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Dz.18.0021.35.2016 
Podsumowanie: 

 

XXXV sesja VII kadencji  

w dniu 6 kwietnia 2017 r. 
 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 439 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/355/16 z dnia 

14 lipca 2016 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta na rok 2017. 

Druk nr 440 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017. 

Druk nr 442 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 507 obr. 

33 w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęte uchwały:  
 

 

XXXV/411/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/408/17 z dnia 27 marca 2017 w 

sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017 

XXXV/412/17 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017 

XXXV/413/17 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 507 obr. 33 w Krakowie 
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Dz-18.0021.35.2017 

 

PROTOKÓŁ 

XXXV  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

XXXV sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 6 kwietnia 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 439 – zał. nr 2, 

3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku Nr 440 – zał. nr 3, 

4) Oryginały uchwał – zał. nr 4. 

 

XXXV 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 XXXIV sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 439 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/355/16 z dnia 

14 lipca 2016 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta na rok 2017. 

Druk nr 440 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2017. 

Druk nr 441 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wniosku do Prezydenta dot. wpisania do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań 

planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2017 - 2018. 

Druk nr 442 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 507 obr. 

33 w Krakowie. 

 

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

4) projektów uchwał wg kolejności wprowadzania na sesję: 

 

Druk nr 439 (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: 17 radnych 

Za głosowało         –     17 radnych 
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Przeciw        -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 440 (projekt uchwały zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/355/16 z dnia 

14 lipca 2016 w sprawie 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: 18 radnych 

Za głosowało         –     18 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 441 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wniosku do Prezydenta dot. wpisania do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań 

planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2017 - 2018. 

Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wycofał w/w projekt z porządku obrad. 

 

Druk nr 442 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego 

zarządu – ogródek jordanowski ul. Pysocice. 

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.  

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 XXXV sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XXXIV sesji 

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

Przewodniczący stwierdził, że protokół z XXXIV sesji został przyjęty. 
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4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał: 

 

Druk nr 439 - 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. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0 

Wstrzymał się         -       0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

Uchwała nr XXXV/411/17. 

 

Druk nr 440 - projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc. 

 

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/355/16 z dnia 14 lipca 2016 w sprawie 

rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 

2017. 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka Zarządu (zał. nr 3), która będzie 

procedowana. 

W dyskusji głos zabrali radni: Adam Krztoń, Mariusz Woda, Marian Baś, Edward Wurst, 

Stanisław Moryc. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z Autopoprawką.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 14 radnych 

Za głosowało         –     13 radnych 

Przeciw         -       1 radny 

Wstrzymało się      -       0 

5 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXXV/412/17. 

 

Druk nr 441 – wycofany.  

 

Druk nr 442 - projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, Stanisław Moryc, pozytywna 

opinia Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju 

Gospodarczego. 

 

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 507 obr. 33 w Krakowie.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 16 radnych 

Za głosowało         –     16 radnych 

Przeciw         -       0 
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Wstrzymał się         -       0 

3 radnych nie brało udziału w głosowaniu. 

Uchwała nr XXXV/413/17. 

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc złożył 

Radnym życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. 
 

6. Zamknięcie sesji. 

 

      Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął XXXV sesję o godz. 18.15, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 
Protokołowała:                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                                                Stanisław Moryc 
 


