
Dz.18.0020.1.28.2012
Podsumowanie:

XXVIII sesja VI kadencji 
w dniu 28 stycznia 2013 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII 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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 572 obr. 46 w Krakowie – druk nr 5,
- w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 27 

obr. 47 w Krakowie – druk nr 6,
- w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 30 

obr. 45 w Krakowie – druk nr 7,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 – druk nr 8.

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

Podjęte uchwały: 

XXVIII/410/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXVIII/411/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXVIII/412/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXVIII/413/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XXVIII/414/13 w sprawie opinii do zbycia działki nr 572 obr. 46 w Krakowie

XXVIII/415/13
w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu na 

działce nr 27 obr. 47 w Krakowie

XXVIII/416/13
w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu na 

działce nr 30 obr. 45 w Krakowie

XXVIII/417/13 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013
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Dz.18.0020.1.28.2012

PROTOKÓŁ
XXVIII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XXVIII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się  28 stycznia 2013 r.  w 
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

W załączeniu:
1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Oryginały uchwał - zał. nr 2.
3) Wolne wniosek radnej Anny Stabryły – zał. nr 3.
4) Wolny wniosek radnej Stanisława Rusinowska – zał. nr 4.
5) Wolny wniosek radnej Marii Sajdak – zał. nr 5.
6) Wolny wniosek radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 6.
7) Wolny wniosek radnej Krystyna Frankiewicz – zał. nr 7, 8.

_________________________________

XXVIII  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 XXVI i XXVII 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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 572 obr. 46 w Krakowie – druk nr 5,
- w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 27 

obr. 47 w Krakowie – druk nr 6,
- w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 30 

obr. 45 w Krakowie – druk nr 7,
- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 – druk nr 8.

5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacje z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.
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Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Porządek obrad XXVIII sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji nadzwyczajnej.

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

Przewodniczący poinformował  radnych o nowej procedurze opiniowania przedłużeń umów 
najmu  lokali  socjalnych  oraz  pomieszczeń  tymczasowych  w  oparciu  o  protokół  z  wizji 
przeprowadzonej przez przedstawicieli Dzielnicy. W świetle przepisów radni nie są władni 
przeprowadzić wizji w mieszkaniu wnioskodawcy ani zasięgać opinii sąsiadów.   
Projekty uchwał zostały przygotowane na dotychczasowych zasadach.
Powyższy  problem  ma  być  omawiany  na  spotkaniu  Przewodniczących  Dzielnic  z 
Przewodniczącym RMK w dniu 31 stycznia 2013.
Radny  Stanisław  Maranda  odniósł  się  krytycznie  do  opiniowania  przez  Rady  Dzielnic 
wniosków  o  przedłużenie  umowy  najmu  lokali  socjalnych  i  zgłosił  wniosek,  żeby  nie 
opiniować wniosków do czasu zmiany procedury.
W dyskusji na temat reperkusji nie podjęcia przez Radę  opinii głos zabrali radni: Mariusz 
Woda,  Stanisław  Maranda,  Mariusz  Woda,  Stanisław  Maranda,  Krystyna  Frankiewicz, 
Krystyna  Jastrzębska,  Stanisław  Maranda,  Krystyna  Jastrzębska,  Stanisław  Maranda, 
Krystyna Jastrzębska, Stanisław Maranda, Krystyna Jastrzębska.
Radny Stanisław Maranda zgłosił  wniosek by Zarząd wystąpił  o  opinię  prawną  na  jakiej 
podstawie Wydział odmówi przedłużenia najmu lokalu jeżeli Rada Dzielnicy nie podejmie 
uchwały.
Przewodniczący podkreślił,  że Wydział  Mieszkalnictwa określił,  że opinia Rady Dzielnicy 
jest dla Wydziału wiążąca w zakresie czy wnioskodawca będzie mógł otrzymać świadczenia 
czy też nie i zaapelował o przyjęcie projektu uchwały.    
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Józef Szuba. 
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Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek radnego Stanisława Marandy o 
nie procedowanie projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –      1 radny
Przeciw         -      12 radnych
Wstrzymało się      -       6 radnych
Wniosek odrzucono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –      12 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       1 radny
Uchwała nr XXVIII/410/13. 

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: 17 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      2 radnych
Uchwała nr XXVIII/411/13. 

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: 17 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      2 radnych
Uchwała nr XXVIII/412/13. 

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: 17 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      2 radnych
Uchwała nr XXVIII/413/13. 

4



Druk  nr  5  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
.

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 572 obr. 46 w Krakowie.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz, 
Janusz Więcław, Anna Stabryła, Stanisława Rusinowska, Józef Szuba, Janusz Więcław, Józef 
Szuba,  Janusz  Więcław,  Stanisława  Rusinowska,   Krystyna  Frankiewicz,  Józef  Szuba, 
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Stanisław Moryc. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –      19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0  
Uchwała nr XXVIII/414/13. 

Druk  nr  6  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 27 
obr. 47 w Krakowie

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak, 
Krystyna Jastrzębska, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXVIII/415/13. 

Druk  nr  7  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji 
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu na działce nr 30 
obr. 45 w Krakowie.

Przewodniczący poinformował, że w Uzasadnieniu w ramach Autopoprawki zamiast „… os. 
Hutnicze 9.”  Ma być „…os. Sportowe 9”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0 
Uchwała nr XXVIII/416/13. 

Druk nr 8 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Kultury i 
Zabytków, pozytywna opinia Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu, opinia Komisji Prawa i 
Porządku Publicznego.

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013.
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Przewodniczący  poinformował,  że  na  wniosek  Komisja  Prawa  i  Porządku  Publicznego 
Zarząd przygotował  Autopoprawkę  do w/w projektu – zdjęcie pkt  3 Wniosek nr  59 OSP 
Kościelniki- zakup pompy, do czasu wyjaśnienia dofinansowania ze strony Dzielnicy XVII. 
Numeracja pozostałych punktów ulega zmianie.
W dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz  –  dofinansowanie  Zespołu  Pieśni  i 
Tańca „NOWA HUTA”, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak – dofinansowanie Nowohuckiej 
Biblioteki  Publicznej,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Ciężak,  Miłosława 
Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Miłosława 
Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Mariusz  Woda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda  – 
Przedszkole  Nr  107  organizacja  warsztatów  nt.  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie, 
Przedszkole Nr 104 i  99 organizacja imprez integracyjnych rodzinnych, Stanisław Moryc, 
Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Elżbieta Mitka, Mariusz Woda, Krystyna Frankiewicz, 
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.   
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       6 radnych
Uchwała nr XXVIII/417/13. 

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Anna Stabryła złożyła wniosek (zał. nr 2), radna Stanisława 
Rusinowska złożyła wniosek (zał. nr 3), Maria Sajdak (zał. nr 4),  Miłosława Ciężak  złożyła 
wniosek (zał. nr 5), radna Krystyna Frankiewicz złożyła  i odczytała 2 wnioski (zał. nr 6 i 7) .

6. Informacja z pracy Zarządu.

Radni minuta ciszy uczcili pamięć Księdza Prymasa Kardynała Józefa Glempa.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o spotkaniach: w SP 88 w sprawie 

budowy bloku przy ul. Gardy-Godlewskiego, w Gimnazjum nr 45, 50 oraz XVI LO odnośnie 
zamiaru likwidacji  placówek oświatowych (z udziałem Przewodniczącej  Komisji  Edukacji 
RMK), w ZIKiT w sprawie tegorocznego budżetu dla Dzielnic MK oraz sposobu podziału 
środków  na  zadania  powierzone  i  priorytetowe,  w  sprawie  wakacji  dla  dzieci 
niepełnosprawnych, spotkaniu Przewodniczących Dzielnic, członkowie Zarządu brali udział 
w spotkaniach w Hospicjum, Turnieju Cup dla osób niepełnosprawnych,  

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radna  Miłosława  Ciężak  poruszyła  sprawę  udziału  radnych  w  rozmowach  w 
Gimnazjum nr  45,  poprosiła  o  informowanie  radnych o  ważnych spotkaniach (zmiany w 
oświacie, remaszrutyzacja) np. mailem.
Przewodniczący wyjaśnił,  że otrzymał  zaproszenie imienne,  a  o planowanych spotkaniach 
radni informowani są na sesjach i komisjach.

Radna Anna Stabryła zapytała kiedy będzie dostępny film z sesji.
Prowadzący poinformował, że film jest dostępny na stronie www. 
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Radna  Katarzyna  Kapelak-Legut  zaapelowała  o  wykonanie  chodnika  przy  Szkole 
Muzycznej i zapytała o temat wizyty Przewodniczącej Komisji Edukacji RMK w Dzielnicy. 
Przewodniczący wyjaśnił, że Pani Przewodnicząca spotkała się z dyrektorami Gimnazjum nr 
45, 50 oraz XVI LO i miała dyżur odnośnie zamiaru likwidacji szkół.   

Radny  Janusz  Więcław  poinformował  o  pracach  przy  opiniowaniu  Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 

Przewodniczący powiadomił,  że w dniu 4 lutego 2013 o godz. 17.30 odbędzie się 
spotkanie z przedstawicielami Biura Planowania Przestrzennego UMK i zaprosił wszystkich 
radnych do udziału.  Konsultacje z mieszkańcami trwają cały czas.

Radna Krystyna Frankiewicz zapytała o omawianą propozycję połączenia Gimnazjum 
nr 45 i XVI LO.
Prowadzący  udzielił  wyjaśnień.  Przypomniał  współpracę  z  dyrektorami  szkół,  radami 
rodziców i radnymi MK w zakresie najlepszych rozwiązań dotyczących propozycji likwidacji 
szkół.
Zastępca  Przewodniczącego  Józef  Szuba  podkreśli,  że  w  początkowych  propozycjach 
wszystkie szkoły z terenów peryferyjnych miały być  wygaszane, dzięki uporowi Rady do 
tego nie doszło. W sprawie remarszrutyzacji odbyło się wiele spotkań.
W dalszej  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Katarzyna  Kapelak-Legut,  Józef  Szuba,  Katarzyna 
Kapelak-Legut, Stanisław Moryc, Józef Szuba. 

Radna Małgorzata Bąk poruszyła problem remontów zabytkowych murków.   
Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie z pismem ZBK i ZIKiT do wspólnot mieszkaniowych.
W  dalszej  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Elżbieta  Mitka,  Marian  Paciorek,  Elżbieta  Mitka, 
Stanisław Moryc.

Radna  Krystyna  Frankiewicz  zwróciła  uwagę,  że  w  przypadku  remontu  elewacji 
budynku wspólnota mieszkaniowa musi wnieść opłatę za zajęcie terenu.
Prowadzący przypomniał powinności właścicieli budynków.

Radny Andrzej Kowalik poruszył sprawę braku budowy wybiegu dla psów.

8. Ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc 
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 18 lutego  2013 
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 XXVIII sesję o godz. 19.30, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII
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Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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