
Dz.18.0020.1.33.2013
Podsumowanie:

XXXIII sesja VI kadencji 
w dniu 17 czerwca 2013 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII  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 pomieszczenia tymczasowego –

druk nr 5,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 131, części działek nr: 130, 132 oraz 85/1 obr. 30

jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie – druk nr 6,
- w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac

remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014 – druk nr 7,
- w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac

remontowych żłobków na rok 2014 – druk nr 8,
- w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac

remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych
wraz z oświetleniem w roku 2014 – druk nr 9,

- w sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w zakresie  modernizacji
ogródków jordanowskich na rok 2014 – druk nr 10,

- w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  tworzenia
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2014 – druk nr 11,

- w sprawie zadań  powierzonych w zakresie  lokalnych wydarzeń  kulturalnych na  rok
2014 – druk nr 12,

- w sprawie zadań  powierzonych z zakresu budowy,  modernizacji,  prac  remontowych
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2014 – druk nr 13,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 14,
- w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we

Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich – druk nr 15.
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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Podjęte uchwały: 

XXXIII/481/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego.
XXXIII/482/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego.
XXXIII/483/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego.
XXXIII/484/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego.
XXXIII/485/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego.
XXXIII/486/13 w sprawie opinii do zbycia działki nr 131, części działek nr: 130, 132 

oraz 85/1 obr. 30 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie
XXXIII/487/13 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 

2014
XXXIII/488/13 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych żłobków na rok 2014
XXXIII/489/13 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i 

przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014
XXXIII/490/13 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

modernizacji ogródków jordanowskich na rok 2014
XXXIII/491/13 w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie 

tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2014
XXXIII/492/13 w sprawie zadań powierzonych w zakresie lokalnych wydarzeń 

kulturalnych na rok 2014
XXXIII/493/13 w sprawie zadań powierzonych z zakresu budowy, modernizacji, prac 

remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej w roku 2014
XXXIII/494/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIII/495/13 w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy XVIII, 

zawartych we Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich
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Dz.18.0020.1.33.2013

PROTOKÓŁ
XXXIII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XXXIII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się  17 czerwca 2013 r.  w
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1, 1a.
2) Wnioski o wprowadzenie projektu uchwały na Druku nr 14,15 – zał. nr 2,3.
3) Poprawka Radnej Miłosławy Ciężak do projektu uchwały na Druku Nr 9 – zał. nr 4
4) Poprawka Radnej Krystyny Frankiewicz do projektu uchwały na Druku Nr 9 –

zał. nr 5.
5) Oryginały uchwał - zał. nr 6.
6) Wolny wniosek radnej Marii Sajdak – zał. nr 7.

________________________________

XXXIII  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. 

Radni uczcili minutą ciszy pamięć śp. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37. 

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 XXXII  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 pomieszczenia tymczasowego –

druk nr 5,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 131, części działek nr: 130, 132 oraz 85/1 obr. 30

jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie – druk nr 6,
- w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac

remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014 – druk nr 7,
- w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac

remontowych żłobków na rok 2014 – druk nr 8,
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- w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych
wraz z oświetleniem w roku 2014 – druk nr 9,

- w sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w zakresie  modernizacji
ogródków jordanowskich na rok 2014 – druk nr 10,

- w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  tworzenia
zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na rok 2014 – druk nr 11,

- w sprawie zadań  powierzonych w zakresie  lokalnych wydarzeń  kulturalnych na  rok
2014 – druk nr 12,

- w sprawie zadań  powierzonych z zakresu budowy,  modernizacji,  prac  remontowych
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2014 – druk nr 13.

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 wpłynął wniosek o włączenie
pod obrady projektu uchwały:

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 2)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 14.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

-  w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu Dzielnicy XVIII, zawartych we
Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich (zał. nr 3)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 15.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       1 radny

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Porządek obrad XXXIII sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXXII sesji
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
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Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXII 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:  Stanisław Maranda,  Małgorzata  Bąk,  Stanisław  Maranda,
Krystyna Jastrzębska,  Miłosława Ciężak, Stanisław Maranda,  Miłosława Ciężak,  Krystyna
Jastrzębska, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Jastrzębska,
Krystyna Frankiewicz, Krystyna Jastrzębska, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      3 radnych
Uchwała nr XXXIII/481/13. 

Druk nr 2 – projekt Zarządu – Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Komisji Mieszkalnictwa,
Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIII/482/13. 

Druk nr 3 – projekt Zarządu – Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Komisji Mieszkalnictwa,
Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIII/483/13. 

Druk nr 4 – projekt Zarządu – Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Komisji Mieszkalnictwa,
Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0 
Wstrzymało się      -       0 
Uchwała nr XXXIII/484/13. 

Druk nr 5 – projekt Zarządu – Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Komisji Mieszkalnictwa,
Rodziny i Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Edward Porębski.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIII/485/13. 

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

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 131, części działek nr: 130, 132 oraz 85/1 obr. 30 
jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       1 radny
Uchwała nr XXXIII/486/13. 
 
Druk nr 7 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik, pozytywna opinia Komisji Edukacji,
Turystyki i Sportu.

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych 
szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXXIII/487/13. 

Druk nr 8 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik, pozytywna opinia Komisji Edukacji,
Turystyki i Sportu.

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych 
żłobków na rok 2014.

6



Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
Uchwała nr XXXIII/488/13. 

Druk nr 9 (z Autopoprawką) – projekt Zarządu – referent Jerzy Daniec, pozytywna opinia
Komisji Infrastruktury Komunalnej.

-  w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych
dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem
w roku 2014.
Radna Miłosław Ciężak złożyła i przedstawiła poprawkę do w/w druku – zał. nr 4.
Przewodniczący zaproponował umieszczenie dodatkowych zadań na końcu listy tj. od pozycji
138 do 145. 
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosław Ciężak i Stanisław Moryc.
Stanisław Moryc zgłosił propozycję wprowadzenia autopoprawki do Uzasadnienia polegającą
na uzupełnieniu zdania „Uszczegółowienie zadań  wraz z kwotą  zostanie przedstawione w
oparciu o przeglądy w terenie i wnioski mieszkańców przez Zarząd i Komisję Infrastruktury
Komunalnej” 
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna
Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Elżbieta  Mitka,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz – zgłosiła propozycje remontów na os. Ogrodowym,
Willowym,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna
Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Józef  Szuba,
Krystyna Frankiewicz,  Józef Szuba,  Edward Porębski  –  remont  ul.  Klasztornej,  Stanisław
Moryc, Edward Porębski – remont ul. Spiechowicza, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda –
złożył wniosek mieszkańców popierający remont chodnika przy bloku nr 11 na os. Uroczym,
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Stanisława Rusinowska – chodnik przy ul. Bulwarowej,
Stanisław  Moryc,  Stanisława  Rusinowska,  Andrzej  Kowalik,  Edward  Porębski,  Krystyna
Frankiewicz.   

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę Uzasadnienia j.w.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Poprawkę przyjęto.

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 4.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Poprawkę przyjęto.

Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnej Krystyny Frankiewicz – zał. nr 5.

7



Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Poprawkę przyjęto.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z w/w poprawkami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się       -      2 radnych
Uchwała nr XXXIII/489/13.

Druk  nr  10  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu.

-  w  sprawie  wstępnej  listy  rankingowej  zadań  powierzonych  w  zakresie  modernizacji
ogródków jordanowskich na rok 2014.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Stanisław  Maranda,  Andrzej  Kowalik,  Stanisław  Moryc,
Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Stanisław
Maranda.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się         -      1 radny
Uchwała nr XXXIII/490/13.

Druk  nr  11  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu.

- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie tworzenia zieleńców i
skwerów wraz z małą architekturą na rok 2014.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski,
Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się       -      2 radnych
Uchwała nr XXXIII/491/13.

Druk nr 12 – projekt Zarządu – referent Elżbieta Mitka, pozytywna opinia Komisji Kultury i
Zabytków.

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych na rok 2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
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Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się         -      1 radny
Uchwała nr XXXIII/492/13.

Druk  nr  13  –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu.

-  w  sprawie  zadań  powierzonych  z  zakresu  budowy,  modernizacji,  prac  remontowych
osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w roku 2014.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,
Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIII/493/13.

Druk  nr  14  –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIII/494/13.

Druk  nr  15  –  projekt  Zarządu  –  referent  Jerzy  Daniec,  pozytywna  opinia  Komisji
Infrastruktury Komunalnej.

-  w sprawie zaopiniowania  inwestycji  miejskich z  terenu Dzielnicy XVIII,  zawartych we
Wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich.
W dyskusji  głos zabrali  radni:  Edward Porębski,  Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz,
Stanisław  Moryc,  Józef  Szuba,  Stanisław  Maranda,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski,
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Stanisław Moryc, Józef Szuba.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIII/495/13.

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Maria Sajdak złożyła wniosek (zał. nr 7).

6. Informacja z pracy Zarządu.
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Członek Zarządu Krystyna Jastrzębska poinformowała o rozstrzygnięciu przetargu na
wyjazd  dzieci  niepełnosprawnych  na  turnus  rehabilitacyjno-wczasowy  do  Zembrzyc.
Zaapelowała do radnych o poparcie inicjatywy przeznaczenia środków na wakacje dla dzieci
niepełnosprawnych na rok 2014. 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o jubileuszu 25-lecia ks. proboszcza
z  os.  Górka  Kościelnicka,  festynach,  turniejach  i  uroczystościach  zakończenia  roku  w
przedszkolach, Dniu Otwartym Magistratu, wynikach konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 19, jubileuszu 50-lecia ZNP.
Prowadzący poprosił  radnych o włączenie się  w przygotowania Miejskich Dożynek, które
odbędą się w dniu 25 sierpnia w os. Wolica. 

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radna  Elżbieta  Mitka  poparła  działalność  i  odniosła  się  do  wypowiedzi  radnej
Krystyny Jastrzębskiej.

Radny  Janusz  Więcław zaproponował  przygotowanie  projektu  uchwały  w sprawie
utworzenia  ogródka  jordanowskiego  dla  dzieci  niepełnosprawnych  na  terenie  Dzielnicy
XVIII.

Radna Anna Stabryła krytycznie odniosła się  do artykułu w zamieszczonego TGN
dotyczącego „Smoczego skweru”.

Radny Edward Porębski zapytał o zaangażowanie i stan realizacji zadań powierzonych
i priorytetowych Dzielnicy XVIII w roku 2013.  
Prowadzący Stanisław Moryc poinformował o rozpoczęciu realizacji zadań.

W dyskusji na temat zabójstwa na os. Szkolnym udział wzięli radni: Edward Porębski
i Stanisław Moryc.

W dyskusji odnośnie objęcia patronatem imprezy „DNI NOWEJ HUTY” udział wzięli
radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc.

Radny  Janusz  Więcław  poruszył  sprawę  Obwieszczenia  PMK  o  ponownym
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Budowa ZPTO przy
ul. Giedroycia w Krakowie.
W dalszej dyskusji udział wzięli radni Stanisław Moryc i Janusz Więcław 

Przewodniczący odniósł  się  do wypowiedzi  radnej Anny Stabryły, a  także omówił
problem współpracy z radnymi MK.

Radna Krystyna Frankiewicz zwróciła uwagę,  że radni z opozycji również  pracują,
informacje o tym należałoby podawać w prasie.  
Prowadzący ustosunkował się do wypowiedzi radnej.

Radny  Marian  Paciorek  zgłosił  wniosek  formalny  o  ponowne  sprawdzenie  listy
obecności.
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Radni powtórnie podpisali listę obecności – zał. nr 1a.

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

Ustalono terminy posiedzeń komisji problemowych Rady w dniach 1,2,3 lipca 2013.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
zamknął XXXIII sesję o godz. 19.45, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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