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Dz.18.0021.25.2016 
Podsumowanie: 

 

XXV sesja VII kadencji  

w dniu 27 czerwca 2016 r. 
Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 377 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 362 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 umowy najmu pod stację bazową telefonii 

komórkowej, 

Druk nr 363 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany organizacji ruchu na os. Wandy, 

Druk nr 368 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 378 (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. 

 

 

 

 

Podjęte uchwały:  
 

XXV/348/16 w sprawie przywrócenia pierwotnej lokalizacji kapliczki w os. Willowe 

21 

XXV/349/16 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół 

Mechanicznych Nr 3 umowy najmu pod stację bazową telefonii 

komórkowej  

XXV/350/16 w sprawie organizacji ruchu na os. Wandy 

XXV/351/16 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

XXV/352/16 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2016 
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Dz-18.0021.25.2016 

 

PROTOKÓŁ 

XXV  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

XXV sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 27 czerwca 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 377 – zał. nr 2, 

3) Poprawka Grupy radnych do Druku Nr 377 – zał. nr 3, 

4) Oryginały uchwał – zał. nr 4 

 

XXV 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.  

W sesji uczestniczyli Mieszkańcy os. Willowego zainteresowani przywróceniem pierwotnej 

lokalizacji kapliczki na os. Willowe 21. 

 

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 XXIV sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 362 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 umowy najmu pod stację bazową telefonii 

komórkowej, 

Druk nr 363 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany organizacji ruchu na os. Wandy, 

Druk nr 364 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 365 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 366 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 367 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 368 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 369 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 370 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 
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Druk nr 371 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 372 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 373 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 374 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 375 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 376 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 377 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przywrócenia pierwotnej lokalizacji 

kapliczki w os. Willowe 21. 

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 ze względu na brak przeprowadzonych wizji lokalowych 

wycofuje z porządku obrad projekty uchwał: 

Druk nr 364 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 365 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 366 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 367 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 368 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 369 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 370 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 371 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 372 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 373 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 374 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 375 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 376 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego. 
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Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad (pkt 

4) projektów uchwał wg kolejności wprowadzania na sesję: 

 

Druk nr 377 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przywrócenia lokalizacji kapliczki w os. 

Willowe 21,  

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 362 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 umowy najmu pod stację bazową telefonii 

komórkowej. 

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 

1 radny nie wziął udziału w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 363 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany organizacji ruchu na os. Wandy.  

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 368 (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. 
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Druk nr 378 (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. 

 

Ze względu na zgłoszenie przez przedstawicielki os. Centrum B chęci zabrania głosu na sesji, 

Przewodniczący poinformował, że odda głos wnioskującym po przerwie technicznej, po 

rozpatrzeniu projektu na Druku nr 377.   

     

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 XXV sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXIV sesji 

Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – radny Edward Wurst wniósł 

sprostowanie, które Prowadzący przyjął.  

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXIV sesji został przyjęty. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 377 - projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie przywrócenia lokalizacji kapliczki w os. Willowe 21 

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

procedowana. 

 

Prowadzący odczytał dotychczasową korespondencję dotyczącą powyższej sprawy jaka 

została wysłana i wpłynęła do Biura Rady Dzielnicy XVIII. 

Przewodniczący Stanisław Moryc zapoznał zebranych z treścią pisma Wspólnoty 

Mieszkaniowej os. Willowe 21 będącego odpowiedzią na zaproszenie zainteresowanych na 

sesję i odniósł się do zawartych w nim uwag i wniosków . 
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Prowadzący w pierwszej kolejności udzielił głosu Mieszkańcom.  

 

W dyskusji głos zabrali: 

- Mieszkanka os. Willowe 17 – odniosła się do zarzutów zawartych w piśmie Wspólnoty os. 

Willowe 21, 

- O. Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej – przypomniał historię kapliczki, 

odczytał świadectwo wiernej, powiadomił o podejmowanych próbach mediacji i 

polubownego rozwiązania kryzysu,  

- Mieszkanki os. Willowe 36 – odniosła się do zarzutów Wspólnoty os. Willowe 21, 

kapliczka była systematycznie niszczona,  

- Mieszkanka os. Willowe 21 – stwierdziła, że kapliczka jej nie przeszkadzała, jest za jej 

powrotem,  

- Przewodniczący podziękował przedstawicielkom bloku os. Willowego 21 za udział w sesji, 

- Mieszkanka os. Willowe 36 – zauważyła, że ciche modlitwy nikomu nie przeszkadzały,  

- Mieszkanka os. Młodości 8 – stwierdziła, że kapliczkę należy wpisać do rejestru. 

 

Następnie udział w dyskusji udział wzięli radni: Marian Baś, Krystyna Frankiewicz. 

 

Radni Edward Wurst i Miłosława Ciężak zgłosili wniosek o rozszerzenia uzasadnienia. 

Prowadzący poprosił o przygotowanie poprawki na piśmie. 

 

Członek Zarządu Małgorzata Bąk podziękowała mieszkańcom os. Willowego za przybycie na 

sesję. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc stwierdził, że kapliczka została zabrana w sposób 

nielegalny i postawiona w miejscu uwłaczającym godności. W związku z powyższym zostaną 

skierowane pisma do Policji i Straży Miejskiej w celu ustalenia sprawców.   

 

Wpłynęła poprawka grupy radnych – załącznik nr 3. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie Uzasadnienie projektu uchwały wraz z w/w poprawką.   

Wyniki głosowania: 

Głosowało:  19 radnych 

Za głosowało         –   19  radnych 

Przeciw         -    0 

Wstrzymało się      -     0  

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką zarządu i w/w 

poprawką.   

Wyniki głosowania: 

Głosowało:  19 radnych 

Za głosowało         –   19  radnych 

Przeciw         -    0 

Wstrzymało się      -     0  

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXV/348/16.  

 

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy. 
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Po przerwie  

 

Prowadzący udzielił głosu Mieszkańcom os. Centrum B.  

 

Przedstawicielka os. Centrum B zapytała o konsultacje społeczne dotyczące budowy nowego 

chodnika wzdłuż bloku nr 1 oraz budowy miejsc postojowych po przeciwnej stronie budynku. 

Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił obszernej odpowiedzi (pozytywna odpowiedź ze 

strony ZIKiT-u co pozwoli na szacunkowe określenie kosztów, konieczne uzgodnienie z 

Miejskim Konserwatorem Zabytków. Konieczne pisma zostaną wysłane do stosownych 

instytucji.  

W dyskusji na temat umieszczenia zadania w Budżecie na rok 2016, konieczności wykonania 

projektu na budowę parkingu, konsultacji społecznych oraz prawomocnej Decyzji Kolegium 

Odwoławczego udział wzięli: przedstawicielki bloku nr 1 oraz Stanisław Moryc. Nie ma 

możliwości wykonania obu inwestycji jednocześnie.  

Przedstawicielka os. Centrum B poprosiła o formalny zapis w protokole odpowiedzi 

Przewodniczącego Stanisława Moryca. Prowadzący wyjaśnił, że protokół sporządza się 

zgodnie z regułami, sesja jest nagrywana.  

Przedstawicielka os. Centrum B 11 poruszyła problem braku bezpieczeństwa, potrzebę 

oświetlenie osiedla, konieczność wymiany chodnika przy przedszkolu, remontu ogródka 

jordanowskiego. 

Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił obszernej odpowiedzi.  

W dalszej części dyskusji na temat prac w ogródku jordanowskim udział wzięli: mieszkanka 

bloku nr 11, Stanisław Moryc, Andrzej Kowalik. 

W dyskusji na temat możliwości zamykania ogródka na noc udział wzięli radni: Krystyna 

Frankiewicz i Stanisław Moryc oraz mieszkanka bloku 11.   

Radna Krystyna Frankiewicz przypomniała, że miały się odbyć konsultacje społeczne dla  

mieszkańców wszystkich bloków os. Centrum B. 

Prowadzący Stanisław Moryc odniósł się do wniosków dotyczących ogródka jordanowskiego.  

 

Przewodniczący podziękował Mieszkankom os. Centrum B za przybycie na sesję. 

 

Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 362 - projekt Zarządu – Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji Planowania 

Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego 

 

- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 

umowy najmu pod stację bazową telefonii komórkowej. 

 

Przewodniczący Komisji Planowania Marek Kurzydło zwrócił uwagę, że na komisji został 

zgłoszony wniosek o skrócenie czasokresu – na rok.  

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował, że zarząd przyjął autopoprawkę  

W § 1 zmienia się zapis  

z „… na okres od. 01.01.2017 do 31.12.2019.” 

na „… na okres od. 01.01.2017 do 31.12.2017.” 

 

W dyskusji na temat szkodliwego wpływu anten na zdrowie mieszkańców i uczniów głos 

zabrali radni: Bogusława Drabik, Stanisław Moryc, Bogumiła Drabik, Stanisław Moryc, 

Bogumiła Drabik, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Marian Baś, 
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Marta Bielecka, Marek Kurzydło, Marta Bielecka, Marek Kurzydło, Marta Bielecka, 

Bogumiła Drabik, Edward Porębski, Marta Bielecka, Stanisław Moryc, Marian Baś, Mariusz 

Woda, Edward Wurst – zgłosił poprawki edytorskie (dopisanie „ r.”).  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką i korektami 

edytorskimi. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     14 radnych 

Przeciw        -       2 radnych 

Wstrzymało się      -       4 radnych 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXV/349/16.  

 

Druk nr 363 - projekt Zarządu - referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego 

 

- w sprawie zmiany organizacji ruchu na os. Wandy. 

W dyskusji na temat zasadności zmiany kierunku jazdy samochodów w ulicy osiedlowej 

udział wzięli radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Krystyna Frankiewicz, 

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

Mariusz Woda, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Edward Porębski, 

Stanisław Moryc (odczytał notatkę służbową z wizji w terenie), Krystyna Frankiewicz. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych  

Za głosowało         –     15 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymało się      -       3 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXV/350/16.  

 

Druk nr 368 - projekt Zarządu – referent Bogusława Drabik, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych. 

 

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych o piśmie Kancelarii Rady Miasta i 

Dzielnic Krakowa wskazującym na konieczność przeprowadzania wizji lokalowej przed 

wydaniem opinii Rady w sprawie przedłużenie umowy najmu. 

W związku z zastrzeżeniami co do możliwości przeprowadzania wizji przez radnych ze 

względu na ustawę o ochronie danych osobowych. Zostanie wystosowane pismo do 

Kancelarii z zapytaniem na jakiej podstawie prawnej radni mogą chodzić po domach. Do 

czasu otrzymania stosownej opinii Rada Dzielnicy nie będzie podejmować uchwał w sprawie 

przedłużenia umów.   

 

Prowadzący szczegółowo przedstawił sytuację zainteresowanej Rodziny.  

W dyskusji na temat sposobu przeprowadzenia wizji lokalowych udział wzięli radni: 

Bogumiła Drabik, Stanisław Moryc, Bogumiła Drabik, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, 

Adam Krztoń, Mariusz Woda, Miłosława Ciężak, Małgorzata Bąk. 
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Wyniki głosowania: 

Głosowało: 17 radnych 

Za głosowało         –     15 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymało się      -       2 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXV/351/16.  

 

Druk nr 378 - 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: Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward Porębski, 

Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław 

Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 16 radnych 

Za głosowało         –     16 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -        0 

2 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXV/352/16.  

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc powiadomił radnych o piśmie Wydziału 

Architektury i Urbanistyki UMK – zawiadomienie o wszczęciu postępowania WZ dla 

inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na 

pomieszczenie techniczne w celu zamontowania urządzeń (nie oddziałowujących znacząco na 

środowisko) w istniejącym budynku na części działki nr 246/48 obr. 47 Nowa Huta przy ul. 

Sieroszewskiego w Krakowie”. Ponieważ sprawa dotyczy montażu pieca do spopielania 

Zarząd wystąpi do Wydziału Architektury UMK o udzielenie szczegółowych informacji. 

 

Prowadzący poinformował radnych o piśmie, jakie otrzymali mieszkańcy os. Mogiła, 

poprosił radnego Edwarda Porębskiego o przekazanie powyższego pisma Radnemu MK, i 

udzielenie informacji po uzyskaniu odpowiedzi. 

Przewodniczący Stanisław Moryc zapoznał radnych z pismem mieszkanki os. Mogiła w 

sprawie propozycji przeniesienia kompleksu Barycz na teren przy ZTPO. Mieszkańcy os. 

Mogiła są sprawą zbulwersowani. 

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Marian 

Baś, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc. 

Zarząd wystąpi do Przewodniczącego RMK o udzielenie odpowiedzi. 

 

Radny Edward Wurst przypomniał, że dla radnych miała być zorganizowana 

wycieczka do Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów. 

Przewodniczący potwierdził, że taki wyjazd się odbędzie. 

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

 



 10 

Radny Marian Baś odczytał treść pisma w sprawie ustalenia jaki charakter ma 

inwestycja budowlana, która powstaje przy Kościele w os. Mogiła (na terenie byłego zakładu 

pracy chronionej).       

W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Marian Baś. 

 

Przewodniczący poinformował radnych o wzorach dokumentów przygotowanych 

przez  ZIKiT, a dotyczących możliwości poruszania się samochodami podczas trwania 

Światowych Dni Młodzieży. 

W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Edward Wurst, Stanisław Moryc, 

Marian Baś. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 14 lipca 2016 

roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.  
Radnych obecnych na sesji uważa się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji. 
 

6. Zamknięcie sesji. 

 

      Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXV sesję o godz. 21.20, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

 
Protokołowała:                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                                                  Stanisław Moryc 
 


