
Dz.18.0020.1.39.2013
Podsumowanie:

XXXIX sesja VI kadencji 
w dniu 25 listopada 2013 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII 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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 7,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 8,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 9,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 11,
- w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki

nr 114 obr. 45 w Krakowie – druk nr 12,
- w  sprawie  opinii  dot.  propozycji  ustalenia  dni  i  godzin  otwierania  oraz  zamykania

placówek  handlu  detalicznego,  zakładów gastronomicznych  i  usługowych  na  terenie
Gminy Miejskiej Kraków – druk nr 13,

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 219/1 obr. 33 jednostka ewidencyjna Nowa
Huta w Krakowie  – druk nr 14,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – 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: 

XXXIX/596/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIX/597/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIX/598/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIX/599/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIX/600/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIX/601/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIX/602/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIX/603/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIX/604/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIX/605/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIX/606/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XXXIX/607/13 w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu 

na części działki nr 114 obr. 45 w Krakowie
XXXIX/608/13 w sprawie opinii dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz 

zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych 

i usługowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
XXXIX/609/13 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 219/1 obr. 33 jednostka 

ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie  
XXXIX/610/13 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Dz.18.0020.1.39.2013

PROTOKÓŁ
XXXIX SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 
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XXXIX sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 25 listopada 2013 r. w
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektu uchwały na Druku nr 15, 16 – zał. nr 2, 3.
3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 13 – zał. nr 4.
4) Oryginały uchwał - zał. nr 5.
5) Wolne wnioski radnej Marii Sajdak – zał. nr 6, 7 i 8.
6) Wolne wnioski radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 9 i 10. 

________________________________

XXXIX  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.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII 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 dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 7,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 8,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 9,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 11,
- w sprawie opinii do wygaszenia i ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki

nr 114 obr. 45 w Krakowie – druk nr 12,
- w  sprawie  opinii  dot.  propozycji  ustalenia  dni  i  godzin  otwierania  oraz  zamykania

placówek  handlu  detalicznego,  zakładów gastronomicznych  i  usługowych  na  terenie
Gminy Miejskiej Kraków – druk nr 13,

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014 – druk nr 14.
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 obrady Stanisław Moryc poinformował,  że wycofuje z porządku obrad
projekt uchwały:

- w sprawie zadań priorytetowych na rok 2014 – druk nr  14.
W związku z powyższym nastąpi zmiana numeracji  dodatkowych druków. 

Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynęły  wnioski  o  włączenie  pod  obrady  projektów
uchwał:

-  w sprawie opinii do zbycia części działki nr 219/1 obr. 33 jednostka ewidencyjna Nowa
Huta w Krakowie (zał. nr 2)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 15.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     21 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 3)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 16.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       0

Porządek obrad XXXIX sesji został przyjęty.

Przewodniczący poinformował radnych, że w punkcie 7 „Oświadczenia i komunikaty” głos
zabiorą mieszkańcy Dzielnicy.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji 

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

4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

Przystąpiono do procedowania uchwał.
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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  Polityki Społecznej.

- 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 XXXIX/596/13. 

Druk  nr  2  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXVIII/597/13. 

Druk  nr  3  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIX/598/13. 

Druk  nr  4  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIX/599/13. 
Druk  nr  5  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIX/600/13. 

Druk  nr  6  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIX/601/13. 

Druk  nr  7  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIX/602/13. 

Druk  nr  8  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIX/603/13. 

Druk  nr  9  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIX/604/13. 
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Druk  nr  10  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIX/605/13. 

Druk  nr  11  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
W dyskusji głos zabrali radni: Anna Stabryła, Krystyna Jastrzębska.
 Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XXXIX/606/13. 

Druk  nr  12  –  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 części działki nr
114 obr. 45 w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr Uchwała nr XXXIX/607/13. 

Druk  nr  13  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Miejskiej
Kraków.
Prowadzący poinformował, że Zarząd przygotował Autopoprawkę do Druku nr 13 – zał. nr 4.
Głos zabrał radny Janusz Więcław.
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały z Autopoprawką .
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się       -      2 radnych
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Uchwała nr Uchwała nr XXXIX/608/13. 

Druk nr 14 – wycofany

Druk nr  15 (po zmianie nr 14) – projekt  Zarządu – referent Janusz Więcław, pozytywna
opinia  Komisji  Planowania  Przestrzennego,  Ochrony  Środowiska,  Mienia  i  Rozwoju
Gospodarczego.

-  w sprawie opinii do zbycia części działki nr 219/1 obr. 33 jednostka ewidencyjna Nowa
Huta w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr Uchwała nr XXXIX/609/13. 

Druk nr  16 (po zmianie nr  15)  –  projekt  Zarządu – referent  Małgorzata Bąk,  pozytywna
opinia Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      1 radny
Uchwała nr XXXIX/610/13. 

5. Wolne wnioski.

Wolne  wnioski  –  radna  Maria  Sajdak  złożyła  3  wnioski  (zał.  nr  5,  6,  7),  radna
Miłosława Ciężak  złożyła 2 wnioski (zał. nr 8, 9).

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował  radnych,  że  członkowie  zarządu
uczestniczyli  w  uroczystościach  otwarcia  Sali  sensorycznej  w  Przedszkolu  nr  104,  os.
Chałupki  medale  dla  mieszkańców,  Dnia  Seniora,  przygotowaniach  do  Wigilii  Pokoleń,
Wigilii  dla  osób  niepełnosprawnych,  60-leciu  MDK  im.  Korczaka,  Przeglądzie  Pieśni
Patriotycznej na os. Szklane Domy,  powiadomił o spotkaniach z Przewodniczącym RMK,
przedstawicielami ZIKiT – wysokość środków powierzonych na rok 2014, projekcie Budżetu
MK przedstawionym przez Prezydenta MK. 

Radna Miłosława Ciężak zapytała czy zarząd zapoznał się z projektem Budżetu MK
na rok 2014.
Przewodniczący  poinformował  o  planowanym  spotkaniu  z  Panem  Prezydentem  MK  w
sprawie zadań pisanych do Budżetu. 

Radna  Elżbieta  Mitka  poprosiła  o  interwencję  u  Prezydenta  MK  o  zwiększenie
środków na sprzątanie i pielęgnację terenów zielonych. 

7. Oświadczenia i komunikaty.
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Przedstawiciel  Stowarzyszenia  Łąki  Nowohuckie  przedstawił  i  obszernie  omówił
sprawę  konieczności  uzupełnienia  brakującego  odcinka  ścieżki  biegowej  dookoła  Łąk
Nowohuckich, na odcinku od ul. bp. F. Padniewskiego do Szkoły Muzycznej na os. Centrum
E, z ominięciem NCK. Ze ścieżki korzysta około 200 biegaczy. U podnóża skarpy za NCK
znajduje się dogodny pas terenu szerokości kilku metrów, który można wykorzystać. Koszt
budowy ścieżki - wersja prosta to około 21.000 zł, wersja pełna – około 70.000 zł.
Rada Dzielnicy powinna utworzyć listę najważniejszych inwestycji wg ich pilności i umieścić
na niej uzupełnienie ścieżki.

W dyskusji na temat ścieżki głos zabrali: Józef Szuba, przedstawiciel Stowarzyszenia
Łąki  Nowohuckie,  Krystyna  Frankiewicz  –  czyja  własność  terenu,  przedstawiciel
Stowarzyszenia  Łąki  Nowohuckie,  Elżbieta  Mitka  –  Komisja  Kultury  Rady  Dzielnicy
zapoznaje się z pracą wszystkich placówek kulturalnych z terenu Dzielnicy.  

  
Mieszkaniec os. Wróżenice poruszył problemy:

1. smog w Krakowie - konieczność budowy obwodnicy S 7,
2. opłaty za wywóz śmieci, segregacja – kradzież worków,
3. ustalenie harmonogramu odbioru i  podstawienie pojemników na zużyte urządzenia

elektryczne oraz odpady wielkogabarytowe,
4. opłat wprowadzonych za korzystanie z parkingu przy Przychodni na ul. Ujastek,   
5. przekształcenie osiedli wiejskich w sołectwa,
6. pieniądze z podatków pochodzące od mieszkańców Nowej Huty są przeznaczane na

rozwój innych Dzielnic np. Podgórze,
7. należy  ograniczyć  liczbę  posłów  i  senatorów,  powinny  być  wprowadzone  okręgi

jednomandatowe.

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Jerzy Daniec, Elżbieta Mitka..

Mieszkaniec os.  Branice poprosił  o interwencję  w ZIKiT o przyspieszenie terminu
wyczyszczenia  rowu przy ul. Szymańskiego przy giełdzie, brak odpływu wody powoduje
rozmakanie drogi i utrudnia dojazd do domu.

W dyskusji głos zabrali radni: Wiesława Zboroch, Krystyna Frankiewicz, Wiesława
Zboroch, mieszkaniec, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak. W chwili obecnej trwają prace
przy czyszczeniu rowu.  

Radna  Stanisława  Rusinowska  podziękowała  radnym za  pozytywne zaopiniowanie
ograniczenia  handlu  detalicznego  w  Wigilię  Bożego  Narodzenia,  Wielki  Piątek  i  każdą
niedzielę do godziny 12.00.

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 16 grudnia  2013
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII. 
Termin sesji może ulec zmianie w zależności od daty przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa
Budżetu na rok 2014 (ewentualnie 19 lub 20 grudnia 2014). 
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.
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9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
zamknął XXXIX sesję o godz. 19.10, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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