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Dz-18.0021.1.2014

Podsumowanie:

I sesja VII kadencji
w dniu 16 grudnia 2014 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji,
2.

Ślubowanie członków Rady Dzielnicy,

3.

Przedstawienie projektu porządku obrad,

4.

Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,

5.

Oświadczenia i komunikaty.

Podjęte uchwały:
I/1/11

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa
Huta
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Dz-18.0021.1.2014

PROTOKÓŁ
I SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
I sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 16 grudnia 2014 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 1 – zał. nr 2 i 3.
3) Procedura wyboru Przewodniczącego – zał. nr 4.
4) Poprawka do projektu uchwały na Druku nr 1 – zał. nr 5.
5) Poprawka do projektu uchwały na Druku nr 1 – zał. nr 6.
6) Protokół Komisji Skrutacyjnej – zał. nr 7.
7) Oryginał uchwały - zał. nr 8.
_________________________________
I sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta prowadził Radny Miasta Krakowa, Pan
TOMASZ URYNOWICZ, który serdecznie przywitał członków Rady, przybyłych Gości,
stwierdził quorum oraz otworzył pierwszą sesję o godz. 18.00.
Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Wyborczej, Pani Monika Witek wręczyła nowo
wybranym członkom Rady Dzielnicy zaświadczenie o wyborze.
Zaświadczenia odebrali wszyscy radni Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy.
Prowadzący obrady odczytał Rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Członkowie Rady wyczytywani w porządku alfabetycznym kolejno wypowiadali słowo
„ślubuję” dodając „Tak mi dopomóż Bóg”. Wszyscy radni złożyli ślubowanie.

3. Przedstawienie projektu porządku obrad.
Prowadzący obrady Tomasz Urynowicz przystąpił do ustalenia porządku obrad.
Projekt porządku obrad został doręczony wraz z zawiadomieniem o sesji.
Projekt porządku obrad obejmował:
1/ przedstawienie projektu porządku obrad
2/ wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
3/ oświadczenia i komunikaty.
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Prowadzący obrady poinformował radnych o złożeniu przez Radnego Miasta Krakowa Pana
Sławomira Pietrzyka projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz o
konieczności złożenia pisemnego wniosku o wprowadzenie przedmiotowego projektu
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Dzielnicy XVIII Nowa Huta do porządku
obrad (wymóg statutowy).
Radna Miłosława Ciężak w imieniu Grupy Radnych złożyła wymagany wniosek – zał.
nr 2.
Radny Adam Krztoń w imieniu Grupy Radnych złożył wymagany wniosek – zał. nr 3.
Prowadzący obrady Tomasz Urynowicz poinformował radnych, że nie wprowadzenie
przedmiotowego wniosku do porządku obrad będzie skutkowało koniecznością odroczenia
sesji i kontynuowania jej w wyznaczonym terminie.
Prowadzący Tomasz Urynowicz stwierdził, że oba wnioski są tożsame i poddał wniosek pod
głosowanie.
Wyniki głosowania:
- za
- 21 członków Rady
- przeciw
- 0
- wstrzymało się - 0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku
obrad wraz z wprowadzoną zmianą stanowi porządek obrad I sesji.

4. Wybór Przewodniczącego Zarządu.
Prowadzący obrady, Pan Tomasz Urynowicz przystąpił do procedury wyboru
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy. Wyjaśnił, że dla zachowania wymogów formalnoprawnych zgłoszenie kandydata może nastąpić w formie złożenia pisemnej poprawki, określił
termin składania poprawek do chwili powołania Komisji Skrutacyjnej.
Przed przystąpieniem do wyboru Komisji Skrutacyjnej Pan Tomasz Urynowicz
zaproponował przyjęcie w trybie § 25 ust. 5 Statutu Dzielnicy rozstrzygnięcia
proceduralnego, dotyczącego procedury głosowania (zał. nr 4) i poprosił o jego przyjęcie.
Zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie przyjęcia procedury głosowania:
- za
- 21 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Prowadzący obrady, Tomasz Urynowicz stwierdził przyjęcie procedury.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Prowadzący obrady, Tomasz Urynowicz przystąpił do powołania Komisji
Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu. Przypomniał, iż
osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Następnie poprosił
o zgłaszanie kandydatów i zaproponował, aby komisja liczyła trzech członków.
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Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:
Pan Edward Wurst (kandydata zgłosił Edward Porębski)
Pani Małgorzata Bąk (kandydata zgłosił Stanisław Moryc)
Pan Adam Krztoń (kandydata zgłosiła Beata Poszwa)
Pani Krystyna Frankiewicz (kandydatkę zgłosił Edward Porębski)
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu by Komisja liczyła 4 członków.
Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
Następnie ustalono skład Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu (en block):
za: 21, przeciwko: 0, wstrzymujących: 0.
Pan Tomasz Urynowicz stwierdził, że Rada powołała Komisję Skrutacyjną, a następnie
poprosił Komisję o wybór przewodniczącego Komisji.
Prowadzący ogłosił 1 min przerwy na wybór Przewodniczącego.
Po przerwie
Komisja poinformowała, że wybrała ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Panią
Krystynę Frankiewicz.
Pan Tomasz Urynowicz stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej została Pani
Krystyna Frankiewicz.
Prowadzący wyjaśnił, że jeżeli Rada nie wybierze Przewodniczącego Zarządu odroczy
posiedzenie I sesji i zarządzi kontynuowanie obrad w wyznaczonym terminie. Ponadto
zgodnie z przepisem § 56 ust. 1 Statutu Dzielnicy jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w
terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów w Biuletynie Informacji
Publicznej ulega rozwiązaniu co stwierdza Rada Miasta Krakowa w drodze uchwały.
Prowadzący obrady Pan Tomasz Urynowicz poinformował radnych, że w
zakreślonym terminie (do powołania Komisji Skrutacyjnej) zgłoszeni zostali następujący
kandydaci na funkcję Przewodniczącego Zarządu:
1. Kacper Rosa
2. Stanisław Moryc.
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Prowadzący poprosił kandydatów o zabranie głosu.
Radny Kacper Rosa przedstawił się i zadeklarował chęć współpracy ze wszystkimi radnymi.
Radny Stanisław Moryc przedstawił się i zadeklarował chęć współpracy ze wszystkimi
radnymi.
W dalszej kolejności Radni zadawali kandydatom na Przewodniczącego pytania, a oni
udzielali odpowiedzi:
- Miłosława Ciężak (do Stanisława Moryca) – czy w tej kadencji będą przypadki, że osiedle
może nie dostać ani jednej złotówki na remont chodnika,
- Stanisław Moryc – w tamtej kadencji nie było takich osiedli, które nie dostały żadnych
środków, środki pochodzą z różnych źródeł, również z miasta,
- Miłosława Ciężak – chodzi o środki z budżetu Dzielnicy,
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- Stanisław Moryc – środki były dzielone zgodnie potrzebami, wnioskami mieszkańców i
radnych,
- Krystyna Frankiewicz (do Kacpra Rosy) – jak Pan chce pogodzić interesy wszystkich
radnych, czy będzie Pan dążył do konsolidacji,
- Kacper Rosa – nie chcę stwarzać podziałów na partie polityczne, podziały karzą
mieszkańców,
- Katarzyna Kapelak-Legut (do Stanisława Moryca) – czy w ramach komunikacji z
mieszkańcami będą zachowane zdrowe zasady rzetelnego dialogu,
Stanisław Moryc – w mediach były prezentowane różne wydarzenia, radni, którzy chcieli
mogli zamieszczać informacje,
- Miłosława Ciężak (do Stanisława Moryca) – czy będą możliwe tak jak w Radzie MK
parytety w kierowaniu komisjami,
- Stanisław Moryc – nie wiem jakie będą funkcjonowały komisje, zadecyduje Rada,
- Katarzyna Kapelak-Legut (do Stanisława Moryca) – czy konsultacje społeczne będą się
odbywały w godzinach dostępnych dla mieszkańców,
- Stanisław Moryc – będą konsultacje z mieszkańcami, jestem otwarty,
- Krystyna Frankiewicz (do Kacpra Rosy) – czy będą parytety przy podziale funkcji i pracy w
komisjach,
- Kacper Rosa – dobór do komisji będzie adekwatny do kompetencji radnych, nie można
ograniczać liczby radnych w komisjach,
- Krystyna Frankiewicz (do Kacpra Rosy) – czy będą parytety dla przewodniczących komisji,
- Kacper Rosa – jest to ustalenia na wspólnym spotkaniu,
- Miłosława Ciężak (do Stanisława Moryca) – jak będą wyglądać delegacje radnych,
- Stanisław Moryc – zgodnie z uchwałą Rady, alfabetycznie,
- Adam Krztoń (do Kacpra Rosy) – czy ma Pan doświadczenie w pracy samorządowej,
- Kacper Rosa – byłem radnym i członkiem zarządu w V kadencji.
Prowadzący obrady ogłosił 15 minut przerwy technicznej na przygotowanie kart do
głosowania.
Po przerwie
Przystąpiono do głosowania Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.
Przewodnicząca komisji Skrutacyjnej przypomniała procedurę głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania.
Przewodnicząca Pani Krystyna Frankiewicz wyczytała w kolejności alfabetycznej nazwiska
Radnych, którzy karty opatrzone pieczęcią wrzucali do urny.
Prowadzący obrady ogłosił przerwę na policzenie głosów i sporządzenie protokołu przez
Komisję Skrutacyjną.
Po przerwie
Przewodnicząca Komisji, Pani Krystyna Frankiewicz odczytała na forum Rady
Dzielnicy treść protokołu. Odbyło się głosowanie tajne, z następującym wynikiem:
- kandydat Stanisław Moryc - otrzymał 12 głosów
- kandydat Kacper Rosa
- otrzymał 9 głosów
Wszyscy obecni brali udział w głosowaniu.
Protokół wraz z kartami do głosowania - zał. nr 7.
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Na podstawie odczytanego protokołu prowadzący obrady, Pan Tomasz Urynowicz
stwierdził wybór Pana Stanisława Moryca na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.

Została podjęta uchwała Nr I/1/14 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Pan Tomasz Urynowicz złożył gratulacje Panu Stanisławowi Morycowi i przekazał Mu
przewodniczenie obradom.

Prowadzący obrady
Radny Miasta Krakowa
Tomasz Urynowicz

Przewodniczący Stanisław Moryc podziękował radnym za wybór i poprosił
wszystkich o współpracę.
Przedstawił kandydatury członków zarządu i poprosił o ich poparcie:
- Zastępca Przewodniczącego – Józef Szuba,
- członkowie zarządu – Małgorzata Bąk, Andrzej Kowalik, Mariusz Woda.
Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie

5. Oświadczenia i komunikaty.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
poinformował radnych o terminie II nadzwyczajnej sesji, która odbędzie się w dniu 22
grudnia 2014 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII .
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
poinformował radnych o terminie III sesji, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku o
godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII .
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.
Prowadzący obrady Stanisław Moryc zamknął I sesję Rady VII kadencji o godz. 19.35.
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Stanisław Moryc
Protokół sporządziła:
Małgorzata Kowalska

