
Dz.18.0020.1.26.2012
Podsumowanie:

XXVI sesja VI kadencji 
w dniu 17 grudnia 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,

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

Podjęte uchwały: 

XXVI/403/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXVI/404/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXVI405/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXVI/406/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXVI/407/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXVI/408/12 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Dz.18.0020.1.26.2012
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PROTOKÓŁ
XXVI SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XXVI  sesja  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  odbyła  się  17  grudnia  2012  r.  w 
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

W załączeniu:
1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady – zał. nr: 2, 3, 4, 5, 6.
3) Oryginały uchwał - zał. nr 7.

_________________________________

XXVI  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.
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,

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  wpłynęło  5  wniosków  o 
włączenie pod obrady projektów uchwał:

 
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 2)

    Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 2
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało          –  17 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0

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

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 17 radnych
Za głosowało          –  17 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 4

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało          –  17 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 5

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało          –  17 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 6

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało          –  17 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0

Porządek obrad XXVI sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował  radnych,  że protokół  z XXV sesji 
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXV 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.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Krystyna Jastrzębska. 
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXVI/403/12. 

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: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXVI/404/12. 

Druk  nr  3  –  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: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXVI/405/12. 

Druk  nr  4  –  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: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXVI/406/12. 

Druk  nr  5  –  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: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXVI/407/12. 
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Druk  nr  6  –  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: 16 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       1 radny
Uchwała nr XXVI/408/12. 

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – brak.

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował  o  spotkaniu  Przewodniczących 
Dzielnic  w  sprawie  umów  kilkuletnich,  robót  infrastrukturalnych,  zmian  w  komunikacji 
zbiorowej,  sprzątania  (z  przedstawicielami  ZIKiT  i  MPO),  otwarciu  boiska  przy  SP  88, 
Turnieju  mikołajkowym,  spotkaniach  opłatkowych  w  placówkach  szkolnych  i  przekazał 
radnym życzenia.

Prowadzący przypomniał radnym o Wigiliach dla rodzin potrzebujących w Domu Tańca OK. 
im. C.K. Norwida w dniach 18 i 19 grudnia godz. 14.00,  przekazał radnym życzenia oraz 
błogosławieństwo od księdza biskupa udzielone podczas Mszy Św. za mieszkańców Nowej 
Huty, radnych żyjących i zmarłych w dniu 16 grudnia 2012. 

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radna Krystyna Frankiewicz poinformowała, że w dniu 4 grudnia nie mogła odbyć 
dyżuru ze względu na odwołanie dyżuru Przewodniczącego i oświadczyła, że jeżeli sytuacja 
się powtórzy złoży skargę.

Radny Janusz Więcław zwrócił uwagę, że podczas głosowania w ramach konkursu na 
najlepszego  radnego  na  stronie  www nie  można  oddać  głosów i  złożył  oświadczenie,  w 
którym poprosił radnych o wsparcie w wyjaśnieniu problemów. Ze względu na to głosowanie 
jest niedemokratyczne, należy je wycofać.

Radny Andrzej Kowalik poruszył sprawę Wigilii dla Radnych, która odbyła się w dniu 
14 grudnia godz. 18.00 w ZSS os. Sportowe i odniósł się do nieobecności części radnych.

Radny  Czesław  Rosiek  przedstawił  Apel  do  administratorów  budynków  i 
mieszkańców  „Ostrożnie  z  solą”  przygotowany  na  posiedzeniu  Komisji  Infrastruktury 
Komunalnej.

8. Ustalenie terminu następnej sesji.

5



Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 28 stycznia  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 XXVI sesję o godz. 18.30, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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