
Dz.18.0020.1.30.2013
Podsumowanie:

XXX sesja VI kadencji 
w dniu 18 marca 2013 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX 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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 6,
- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych

Nr 3 umowy z Polską Telefonią Komórkową – druk nr 7,
- w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:  „Rozbudowa  i  przebudowa  budynku

Spalarni  Odpadów Niebezpiecznych z przeznaczeniem pod instalację  turbogeneratora
wraz z budową sieci SN i trafostacji wewnętrznej na dz. nr 149/1, 153/1, 153/2, 154/1,
351/4 obr. 40 Nowa Huta przy ul. Dymarek w Krakowie – druk nr 8,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa węzła betoniarskiego „MERCO” o
wydajności  80m3/h  na  dz.  nr  8/12  obr.  42  Nowa  Huta  przy  ul.  Igołomskiej  14  w
Krakowie, na bazie istniejących przyłączy – druk nr 9,

- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli na rok 2013– druk nr 10 - wycofany,

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 – druk nr 11,
- w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. „Komunikacja z Mieszkańcami” na

rok 2013 – druk nr 12,
- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych,

gimnazjów, przedszkoli na rok 2013– druk nr 13,
- w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  dróg,  chodników  i

oświetlenia w roku 2013– druk nr 14 A,
- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku

2013– druk nr 15,
- w sprawie zadań  powierzonych z zakresu budowy,  modernizacji,  prac  remontowych

osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2013– druk nr 16 -
wycofany,

- w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w latach 2013-2014 – druk nr 17.

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

 XXX/444/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
 XXX/445/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
 XXX/446/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
 XXX/447/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXX/448/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
 XXX/449/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXX/450/13 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół 

Mechanicznych Nr 3 umowy z Polską Telefonią Komórkową
XXX/451/13 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa 

budynku Spalarni Odpadów Niebezpiecznych przeznaczeniem pod 

instalację turbogeneratora wraz z budową sieci SN i trafostacji 

wewnętrznej na dz. nr 149/1, 153/1, 153/2, 154/1, 351/4, obr. 40 Nowa 

Huta przy ul. Dymarek w Krakowie
XXX/452/13 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa węzła 

betoniarskiego „MERCO” o wydajności 80 m3/h na dz. nr 8/12, Obr. 42 

Nowa Huta przy ul. Igołomskiej 14 w Krakowie, na bazie istniejących 

przyłączy”
XXX/453/13 w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013
XXX/454/13 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. „Komunikacja z 

mieszkańcami” na rok 2013
XXX/455/13 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2013
XXX/456/13 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz 

z oświetleniem w roku 2013 
XXX/457/13 w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób 

niepełnosprawnych w roku 2013
XXX/458/13 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 

latach 2013-2014

Dz.18.0020.1.30.2013

PROTOKÓŁ

3



XXX SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XXX sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 18 marca 2013 r. w siedzibie
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

W załączeniu:
1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wniosek o wprowadzenie projektu uchwały pod obrady – zał. nr: 2.
3) Autopoprawka zarządu do Druku nr 8 – zał. nr 3.
4) Oryginały uchwał - zał. nr 4.

_________________________________

XXX 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 udział wzięli przedstawiciele ZIKiT. 

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 XXIX 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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 6,
- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych

Nr 3 umowy z Polską Telefonią Komórkową – druk nr 7,
- w  sprawie  opinii  do  WZ  dla  inwestycji  pn.:  „Rozbudowa  i  przebudowa  budynku

Spalarni  Odpadów Niebezpiecznych z przeznaczeniem pod instalację  turbogeneratora
wraz z budową sieci SN i trafostacji wewnętrznej na dz. nr 149/1, 153/1, 153/2, 154/1,
351/4 obr. 40 Nowa Huta przy ul. Dymarek w Krakowie – druk nr 8,

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa węzła betoniarskiego „MERCO” o
wydajności  80m3/h  na  dz.  nr  8/12  obr.  42  Nowa  Huta  przy  ul.  Igołomskiej  14  w
Krakowie, na bazie istniejących przyłączy – druk nr 9,

- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli na rok 2013– druk nr 10,

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013 – druk nr 11,
- w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. „Komunikacja z Mieszkańcami” na

rok 2013 – druk nr 12,
- w sprawie  zadań  powierzonych w zakresie  prac  remontowych szkół  podstawowych,

gimnazjów, przedszkoli na rok 2013– druk nr 13,
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- w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  dróg,  chodników  i
oświetlenia w roku 2013– druk nr 14, (14A, 14B, 14A z autopoprawką zarządu),

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku
2013– druk nr 15,

- w sprawie zadań  powierzonych z zakresu budowy,  modernizacji,  prac  remontowych
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2013– druk nr 16.

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  wycofał  Druk  Nr  10  w  sprawie  zadań
powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na
rok 2013 i Druk Nr 16 w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac
remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2013.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana numeracji Druków od nr 10.

Prowadzący obrady Stanisław Moryc poinformował, że wpłynął wniosek o włączenie
pod obrady projektu uchwały:

-  w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w latach 2013-2014 (zał. nr 2)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 17 ( po zmianie
Druk nr 15).
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       5 radnych

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjecie porządku obrad z w/w zmianami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       2 radnych
Porządek obrad XXX sesji został przyjęty

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

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

Przewodniczący  udzielił  głosu  Panu  Krzysztofowi  Migdałowi  –  Zastępcy  Dyrektora  ds.
Inwestycyjnych w ZIKiT, który omówił zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Mogilskiej”
na odcinku od Ronda Mogilskiego, ul. Mogilską, al. Jana Pawła II do Placu Centralnego.
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Będzie ona obejmowała głównie:  przebudowę  linii  tramwajowej,  przebudowę  nawierzchni
jezdni,  budowę  wydzielonych  ścieżek  rowerowych,  zmianę  geometrii  skrzyżowań,
przebudowę  peronów  komunikacji  zbiorowej,  budowę  wind  dla  niepełnosprawnych,
uzupełnienie brakujących relacji na Placu Centralnym. 
W dyskusji radni zadawali pytania, Dyrektor Migdał udzielał wyjaśnień, a Przewodniczący
uzupełniał:
- Edward Porębski – usytuowanie peronów za skrzyżowaniem, remont chodników wzdłuż al.
Jana Pawła II, dodatkowy zjazd na os. Centrum E,
- Stanisław Maranda – zakres wyprowadzenie wjazdu na os. Centrum E, 
- Elżbieta Mitka – poszerzenie peronów tramwajowych, ustawienie wiat przystankowych, 
-  Miłosława Ciężak  –  dostosowanie  przystanków i  przejść  dla  pieszych  do  potrzeb osób
niepełnosprawnych, 
- Jerzy Daniec – poprosił o przekazanie wiat demontowanych na tereny podmiejskie,
- Janusz Więcław – ewentualna budowa metra,
- Marian Paciorek – miejsca parkingowe wzdłuż al. Jana Pawła II,
- Stanisław Maranda – ścieżka rowerowa przy zakładach tytoniowych, wylot w kierunku os.
Centrum E, 
-  Janusz  Więcław  –  organizacja  ruchu  i  przewozów  zbiorowych  podczas  remontu,
harmonogram prac,
- Józef Szuba – zwiększenie liczby miejsc parkingowych od strony os. Kolorowego.

Na stronie www ZIKiT są zamieszczone plansze projektowe. 
 
Prowadzący podziękował przedstawicielom ZIKiT za prezentację projektu.

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie

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  Krystyna  Jastrzębska,  pozytywna opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXX/444/13. 

Druk  nr  2  –  projekt  Zarządu –  referent  Krystyna  Jastrzębska,  pozytywna opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXX/445/13. 

Druk  nr  3  –  projekt  Zarządu –  referent  Krystyna  Jastrzębska,  pozytywna opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXX/446/13. 

Druk  nr  4  –  projekt  Zarządu –  referent  Krystyna  Jastrzębska,  pozytywna opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXX/447/13. 

Druk  nr  5  –  projekt  Zarządu –  referent  Krystyna  Jastrzębska,  pozytywna opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXX/448/13. 

Druk  nr  6  –  projekt  Zarządu –  referent  Krystyna  Jastrzębska,  pozytywna opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXX/449/13. 
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Druk  nr  7  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  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 z Polską Telefonią Komórkową 

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       1 radny
Uchwała nr XXX/450/13. 

Druk nr 8 – projekt Zarządu – referent Janusz Więcław, autopoprawka – Stanisław Moryc,
pozytywna  opinia  Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i
Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Spalarni 
Odpadów Niebezpiecznych z przeznaczeniem pod instalację turbogeneratora wraz z 
budową sieci SN i trafostacji wewnętrznej na dz. nr 149/1, 153/1, 153/2, 154/1, 351/4 obr.
40 Nowa Huta przy ul. Dymarek w Krakowie

Przewodniczący zgłosił Autopoprawkę Zarządu – zał. nr 3 
W dyskusji  głos zabrali  radni:  Krystyna Frankiewicz,  Miłosław Ciężak,  Stanisław Moryc,
Miłosława Ciężak – zamieszczanie informacji na stronie www zakładu, Stanisław Maranda,
Miłosława Ciężak,  Stanisław Moryc,  Józef  Szuba,  Miłosława Ciężak,  Stanisław Maranda,
Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław
Moryc, Elżbietka Mitka. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       6 radnych
Uchwała nr XXX/451/13. 

Druk  nr  9  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa węzła betoniarskiego „MERCO” o 
wydajności 80m3/h na dz. nr 8/12 obr. 42 Nowa Huta przy ul. Igołomskiej 14 w 
Krakowie, na bazie istniejących przyłączy”

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Janusz Więcław, Miłosława Ciężak, Józef 
Szuba, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXX/452/13. 

Druk nr 10 – wycofany.
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Druk nr  11 (po zmianie  Druk nr 10)  -  projekt  Zarządu – referent  Krystyna Frankiewicz,
pozytywna opinia Komisji Prawa i Porządku Publicznego.

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXX/453/13. 

Druk nr 12 (po zmianie Druk nr 11) – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna
opinia Komisji Rewizyjnej.

- w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. „Komunikacja z Mieszkańcami” na 
rok 2013

Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXX/454/13. 

Druk  nr  13  (po  zmianie  Druk  nr  12)   –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,
pozytywna opinia Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu.

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

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Maranda – powód anulowania poprzednich uchwał, 
Stanisław Moryc – zmiana wynika z ustaleń dotyczących podziału środków - 35 % (zadania 
inwestycyjne) do 65 % (zadania bieżące), Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Miłosława 
Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław 
Moryc. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 
Za głosowało         –       radnych
Przeciw         -       radnych
Wstrzymało się      -        radnych

Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się      -       4 radnych
Uchwała nr XXX/455/13. 

9



Druk  nr  14A  (po  zmianie  Druk  Nr  13A)  –  projekt  Zarządu  z  Autopoprawką  –  referent
Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej.

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i 
oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2013

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,
Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski,  Józef  Szuba,
Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław
Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Stanisława Rusinowska,
Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc,
Józef Szuba, Elżbieta Mitka, Edward Porębski.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      6 radnych
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXX/456/13. 

Druk nr 14 B – nie głosowany, wyczerpano temat.

Druk nr 15 (po zmianie Druk Nr 14)   – projekt Zarządu – referent Krystyna Jastrzębska,
pozytywna opinia Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych w roku 
2013

Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXX/457/13. 

Druk nr 16 – wycofany

Druk  nr  17  (po  zmianie  Druk  Nr  15)  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,
pozytywna opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej.

- w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych 
planowanych do realizacji w latach 2013-2014

W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      3 radnych
Wstrzymało się      -       2 radnych
Uchwała nr XXX/458/13. 

5. Wolne wnioski.
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Wolne wnioski – brak.

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc przekazał  radnym życzenia  świąteczne przesłane
przez współpracujące z Radą placówki oświatowe, kulturalne i instytucje.  
Poinformował  o  spotkaniach  z  przedstawicielami  ZEO,  ZIS,  ZIKiT w sprawie  budżetu  i
realizacji zadań Dzielnicy oraz zakończeniu konsultacji z mieszkańcami GMK w przedmiocie
propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad dzielnic I-XVIII MK.  
Powiadomił o obchodach 60-lecia powstania SP 80 w dniu 19 kwietnia 2013.
W dniu 21 marca 2013 odbędzie się spotkanie Przewodniczących Dzielnic ze Skarbnikiem
MK.   
Przewodniczący poprosił radnych o składanie do końca miesiąca pism z wykazem dziur, które
powstały po zimie.  

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radny Andrzej Kowalik wyjaśnił, że na Komisji Edukacji RMK wystąpił i przedstawił
projekt połączenia Gimnazjum nr 45 i XVI LO nie jako przedstawiciel Rady Dzielnicy, ani
Komisji  Edukacji  Rady  Dzielnicy.  Projekt  zrodził  się  wśród  zainteresowanych  stron  tj.
dyrekcji,  nauczycieli,  rodziców  i  dzieci,  a  nie  jako  przedstawiciel  Rady  Dzielnicy,  ani
Komisji Edukacji Rady Dzielnicy.  
Radny Stanisław Maranda wyjaśnił, że na poprzedniej sesji poprosił jedynie o odniesienie się
do wypowiedzi radnego Edwarda Porębskiego.  
Radny Edward Porębski postara się dostarczyć protokół z posiedzenia Komisji Edukacji RM.

Radny  Janusz  Więcław  poprosił  o  podanie  informacji  dotyczących  podatku
śmieciowego.
Radny Edward Porębski wyjaśnił,  że obecnie nie można określić  wysokości  opłat,  należy
zachęcać mieszkańców do segregacji śmieci np. przez znaczne obniżenie opłat. 
Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  uchwała  nakłada  wysokie  opłaty  na
wspólnoty  mieszkaniowe,  obowiązuje  odpowiedzialność  zbiorowa,  w  budynkach
wielorodzinnych nie ma możliwości zmuszenia wszystkich do segregacji.   
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Elżbieta Mitka, Janusz Więcław,
Stanisław Moryc, Janusz Więcław.  

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 15 kwietnia  2013
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc złożył radnym życzenia świąteczne. 

9. Zamknięcie sesji.
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Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
zamknął XXX sesję o godz. 20.30, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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