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Dz-18.0020.1.1/2011

Podsumowanie:

I sesja VI kadencji
w dniu 27 stycznia 2011 r.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie projektu porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.
4. Ustalenie liczby Członków Zarządu Dzielnic.
5. Wybór członków zarządu.
6. Oświadczenia i komunikaty.

Podjęte uchwały:
I/1/11

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa

I/2/11

Huta
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII

I/3/11

Nowa Huta
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa

I/4/11

Huta
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta

I/5/11

w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta

I/6/11

w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta

I/7/11

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa

I/8/11

Huta
w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy

I/9/11

XVIII Nowa Huta
w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony
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Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII
I/10/11

Nowa Huta
w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób

I/11/11

Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie powołania Komisji Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami

I/12/11

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie powołania Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu Rady

I/13/11

Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie powołania Komisji Kultury i Zabytków Rady Dzielnicy XVIII

I/14/11

Nowa Huta
w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy

I/15/11

XVIII Nowa Huta
w sprawie powołania Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady

I/16/11

Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady

I/17/11

Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej

I/18/11

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania
Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

I/19/11

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy

I/20/11

XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Informacji i Kontaktów z

I/21/11

Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji
Edukacji, Turystyki i Sportu Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

I/22/11

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji

I/23/11

Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji

I/24/11

Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Zabytków Rady
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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Dz-18.0020.1.1/2011

PROTOKÓŁ
I SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
I sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 27 stycznia 2011 r. w siedzibie
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:
1) Lista obecności radnych– zał. nr 1
2) Lista obecności Gości – zał. nr 2
3) Wniosek o poszerzenie projektu porządku obrad sesji o punkt dotyczący powołania
komisji problemowych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta – zał. nr 3.
4) Oryginały uchwał - zał. nr 4.
5) Wnioski o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady w trybie nagłym - załączniki
nr: 5, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36,
37,38, 39.
6) Poprawka do proj. uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego - zał. nr 6.
7) Procedura wyboru przewodniczącego - zał. nr 7.
8) Opinia prawna Kancelarii Rady Miasta Krakowa – zał. nr 8.
9) Protokoły Komisji Skrutacyjnej - zał. nr: 9, 14, 16, 18.
10) Poprawka Grupy Radnych do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej – zał. nr 29.
11) Rezygnacja radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 35.
_________________________________
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.

Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Wyborczej, Pani Elżbieta Chmiest wręczyła
zaświadczenia o wyborze na członka Rady Dzielnicy. Zaświadczenia odebrali wszyscy radni
Dzielnicy XVIII.
Prowadzący obrady Pan Tomasz Urynowicz wręczył nowowybranym radnym listy
gratulacyjne od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Wojewody Małopolskiego.

Ślubowanie.
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.” odczytał Prowadzący obrady. Członkowie Rady
wyczytywani w porządku alfabetycznym kolejno wypowiadali słowo „ślubuję” dodając „Tak
mi dopomóż Bóg”. Wszyscy radni złożyli ślubowanie.
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Radny Marian Paciorek w imieniu Grupy Radnych złożył projekt uchwały w
sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy wraz z wymaganymi
wnioskami.
1. Przedstawienie projektu porządku obrad.
Pan Tomasz Urynowicz przystąpił do ustalenia porządku obrad. Projekt porządku
obrad został doręczony wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1/ przedstawienie projektu porządku obrad
2/ wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
3/ wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
4/ ustalenie liczby Członków Zarządu Dzielnic
5/ wybór członków Zarządu
6/ oświadczenia i komunikaty.
Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do
projektu porządku obrad.
Radna Miłosława Ciężak zapytała jaki projekt uchwały wpłynął, ile osób go podpisało
oraz kiedy radni zdążyli go podpisać.
Prowadzący Tomasz Urynowicz wyjaśnił, że jest to projekt w sprawie wyboru
Przewodniczącego podpisany przez 13 osób. Druk został złożony i będzie rozpatrywany
później.
Prowadzący powrócił do projektu porządku obrad.
Radny Marian Paciorek w imieniu Grupy Radnych zgłosił wniosek o poszerzenie
projektu porządku obrad o punkt dotyczący powołania komisji problemowych Rady
Dzielnicy XVIII – zał. nr 3.
Prowadzący Tomasz Urynowicz poddał pod głosowanie wprowadzenie do projektu porządku
obrad w/w wniosku. Na prośbę Radnej Miłosławy Ciężak oczytał treść wniosku.
Radna Krystyna Frankiewicz poprosiła o wyjaśnienia dotyczące wniosku.
Prowadzący obrady Tomasz Urynowicz wyjaśnił zasady zgłaszania zmian do projektu
porządku obrad i powtórnie poddał pod głosowanie wprowadzenie wniosku.
Wyniki głosowania:
- za
- 21 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt porządku obrad wraz z uzupełnieniem.
Wyniki głosowania:
- za
- 21 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
Porządek obrad sesji został przyjęty.
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2. Wybór Przewodniczącego Zarządu.
Prowadzący obrady, Pan Tomasz Urynowicz przystąpił do procedury wyboru
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy. Wyjaśnił, że dla zachowania wymogów formalnoprawnych określonych w Statucie i Regulaminie Dzielnicy XVIII koniecznym jest zgłoszenie
pisemnego projektu uchwały przez uprawnioną Grupę Radnych (co najmniej 3) wraz z
wnioskiem o jego wprowadzenie pod obrady sesji w trybie § 21 Regulaminu Dzielnicy. Dla
przygotowania wniosku wraz z projektem zarządził 5 minut przerwy technicznej.
Po przerwie
Prowadzący obrady, Tomasz Urynowicz stwierdził, że wpłynął projekt uchwały w
sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu wraz z wnioskiem o wprowadzenie w trybie § 21
Regulaminu Dzielnicy, (tryb nagły) popartym przez uprawnioną liczbę radnych (zał. nr 5).
Wpłynęła również poprawka w sprawie wyboru Przewodniczącego zgłoszona przez Grupę
Radnych (zał. nr 6).
Przed przystąpieniem do wyboru Komisji Skrutacyjnej Pan Tomasz Urynowicz
zaproponował przyjęcie w trybie § 17 Regulaminu Dzielnicy rozstrzygnięcia proceduralnego,
dotyczącego procedury głosowania (zał. nr 7) i poprosił o jego przyjęcie: Nie zostały
zgłoszone poprawki do procedury.
Następnie zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie przyjęcia procedury głosowania:
- za
- 21 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
Prowadzący obrady, Tomasz Urynowicz stwierdził przyjęcie procedury.
Przystąpiono do głosowania wniosku (zał. nr 5) o wprowadzenie pod obrady I sesji
projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII.
Radny Stanisław Maranda zgłosił uwagi co do procedury wyboru Przewodniczącego.
Prowadzący obrady Tomasz Urynowicz wyjaśnił, że w ramach konsensusu zostało
przyjęte, że druga kandydatura jest przyjmowana w formie poprawki.
Radny Stanisław Maranda zauważył, że radny Marian Paciorek złożył projekt uchwały
przed tym jak został radnym.
Prowadzący Tomasz Urynowicz poinformował, że wpłynął projekt Grupy Radnych w
sprawie wyboru Przewodniczącego poparty przez uprawnioną Grupę Radnych wraz z
wnioskami o wprowadzenie. Odczytał jego treść - kandydat Stanisław Moryc.
Odczytał również treść poprawki – kandydat Janusz Więcław.
Pan Tomasz Urynowicz poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały do porządku obrad sesji.
- za
- 21 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
Wszyscy obecni brali udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący stwierdził, że wniosek został wprowadzony do porządku obrad wraz z poprawką.
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Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Prowadzący obrady, Tomasz Urynowicz przystąpił do powołania
Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i
Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy oraz członków Zarządu. Przypomniał,
kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Następnie
o zgłaszanie kandydatów i zaproponował, aby komisja liczyła trzech członków.
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Komisji
Zastępcy
iż osoby
poprosił

Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni:
Pani Krystyna Frankiewicz (kandydatkę zgłosił Edward Porębski)
Pani Maria Sajdak (kandydatkę zgłosił Edward Porębski)
Pan Marian Paciorek (kandydata zgłosił Józef Szuba)
Pan Adam Krztoń (kandydata zgłosił Stanisław Moryc)
Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu by Komisja liczyła 4 członków.
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 5 min przerwy.
Po przerwie
Komisja wybrała ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Panią Krystynę
Frankiewicz.
Prowadzący obrady Tomasz Urynowicz poinformował radnych, że w zakreślonym
terminie na podstawie projektu uchwały i poprawki na funkcję Przewodniczącego Zarządu
zostali zgłoszeni kandydaci – Stanisław Moryc i Janusz Więcław oraz poprosił
przedstawicieli projektodawców projektu o poinformowanie czy zgłoszenie kandydaci
wyrażają zgodę na kandydowanie.
Radna Miłosława Ciężak zapytała radnego Janusza Więcława - nie wyraził zgody na
kandydowanie.
Radny Józef Szuba zapytał radnego Stanisława Moryca – wyraził zgodę na kandydowanie .
Prowadzący obrady ogłosił 10 min przerwy na wyjaśnienie problemu natury proceduralnej.
Po przerwie
Pan Tomasz Urynowicz odczytał treść opinii prawnej Kancelarii Rady Miasta i
Dzielnic Krakowa dotyczącej postępowania w przypadku gdy kandydat nie wyraża zgody na
kandydowanie – zał. nr 8.
Prowadzący obrady poprosił radnego Stanisława Moryca o wygłoszenie expose.
Radny Stanisław Moryc przedstawił się i zadeklarował chęć współpracy ze wszystkimi
radnymi.
W dalszej kolejności Radni zadawali kandydatowi na Przewodniczącego pytania, a on
udzielał odpowiedzi:

7

- Anna Stabryła – czy pogodzi Pan swoje obowiązki zawodowe z obowiązkami
Przewodniczącego Rady i Zarządu, czy będzie Pan miał czas, jak będzie wyglądać
współpraca,
- Stanisław Moryc – praca Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego była ograniczona dużą
liczbą jego członków i uzależniona od współpracy z zarządem, oddaję się w pełni do
Państwa dyspozycji, członkowie zarządu będą służyli Radzie i mieszkańcom,
- Miłosława Ciężak – spotkania z urzędnikami, wyjścia w teren odbywają się w godzinach
7.30 – do15.30, czy w tych godzinach będzie Pan dyspozycyjny,
- Stanisław Moryc – moja praca ma czas nielimitowany, nie będzie problemów, osoba
pracująca może normalnie funkcjonować w Radzie,
- Krystyna Frankiewicz – jaki ma Pan pomysł na spalarnię, był Pan jednym z inicjatorów
spalarni w Nowej Hucie, czy będzie Pan orędował za tym by budowana spalarni nie doszła do
skutku, czy będzie Pan kontynuował rozpoczęte dzieło,
- Stanisław Moryc – orędownikiem spalarni trudno mnie nazwać, uczestniczyłem w
spotkaniach dotyczących budowy, zakresu zadań kompensacyjnych związanych z
rekompensatami, nie uczestniczyłem w spotkaniach dotyczących samego obiektu, wyjazdach,
dopuszczałem zawsze w swoim czasie innych, którzy przychodzili się wypowiedzieć się w tej
sprawie np. przedstawicieli os. Mogiła i Lesisko, w trakcie głosowań głosowałem za
lokalizacją spalarni na terenie Dzielnicy XVIII,
- Krystyna Frankiewicz – co Pan zrobi w ciągu 4 lat ze spalarnią,
- Stanisław Moryc – jeżeli Rada Dzielnicy będzie miała możliwość dyskusji, zmiany decyzji
dotyczącej lokalizacji spalarni to nie będę jej blokował, cała Rada zdecyduje czy chce by
spalarnia była w tym miejscu czy nie, należy rozmawiać na każdy temat,
- Tomasz Poller – czy jest Pan członkiem jakiejkolwiek partii politycznej, czy nie ma Pan
zobowiązań wobec jakiejkolwiek partii,
- Stanisław Moryc – startowałem z poparciem Platformy Obywatelskiej, nie jestem jej
członkiem, nie koordynowałem kampanii Pana Stanisława Kracika, koordynowałem wspólną
kampanię swoich kolegów, którzy startowali pod szyldem PO, nigdy nie miałem nacisków na
swoją osobę,
- Tomasz Poller – rozumiem, że każdy poważny temat będzie dopuszczany do dyskusji,
- Stanisław Moryc – uważam, że na Radzie Dzielnicy możemy rozmawiać o wszystkim, w
zakresie funkcjonowania Rady powinniśmy podejmować wspólne własne decyzje,
- Stanisław Maranda – obecność Pana Tomasz Urynowicz jako prowadzącego sesję nie jest
przypadkiem, cały czas przewija się temat, że Rada jest niezależna, proszę o oświadczenie do
protokołu,
- Stanisław Moryc – po raz pierwszy od czterech kadencji kandydat na Przewodniczącego jest
przesłuchiwany w taki sposób, po raz pierwszy kandydat daje gwarancje, w żadnej komisji,
chce zaproponować by wszyscy radni razem pracowali, nie mogą oświadczyć co dziennikarze
napiszą.
Prowadzący obrady poprosił radnego Janusza Więcława o wygłoszenie expose.
Radny Janusz Więcław poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko, brak mu
doświadczenia. Jest szansa, że razem będziemy działali dla wspólnego dobra.
W dyskusji na temat wycofania wniosku – poprawki udział wzięli: Stanisław Maranda,
Tomasz Urynowicz, Edward Porębski, Stanisław Maranda, Tomasz Urynowicz, Stanisław
Maranda, Tomasz Urynowicz, Stanisław Maranda, Tomasz Urynowicz. Zgodnie z opinia
prawną poprawki nie da się wycofać.
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Prowadzący obrady Tomasz Urynowicz ogłosił przerwę techniczną na przygotowanie kart do
głosowania.
Po przerwie
Przystąpiono do głosowania Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.
Prowadzący obrady Tomasz Urynowicz przedstawił tryb głosowania i przypomniał
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.
Następnie Komisja przystąpiła do liczenia głosów (przerwa).
Przewodnicząca Komisji, Pani Krystyna Frankiewicz odczytała na forum Rady
Dzielnicy treść protokołu. Odbyło się głosowanie tajne, z następującym wynikiem:
- kandydat Stanisław Moryc - otrzymał 14 głosów
- kandydat Janusz Więcław - otrzymał 0 głosów
- wstrzymało się
- 7 radnych
Wszyscy obecni brali udział w głosowaniu.
Protokół wraz z kartami do głosowania - zał. nr 8.
Na podstawie odczytanego protokołu prowadzący obrady, Pan Tomasz Urynowicz
stwierdził wybór Pana Stanisława Moryca na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy i
wraz z gratulacjami przekazał Mu przewodniczenie obradom.

Została podjęta uchwała Nr I/1/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Przewodniczący podziękował radnym za wybór i poprosił o wszystkich współpracę.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.
Prowadzący Stanisław Moryc poinformował o przystąpieniu do procedury wyboru
Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o złożeniu projektu uchwały w
sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu wraz z wnioskiem o wprowadzenie w
trybie § 21 Regulaminu Dzielnicy, (tryb nagły) poparty przez uprawnioną liczbę radnych zał. nr 10.
Przewodniczący zgłosił kandydaturę Józefa Szuby.
Przystąpiono do głosowania wniosku o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad:
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
- za
- 20 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
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Przewodniczący przestawił projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczącego Zarządu. Kandydat, Pan Józef Szuba, wyraził zgodę na kandydowanie i
przedstawił się.
Pytań do Kandydata nie było.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji, Pani Krystyna Frankiewicz odczytała treść
protokołu (zał. nr 11).
Na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu wybrany został Pan Józef Szuba głosami:
- za: 13,
- przeciw: 1,
- wstrzymujących się: 7.
Wszyscy obecni brali udział w głosowaniu.
Przewodniczący, Pan Stanisław Moryc stwierdził, że

została podjęta uchwała Nr I/2/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
4. Ustalenie liczby Członków Zarządu Dzielnicy.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o przystąpieniu do ustalenia liczby
członków Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Prowadzący zapytał czy ktoś ma przygotowany stosowny pisemny projektu uchwały.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o złożeniu projektu uchwały
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu wraz z wnioskiem o wprowadzenie w trybie
§ 21 Regulaminu Dzielnicy, poparty przez uprawnioną liczbę radnych - zał. nr 12.
Głosowanie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały:
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
- za
- 17 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 3
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Projekt uchwały przedstawił Pan Mariusz Woda - Projekt Grupy Radnych wnioskuje
członków Zarządu w liczbie 5.
Nikt nie zgłosił poprawki.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
- za
- 17 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 3 radnych
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1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wobec tego Prowadzący, Pan Stanisław Moryc stwierdził, że:

została podjęta uchwała Nr I/3/11
w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
5. Wybór członków Zarządu.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o przystąpieniu do procedury wyboru
członków Zarządu Dzielnicy. Dla przygotowania pisemnego projektu uchwały przez
uprawnionego projektodawcę, to jest Przewodniczącego Zarządu wraz z wnioskiem o jego
wprowadzenie pod obrady sesji w trybie § 21 Regulaminu Dzielnicy.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o złożeniu projektu uchwały w
sprawie wyboru członka Zarządu wraz z wnioskiem o wprowadzenie w trybie § 21
Regulaminu Dzielnicy, (tryb nagły) - zał. nr 13.
Głosowanie wniosku o wprowadzenie projektu uchwały:
Głosowało: 20 radnych
- za
- 13 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 7 radnych
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Przewodniczący przestawił projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu.
Kandydat, Pani Krystyna Jastrzębska, wyraziła zgodę na kandydowanie i przedstawiła się.
Pytań do Kandydata nie było.
Radny Stanisław Maranda zapytał czy nie można zgłosić kandydatur wszystkich 3 członków
Zarządu jednocześnie. Prowadzący wyjaśnił, że procedura nie dopuszcza takiego rozwiązania.
(nastąpiła 5 min przerwa techniczna na przygotowanie kart do głosowania).
Po przerwie

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
Po policzeniu głosów Przewodnicząca Komisji, Pani Krystyna Frankiewicz odczytała treść
protokołu (zał. nr 14).
Na członka Zarządu wybrana została Pani Krystyna Jastrzębska głosami:
- za: 13,
- przeciw: 4,
- wstrzymujących się: 4.
Wszyscy obecni brali udział w głosowaniu.
Przewodniczący Stanisław Moryc stwierdził, że

Została podjęta uchwała Nr I/4/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
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Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o złożeniu projektu uchwały w
sprawie wyboru członka Zarządu wraz z wnioskiem o wprowadzenie w trybie § 21
Regulaminu Dzielnicy, (tryb nagły) - zał. nr 15.
Głosowanie wniosku o wprowadzenie projektu uchwały:
- za
- 12 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0 radnych
W dyskusji na tematy proceduralne głos zabrali radni: Stanisław Maranda, Miłosława Ciężak,
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Moryc.
Przewodniczący zarządził reasumpcją głosowania.
Głosowało: 20 radnych
- za
- 13 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 7 radnych
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Przewodniczący przestawił projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu.
Kandydat, Pani Wiesława Zboroch, wyraziła zgodę na kandydowanie i przedstawiła się.
Pytań do Kandydata nie było.
(nastąpiła 5 min przerwa techniczna na przygotowanie kart do głosowania).
Po przerwie

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
Po policzeniu głosów Przewodnicząca Komisji, Pani Krystyna Frankiewicz odczytała treść
protokołu (zał. nr 16).
Na członka Zarządu wybrana została Pani Wiesława Zboroch głosami:
- za: 13,
- przeciw: 5,
- wstrzymujących się: 3.
Wszyscy obecni brali udział w głosowaniu.
Przewodniczący Stanisław Moryc stwierdził, że

Została podjęta uchwała Nr I/5/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o złożeniu projektu uchwały w
sprawie wyboru członka Zarządu wraz z wnioskiem o wprowadzenie w trybie § 21
Regulaminu Dzielnicy, (tryb nagły) - zał. nr 17 i odczytał projekt uchwały.
Głosowanie wniosku o wprowadzenie projektu uchwały:
- za
- 14 radnych
- przeciw
-0
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- wstrzymało się - 5 radnych
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Przewodniczący przestawił projekt uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu.
Kandydat, Pan Mariusz Woda, wyraził zgodę na kandydowanie i przedstawił się.
Pytań do Kandydata nie było.
(nastąpiła 5 min przerwa techniczna na przygotowanie kart do głosowania).
Po przerwie

Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne.
Po policzeniu głosów Przewodnicząca Komisji, Pani Krystyna Frankiewicz odczytała treść
protokołu (zał. nr 18).
Na członka Zarządu wybrany został Pan Mariusz Woda głosami:
- za: 13,
- przeciw: 3,
- wstrzymujących się: 5.
Wszyscy obecni brali udział w głosowaniu.
Przewodniczący Stanisław Moryc stwierdził, że

Została podjęta uchwała Nr I/6/11 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Prowadzący Pan Stanisław Moryc ogłosił 15 minut przerwy.
Po przerwie

6. Powołanie komisji problemowych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o złożeniu przez Grupę Radnych
projektów uchwał w sprawie powołania:
- Komisji Rewizyjnej – zał. nr 19,
- Komisji Infrastruktury Komunalnej – zał. nr 20,
- Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju
Gospodarczego – zał. nr 21,
- Komisji Mieszkalnictwa Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – zał. nr 22,
- Komisji Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami – zał. nr 23,
- Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu – zał. nr 24,
- Komisji Kultury i Zabytków – zał. nr 25,
- Komisji Zdrowia i Profilaktyki – zał. nr 26,
- Komisji Prawa i Porządku Publicznego – zał. nr 27,
- Komisji Ochrony Środowiska, problematyki odprowadzenia wód opadowych i ochrony
przeciwpowodziowej – zał. nr 28.
z wnioskami o wprowadzenie w trybie § 21 Regulaminu Dzielnicy, popartymi przez
uprawnioną liczbę radnych.
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Radni otrzymali kserokopie wszystkich projektów uchwał.
Prowadzący poinformował, że wpłynęła również poprawka do projektu uchwały w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zgłoszona przez Grupę Radnych i odczytał jej treść
(zał. nr 29 ).
- § 1 otrzymuje brzmienie: „Powołuje się Komisje Rewizyjną Rady Dzielnicy XVIII Nowa
Huta w 4 osobowym składzie”,
- § 3 otrzymuje brzmienie; „ 1. Jerzy Daniec, 2. Andrzej Kowalik, 3. Marian Paciorek, 4.
Krystyna Frankiewicz”.
Przewodniczący przedstawił zapisy Statutu i Regulaminu Rady Dzielnicy dotyczące
powołania komisji problemowych.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa
Huta .
Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały:
- za
- 21 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę Grupy Radnych.
Poprawkę zreferował radny Stanisław Maranda.
Wyniki głosowania:
- za
- 8 radnych
- przeciw
- 11 radnych
- wstrzymało się - 2 radnych
Poprawka została odrzucona.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Wyniki Głosowania:
Głosowało: 21 radnych
- za
- 13 radnych
- przeciw
- 6 radnych
- wstrzymało się – 2 radnych
Została podjęta Uchwała Nr I/7/11.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały:
- za
- 21 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 20 radnych
- za
- 19 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymał się – 1 radny
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Została podjęta Uchwała Nr I/8/11.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony
Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały:
- za
- 21 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
- za
- 20 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymał się – 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Została podjęta Uchwała Nr I/9/11.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób
Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Prowadzący Pan Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały:
- za
- 20 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
- za
- 20 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymał się – 0
Została podjęta Uchwała Nr I/10/11.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały:
- za
- 20 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
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Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
- za
- 19 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymał się – 1 radny
Została podjęta Uchwała Nr I/11/11.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu Rady
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Prowadzący Pan Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały:
- za
- 20 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
- za
- 20 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się – 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Została podjęta Uchwała Nr I/12/11.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Kultury i Zabytków Rady Dzielnicy
XVIII Nowa Huta.
Prowadzący Pan Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały:
- za
- 20 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
- za
- 20 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się – 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Została podjęta Uchwała Nr I/13/11.
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Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady Dzielnicy
XVIII Nowa Huta.
Prowadzący Pan Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały:
- za
- 20 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
- za
- 20 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się – 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Została podjęta Uchwała Nr I/14/11.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Prowadzący Pan Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały:
- za
- 21 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
- za
- 21 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymało się – 0
Została podjęta Uchwała Nr I/15/11.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, problematyki wód
opadowych i ochrony przeciwpowodziowej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Prowadzący Pan Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały:
- za
- 8 radnych
Radny Stanisław Maranda zgłosił zastrzeżenia formalne i poprosił o umożliwienie
projektodawcom przedstawienie projektu uchwały.
Radna Miłosława Ciężak zreferowała projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrali radni: Janusz Więcław, Miłosława Ciężak.
Prowadzący Pan Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu
uchwały:
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- za
- 8 radnych
- przeciw
- 10 radnych
- wstrzymało się - 2 radnych
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Pan Stanisław Moryc poinformował Radnych, że podjęte uchwały nie
zamykają procedowania i ogłosił 30 min przerwy na posiedzenia komisji problemowych w
celu wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących poszczególnych komisji.
Ustalono harmonogram posiedzeń komisji.
Po przerwie
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Prowadzący obrady Stanisław Moryc przedstawiał projekty uchwał przygotowane przez
komisje problemowe Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Przewodniczący poinformował o złożeniu projektu uchwały
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta wraz z
wnioskiem o wprowadzenie w trybie § 21 Regulaminu Dzielnicy, poparty przez
uprawnioną liczbę radnych – zał. nr 30.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 14 radnych
Przeciw
- 5 radnych
Wstrzymało się
- 0
Została podjęta Uchwała nr I/16/11.
Przewodniczący poinformował o złożeniu projektu uchwały
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
wraz z wnioskiem o wprowadzenie w trybie § 21 Regulaminu Dzielnicy, poparty przez
uprawnioną liczbę radnych – zał. nr 31.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymał się
1 radny
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
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Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Została podjęta Uchwała nr I/17/11.
Przewodniczący poinformował o złożeniu projektu uchwały
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i
Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta wraz z wnioskiem o
wprowadzenie w trybie § 21 Regulaminu Dzielnicy, poparty przez uprawnioną liczbę
radnych – zał. nr 32.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Została podjęta Uchwała nr I/18/11.
Przewodniczący poinformował o złożeniu projektu uchwały
w sprawie wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób
Niepełnosprawnych z Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta wraz z
wnioskiem o wprowadzenie w trybie § 21 Regulaminu Dzielnicy, poparty przez
uprawnioną liczbę radnych – zał. nr 33.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Została podjęta Uchwała nr I/19/11.
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Przewodniczący poinformował o złożeniu projektu uchwały
w sprawie wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Informacji i Kontaktów z
Mieszkańcami Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta wraz z wnioskiem o wprowadzenie w
trybie § 21 Regulaminu Dzielnicy, poparty przez uprawnioną liczbę radnych – zał. nr 34.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Po wyjaśnieniu zapisów Statutu i Regulaminu Radna Miłosława Ciężak złożyła rezygnację z
funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji – zał. nr 35.
Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Została podjęta Uchwała nr I/20/11.
Przewodniczący poinformował o złożeniu projektu uchwały
w sprawie wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji, Turystyki i Sportu Rady
Dzielnicy XVIII Nowa Huta wraz z wnioskiem o wprowadzenie w trybie § 21
Regulaminu Dzielnicy, poparty przez uprawnioną liczbę radnych – zał. nr 36.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymagana większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:

20

Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymał się
- 1 radny
Została podjęta Uchwała nr I/21/11.
Przewodniczący poinformował o złożeniu projektu uchwały
w sprawie wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki Rady
Dzielnicy XVIII Nowa Huta wraz z wnioskiem o wprowadzenie w trybie § 21
Regulaminu Dzielnicy, poparty przez uprawnioną liczbę radnych – zał. nr 37.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Została podjęta Uchwała nr I/22/11.
Przewodniczący poinformował o złożeniu projektu uchwały
w sprawie wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta wraz z wnioskiem o wprowadzenie w trybie § 21
Regulaminu Dzielnicy, poparty przez uprawnioną liczbę radnych – zał. nr 38.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
W związku z zastrzeżeniami Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 2 radnych
Została podjęta Uchwała nr I/23/11.
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Przewodniczący poinformował o złożeniu projektu uchwały
w sprawie wyboru
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Zabytków Rady Dzielnicy
XVIII Nowa Huta wraz z wnioskiem o wprowadzenie w trybie § 21 Regulaminu
Dzielnicy, poparty przez uprawnioną liczbę radnych – zał. nr 39.
Radna Krystyna Frankiewicz zrezygnowała z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji
wprowadzono w ramach autopoprawki.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymagana większość.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Została podjęta Uchwała nr I/24/11.

7. Oświadczenia i komunikaty - brak.
Przewodniczący Pan Stanisław Moryc podziękował Radnym za sprawne
przeprowadzenie sesji oraz Przewodniczącemu Edwardowi Porębskiemu za cenne uwagi.
Prowadzący obrady Stanisław Moryc zamknął I sesję Rady w kadencji 2006-2010 o godz.
24.15.
Prowadzący obrady
Radny Miasta Krakowa
TOMASZ URYNOWICZ
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII Nowa Huta
Stanisław Moryc
Protokół sporządziła:

