod 

bramę Cmentarza na os. Wandy udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Małgorzata Bąk. 

W dniu 6 czerwca 2016 w tej sprawie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. 
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Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba odpowiedział radnej Krystynie Frankiewicz 

na temat prac na os. Centrum B. Poinformował o zmianie Dyrektora DPS, remoncie chodnika 

i nawierzchni ulicy przy Kościele na os. Szklane Domy przed ŚDM, planowanym remoncie 

zabytkowego murku i chodnika na os. Zgody 7.  

 

Radny Marian Baś zgłosił wniosek mieszkańców okolic ZTPO i budowanej drogi S7 o 

wykup posesji przylegających do inwestycji ze względu ich uciążliwość i nieznośność 

zamieszkiwania w tym terenie.   

 

W dyskusji na temat harmonogramu koszenia traw głos zabrali radni: Monika Fiołek, 

Marta Bielecka i Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc. 

 

 Radny Marian Baś poruszył sprawę fatalnego stanu ogródka jordanowskiego w os. 

Mogiła.  

W dalszej dyskusji na temat pracy Zarządu Zieleni Miejskiej udział wzięli radni: Stanisław 

Moryc, Józef Szuba, Bogumiła Drabik, Stanisław Moryc.  

 

W dyskusji w sprawie problemu z usytuowaniem bramy wjazdowej do Hospicjum dla 

Dzieci na ul. Odmętowej  udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, 

Marian Baś. 

 

W dalszej dyskusji na temat złej pracy Zarządu Zieleni Miejskiej udział wzięli radni:  

Miłosława Ciężak, Mariusz Woda, Marta Bielecka, Mariusz Woda, Stanisław Moryc, 

Miłosława Ciężak, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak.   

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 

roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.  
 

Sesja w miesiącu lipcu odbędzie się w tygodniu od 11 do 15. 

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

      Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXIV sesję o godz. 19.15, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

 
Protokołowała:                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                                                  Stanisław Moryc 
 


