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Dz.18.0021.30.2016 
Podsumowanie: 

 

XXX sesja VII kadencji  

w dniu 21 listopada 2016 r. 
Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 408 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Centrum A, 

Druk nr 409 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Centrum B, 

Druk nr 410 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Szklane Domy, 

Druk nr 411 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Słoneczne, 

Druk nr 412 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Słoneczne, 

Druk nr 413 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony ul. Wiatraczna, 

Druk nr 414 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Centrum B, 

Druk nr 415 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Kolorowe, 

Druk nr 416 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa 

użytkowania działki nr 169/34 i nr 169/36 obr. 47 w Krakowie, 

Druk nr 417 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych o dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017. 

Druk nr 418 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu na części działki nr 21 obr. 45 w Krakowie, 

Druk nr 419 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Szkolne, 

Druk nr 420 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Na Skarpie, 

Druk nr 421 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Handlowe, 

Druk nr 422 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Krakowiaków. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 
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Podjęte uchwały:  
 

 

XXX/381/16 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

os. Centrum A 

XXX/382/16 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

os. Centrum B 

XXX/383/16 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

os. Szklane Domy 

XXX/384/16 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

os. Słoneczne 

XXX/385/16 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

os. Słoneczne 

XXX/386/16 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

ul. Wiatraczna 

XXX/387/16 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

os. Centrum B 

XXX/388/16 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

os. Kolorowe 

XXX/389/16 w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania działki nr 169/34 i 

nr 169/36 obr. 47 w Krakowie 

XXX/390/16  w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017 

XXX/391/16 W sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na części 

działki nr 21 obr. 45 w Krakowie 

XXX/392/16 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

os. Szkolne 

XXX/393/16 W sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – tern zielony 

os. Na Skarpie 

XXX/394/16 W sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren 

zielony os. Handlowe 

XXX/395/16 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

os. Krakowiaków 
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Dz-18.0021.30.2016 

PROTOKÓŁ 

XXX  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

XXX sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 21 listopada 2016 r. w 

siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

  

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych – zał. nr 1, 

2) Autopoprawka do Druku Nr 417 – zał. nr 2.  

3) Oryginały uchwał – zał. nr 3. 

 

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 uczestniczyli pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego ze studentami. 

Prowadzący oddał głos Pani Doktorantce UP, która rozdała radnym do wypełnienia ankietę 

dotyczącą pracy w Radzie Dzielnicy. 

Pani Doktorantka UJ poprosiła radnych o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadów 

przez studentów. 

 

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 XXIX sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 408 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Centrum A, 

Druk nr 409 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Centrum B, 

Druk nr 410 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Szklane Domy, 

Druk nr 411 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Słoneczne, 

Druk nr 412 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Słoneczne, 

Druk nr 413 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony ul. Wiatraczna, 

Druk nr 414 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Centrum B, 

Druk nr 415 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Kolorowe, 

Druk nr 416 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa 

użytkowania działki nr 169/34 i nr 169/36 obr. 47 w Krakowie, 
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Druk nr 417 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych o dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

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

4) projektów uchwał wg kolejności wprowadzania na sesję: 

 

Druk nr 417 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty 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 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 418 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu na części działki nr 21 obr. 45 w Krakowie. 

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 419 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu na – teren zielony os. Szkolne. 

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 420 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Na Skarpie. 

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 
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Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 421 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Handlowe. 

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 422 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – teren zielony os. Krakowiaków. 

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. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 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 XXX sesji. 

 

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 Stanisław Moryc poinformował radnych, że wpłynęło od radnego 

Edwarda Wursta  żądanie sprostowania dotyczące już wcześniej zgłoszonej uwagi do Druku 

388 procedowanego na wcześniejszych sesjach. W uzgodnieniu z Radnym będzie to 

przedmiotem procedowania na kolejnej sesji Rady w miesiącu grudniu w zakresie protokołu z 

tamtej sesji. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał: 
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Druk nr 408 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Centrum A. 

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

Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw        -       1 radny  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/381/16.  

 

Radna Krystyna Frankiewicz zauważyła, że ankiety wymagają dużego zaangażowania. W 

wyniku dyskusji Prowadzący poprosił radnych o zwrócenie ankiet do czwartku. 

 

Druk nr 409 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Centrum B. 

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, 

Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/382/16.  

 

Druk nr 410 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Szklane Domy 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/383/16.  

 

Druk nr 411 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Słoneczne. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 
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Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/384/16.  

 

Druk nr 412 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Słoneczne 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/385/16.  

 

Druk nr 413 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony ul. Wiatraczna. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/386/16.  

 

Druk nr 414 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Centrum B. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/387/16.  

 

Druk nr 415 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Kolorowe. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw        -       0  
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Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/388/16.  

 

Druk nr 416 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa użytkowania działki nr 169/34 i nr 169/36 obr. 47 

w Krakowie. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/389/16.  

 

Druk nr 417 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc,  

- w sprawie korekty 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: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Marek Kurzydło, 

Krystyna Frankiewicz, Jerzy Daniec, Marian Baś, Stanisław Moryc, Monika Fiołek, 

Stanisław Moryc.  

        

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 12 radnych 

Za głosowało         –     11 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymał się         -       1 radny 

7 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/390/16. 

 

Druk nr 418 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 21 obr. 45 w 

Krakowie. 

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –    18 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/391/16.  
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Druk nr 419 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Szkolne. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/392/16.  

 

Druk nr 420 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Na Skarpie. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/393/16.  

 

Druk nr 421 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Handlowe. 

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

Moryc, Edward Wurst. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/394/16.  

 

Druk nr 422 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony os. Krakowiaków. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXX/395/16.  
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5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Radny Marian Baś odczytał treść skargi do Marszałka Województwa w sprawie 

uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego zakazującej stosowania jako źródła energii na 

obszarze administracyjnym MK od 2019 roku paliw stałych: węgla oraz drewna. 

Szeroko omówił problem jakie będą występowały w terenach podmiejskich – wysoki wzrost 

kosztów ogrzewania, brak konkurencyjności gospodarstw. 

Radny Marek Kurzydło zwrócił uwagę, że w os. Pleszów nie ma sieci gazowej, w latach 70 

domy budowane były w innej technologii, trudno będzie je ogrzać, . 

 

Radna Monika Fiołek zgłosiła wniosek by z okazji zbliżającej się rocznicy 70-lecie 

powstania Nowej Huty wystąpić do Prezydenta MK o wykonanie remontu nawierzchni 

chodników Al. Róż i ustawienie nowych ławek. 

 

Radna Miłosława Ciężak zgłosiła konieczność zmiany terminu dyżuru na stronie www 

i gazetce. 

 

Radny Marian Baś zapytał o koszty wydawania gazetki dzielnicowej.  

Przewodniczący Stanisław Moryc szczegółowo omówił zawartość Magazynu Nowohuckiego 

i przedstawił poszczególne koszty zadania Komunikacja z mieszkańcami.  

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

 

  Przewodniczący poinformował radnych o posiedzeniu Komisji RMK dotyczącym 

procedowania projektu uchwały utworzenia Parku Kulturowego Nowa Huta. Zaprosił radnych 

na prezentację uchwały, która odbędzie się w OK im. Norwida. 

 

 Prowadzący odniósł się do propozycji modernizacji Al. Róż na 70-lecie Nowej Huty. 

 

Radna Krystyna Frankiewicz stwierdziła, że każdemu radnemu należy się miejsce w 

gazetce dzielnicowej. W dalszej dyskusji na temat gazetki udział wzięli radni; Edward Wurst, 

Stanisław Moryc, Marian Baś, Andrzej Kowalik. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc zaprosił Radnych na Opłatek Rady Dzielnicy. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 

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

6. Zamknięcie sesji. 

 

      Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXX sesję o godz. 19.35, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 
Protokołowała:                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                                                Stanisław Moryc 
 


