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Dz.18.0021.32.2016 
Podsumowanie: 

 

XXXII sesja VII kadencji  

w dniu 30 stycznia 2017 r. 
Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 425 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie określenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 

2018, 

Druk nr 426 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do koncepcji obsługi 

komunikacyjnej planowanej budowy punku składu materiałów opałowych oraz sprzedaży 

drewna i węgla na działkach 488/3 oraz 488/4 obr. 31 przy ul. Drożyska, 

Druk nr 427 (projekt uchwały Zarządu) opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – 

teren zielony przy ul. Seiferta, 

Druk nr 428 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

Druk nr 429 (projekt uchwały Zarządu) opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – 

teren zielony os. Ogrodowe. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęte uchwały:  
 

 

XXXII/398/17 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych 

do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 

XXXII/399/17 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

przy ul. Seiferta 

XXXII/400/17 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017 

XXXII/401/17 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – teren zielony 

przy os. Ogrodowe 
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Dz-18.0021.32.2017 

 

PROTOKÓŁ 

XXXII  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

XXXII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 30 stycznia 2017 r. w 

siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

  

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych – zał. nr 1, 

2) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 428 – zał. nr 2 

3) Apel radnych Dzielnicy XVIII Nowa Huta do Radnych Miasta Krakowa w sprawie 

głosowania nad uruchomieniem środków z programu „Nowa Huta dziś” – zał. nr 3, 

4) Apel radnych Dzielnicy XVIII Nowa Huta do Prezydenta Miasta Krakowa i Radnych 

Miasta Krakowa w sprawie głosowania nad uruchomieniem środków z programu 

„Nowa Huta dziś” oraz zwiększeniem środków na ww. program– zał. nr 4, 

5) Oryginały uchwał – zał. nr 5. 

 

XXXII 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. 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. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 425 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie określenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 

2018, 

Druk nr 426 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do koncepcji obsługi 

komunikacyjnej planowanej budowy punku składu materiałów opałowych oraz sprzedaży 

drewna i węgla na działkach 488/3 oraz 488/4 obr. 31 przy ul. Drożyska, 

Druk nr 427 (projekt uchwały Zarządu) opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu – 

teren zielony przy ul. Seiferta, 

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 428 (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. 
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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 429 (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. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

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 XXXII sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXX sesji 

Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXX sesji został przyjęty. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał: 

 

Druk nr 425 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc. 

 

- w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania 

w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 
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Uchwała nr XXXII/398/17.  

 

Druk nr 426 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło,  

- w sprawie opinii do koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej budowy punku składu 

materiałów opałowych oraz sprzedaży drewna i węgla na działkach 488/3 oraz 488/4 obr. 31 

przy ul. Drożyska, 

Na wniosek Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju 

Gospodarczego Przewodniczący Stanisław Moryc zgłosił wniosek formalny o odesłanie 

projektu uchwały do wnioskodawcy. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

 

Druk nr 427 - 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 przy ul. Seiferta. 

W dyskusji głos zabrał radny Edward Wurst i Marek Kurzydło. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0  

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXXII/399/17.  

 

Druk nr 428 - 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 Marian Baś i Krystyna Frankiewicz, którzy zaapelowali o  

równe traktowanie wszystkich mieszkańców i przyznawanie środków na zadania we 

wszystkich okręgach. 

 

Prowadzący ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Po przerwie        

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 13 radnych 

Za głosowało         –     12 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymał się         -       1 radny 

7 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 
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Uchwała nr XXXII/400/17. 

 

 

Druk nr 429 - 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. Ogrodowe. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw        -       0  

Wstrzymał się        -       1 radny 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXXII/401/17.  

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Radna Krystyna Frankiewicz odniosła się do materiałów zamieszczonych w 

Magazynie Nowohuckim.  

 

Radny Marian Baś odniosła się do materiałów zamieszczonych w Magazynie 

Nowohuckim, zapytał o termin spotkania z mieszkańcami ul. Klasztornej, montaż lustra na 

skrzyżowaniu z ul. Zbyszka z Bogdańca. 

 

Radny Marek Kurzydło poprosił radnych o zgłaszanie do dnia 15 lutego 2017 miejsc 

niebezpiecznych, w których należy zamontować lustra drogowe. Zastępca Przewodniczącego 

Józef Szuba omówił spotkanie w ZIKiT. 

 

 Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował, że Rada Miasta Krakowa odesłała 

do wnioskodawców projekt uchwały w sprawie uruchomienia środków z programu „Nowa 

Huta dziś” 

W dyskusji na temat powodów odesłania projektu głos zabrali radni: Marta Bielecka i 

Stanisław Moryc. 

Prowadzący odczytał treść Apelu radnych Dzielnicy XVIII Nowa Huta do Radnych Miasta 

Krakowa w sprawie głosowania nad uruchomieniem środków z programu „Nowa Huta dziś” 

– załącznik nr 3.  

 

Radny Wurst zgłosił uwagę, że Przewodniczący Stanisław Moryc nie chciał przyjąć jego 

wniosku formalnego.  

 

W dyskusji na temat treści Apelu i jego uszczegółowienia głos zabrali radni: Edward 

Wurst, Krystyna Frankiewicz, Marian Baś, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, 

Kacper Rosa, Stanisław Moryc. 

 

 Prowadzący Stanisław Moryc zaproponował formę przyjęcia Apelu: 

- jedno głosowanie - wyrażenie zgody na przyjęcie Apelu w formie głosowania, 

- drugie głosowanie – przyjęcie Apelu przez radnych.  

 

 W dalszej dyskusji na temat trybu przyjmowania Apelu i wysokości środków głos 

zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Marian Baś (zwiększenie kwoty do 4 mln) , 
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Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, Marian Baś, Krystyna Frankiewicz, 

Stanisław Moryc (zaproponował by radni przygotowali na kolejną sesję stanowisko o 

zwiększenie kwoty), Edward Wurst, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz. 

 

Radna Krystyna Frankiewicz złożyła oświadczenie, że nie będzie brała udziału w głosowaniu 

ze względu na poważne braki formalne i merytoryczne w Apelu. 

 

Przewodniczący podkreślił, że jest to Apel radnych Dzielnicy XVIII, a nie Rady Dzielnicy, 

zgłoszony przez Stanisław Moryca. 

 

Radny Kacper Rosa zgłosił wniosek formalny o 10 minut przerwy.  

Prowadzący ogłosił 10 minut przerwy. 

 

Po przerwie        

 

Grupa Radnych zgłosiła poprawkę do Apelu. 

Poprawka do Apelu radnych „.. w miejsce kwoty 2 mln  należy wpisać kwotę 5 mln…”  

Uzasadnienie: Jednym z głównych celów powinno być dofinansowanie zdegradowanych i 

niedoinwestowanych terenów osiedli podmiejskich Dzielnic Nowohuckich”.  

 

Przewodniczący wyjaśnił, że nie można złożyć poprawki do jego dokumentu odnoszącego się 

do stanu faktycznego. Poprawka powinna być do Pana Prezydenta.  

Poprosił radnych o przygotowanie stanowiska.   

 

W dalszej dyskusji na tematy proceduralne głos zabrali radni: Marian Baś, Stanisław Moryc, 

Marian Baś, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Marian Baś, Józef Szuba, Kacper Rosa, 

Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Józef Szuba, 

Krystyna Frankiewicz, Beata Poszwa, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz.  

 

Prowadzący zapytał kto z radnych chciałby aby Apel został dzisiaj przegłosowany. 

Wyniki głosowania: za głosowało         –     13 radnych 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie Apelu. 

Wyniki głosowania: za głosowało         –     13 radnych 

Apel został przyjęty. 

 

Radni Miłosława Ciężak, Edward Wurst i Marian Baś zaapelowali o przegłosowanie 

zgłoszonego Apelu z poprawką. 

 

W wyniku dyskusji na wniosek radnego Edwarda Wursta Prowadzący ogłosił 10 minut 

przerwy na przygotowanie Apelu przez grupę radnych. 

 

Po przerwie    

 

Przewodniczący odczytał treść Apel radnych Dzielnicy XVIII Nowa Huta do Prezydenta 

Miasta Krakowa i Radnych Miasta Krakowa w sprawie głosowania nad uruchomieniem 

środków z programu „Nowa Huta dziś” oraz zwiększenia środków na ww. program – 

załącznik nr 4.  
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W dyskusji głos zabrali radni: Marek Kurzydło, Stanisław Moryc, Adam Krztoń, Krystyna 

Frankiewicz, Adam Krztoń, Marian Baś, Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Stanisław 

Moryc, Mariusz Woda, Stanisław Moryc.  

 

 

Prowadzący zapytał kto z radnych wyraża zgodę na głosowanie Apelu Grupy Radnych. 

Wyniki głosowania: za głosowało         –     18 radnych 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie Apelu. 

Wyniki głosowania: za głosowało         –     18 radnych 

Apel został przyjęty. 

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

      Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXXII sesję o godz. 20.11, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 
Protokołowała:                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                                                Stanisław Moryc 
 


