
Dz.18.0021.4.2015
Podsumowanie:

IV sesja VII kadencji 
w dniu 29 stycznia 2015 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej sesji i III sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 33 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
pomieszczenia tymczasowego,
Druk nr 34 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 35 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 36 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 37 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 38 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 39 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 40 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 41 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 42 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 43 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 196/3 obr. 58 w
Krakowie,
Druk nr 44 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach
zespołu,
Druk nr 45 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych,
Druk nr 46 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa
dot.  wprowadzenia  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  oraz  Wieloletniego  Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
do realizacji w latach 2015 - 2016,
Druk  nr  47 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  podziału  środków  finansowych  na
„Obsługę Dzielnic”,
Druk nr 48 (projekt Komisji Rewizyjnej) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 49 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 50 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 51 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 52 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 53 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk  nr  54 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  określenia  wysokości  środków
finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok
2015,
Druk  nr  55 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  określenia  wysokości  środków
finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok
2016.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

IV/25/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego 
IV/26/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/27/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/28/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/29/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/30/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/31/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/32/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/33/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/34/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/35/15 w sprawie opinii do zbycia działki nr 196/3 obr. 58 w Krakowie
IV/36/15 w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach zespołu
IV/37/15 w sprawie delegowania radnych
IV/38/15 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do

Wieloletniej  Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę 

Dzielnicy XVIII Nowa huta do realizacji w latach 2015 - 2016
IV/39/15 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”
IV/40/15 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta
IV/41/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/42/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/43/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/44/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/45/15 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
IV/46/15 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych 

do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 
IV/47/15 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych 

do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
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Dz-18.0021.4.2015

PROTOKÓŁ
IV  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

IV sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 29 stycznia 2015 r. w siedzibie
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.

 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1
2) Wniosek Grupy radnych o głosowanie imienne projektu uchwały na druku nr 48 – zał.

nr 2.
3) Wyniki głosowania imiennego projektu uchwały na druku nr 48 – zał. nr 3.
4) Oryginały uchwał – zał. nr 4.

_________________________________

IV 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.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej sesji i III sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 33 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
pomieszczenia tymczasowego,
Druk nr 34 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 35 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 36 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 37 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 38 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 39 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 40 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 41 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 42 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 43 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 196/3 obr. 58 w
Krakowie,
Druk nr 44 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach
zespołu,
Druk nr 45 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych,
Druk nr 46 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa
dot.  wprowadzenia  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  oraz  Wieloletniego  Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
do realizacji w latach 2015 - 2016,
Druk  nr  47 (projekt  uchwały  Zarządu)  w  sprawie  podziału  środków  finansowych  na
„Obsługę Dzielnic”,
Druk nr 48 (projekt Komisji Rewizyjnej) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta .
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do
projektu porządku obrad.

Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynęły wnioski  o  wprowadzenie  do porządku obrad
projektów uchwał:

Druk nr 49 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
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
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 50 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
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
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
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Druk nr 51 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
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
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 52 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
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
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 53 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego, 
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
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk  nr  54 (projekt  zarządu)  w  sprawie  określenia  wysokości  środków  finansowych
przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015.
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
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
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Druk  nr  55 (projekt  zarządu)  w  sprawie  określenia  wysokości  środków  finansowych
przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016.
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
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Druk nr 48 (projekt  Komisji Rewizyjnej) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
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
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
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 IV sesji.

3. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej sesji i III sesji.

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

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

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.

Przystąpiono do procedowania uchwał.
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Druk  nr  33 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/25/15. 

Druk  nr  34 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/26/15. 

Druk  nr  35 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/27/15. 

Druk  nr  36 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
W dyskusji głos zabrali radni: Kacper Rosa, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/28/15. 
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Druk  nr  37 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/29/15. 

Druk  nr  38 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/30/15. 

Druk  nr  39 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/31/15. 

Druk  nr  40 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/32/15. 

Druk  nr  41 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/33/15. 

Druk  nr  42 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/34/15. 

Prowadzący ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie

Druk  nr  43 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i  Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 196/3 obr. 58 w Krakowie.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/35/15. 

Druk nr 44 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

- w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach zespołu.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Edward
Porębski,  Stanisław Moryc,  Edward  Porębski,  Stanisław Moryc,  Jerzy  Daniec,  Stanisław
Moryc, Jerzy Daniec, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       3 radnych
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
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Uchwała nr IV/36/15. 

Druk nr 45 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

- w sprawie delegowania radnych.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       2 radnych
Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu.
Uchwała nr IV/37/15. 

Druk  nr  46 –  projekt  Zarządu  –  referent  Marek  Kurzydło,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i  Rozwoju Gospodarczego.

-  w sprawie  wniosku do Prezydenta  Miasta  Krakowa dot.  wprowadzenia  do Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  oraz  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  zadań  inwestycyjnych
planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2015 - 2016
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz,
Stanisław  Moryc,  Krystyna  Frankiewicz,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski,  Stanisław
Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -       1 radny
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu.
Uchwała nr IV/38/15. 

Druk  nr  47 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Rewizyjnej.

- w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Adam Krztoń, Stanisław Moryc, Kacper 
Rosa, Miłosława Ciężak, Kacper Rosa, Stanisław Moryc. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/39/15. 

Druk nr 48 – projekt Komisji Rewizyjnej – referent Adam Krztoń.

-  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa
Huta
Na wniosek radnej Krystyny Frankiewicz Pan Adam Krztoń przedstawił się.
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W  dyskusji  na  temat  braku  udziału  przedstawicieli  opozycji  w  Komisji  Rewizyjnej  głos
zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Adam Krztoń.
W dalszej  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Kacper  Rosa,  Adam Krztoń,  Kacper  Rosa,  Adam
Krztoń,  Kacper  Rosa,  Stanisław  Moryc,  Kacper  Rosa,  Stanisław  Moryc,  Kacper  Rosa,
Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Edward Porębski, Kacper Rosa.
Przewodniczący  Stanisław  Moryc  odczytał  pismo  Kancelarii  Rady  Miasta  I  Dzielnic
Krakowa w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczących komisji
stałych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Radna Katarzyna Kapelak-Legut poinformowała, że w tej sprawie zostanie złożona oficjalna
skarga do Komisji Rewizyjnej RMK, zostanie powiadomiony Prezydent MK i złożone pismo
o wyjaśnienie wątpliwości prawnych do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego. 
W dalszej dyskusji głos zabrali Stanisław Moryc i Katarzyna Kapelak-Legut.

Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek Grupy Radnych o głosowanie imienne
projektu uchwały na Druku Nr 48 – zał. nr 2.

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Przewodniczący wyczytywał nazwiska radnych, którzy głosowali.
Wyniki głosowania zawiera załącznik nr 3.      
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -       1 radny 
Wstrzymało się      -       0
6 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr IV/40/15 w sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa 
Huta

Druk  nr  49 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/41/15. 

Druk  nr  50 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
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Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/42/15. 
 
Druk  nr  51 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/43/15. 

Druk  nr  52 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/44/15. 
 
Druk  nr  53 –  projekt  Zarządu  –  referent  Bogumiła  Drabik,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i  Osób Niepełnosprawnych.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymał się        -       1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/45/15. 

Druk nr 54 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

-  w  sprawie  określenia  wysokości  środków  finansowych  przeznaczonych  do
rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
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Uchwała nr IV/46/15. 
 
Druk nr 55 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

-  w  sprawie  określenia  wysokości  środków  finansowych  przeznaczonych  do
rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -       0
Wstrzymało się      -       0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr IV/47/15. 

6. Oświadczenia i komunikaty.

Radna Miłosława Ciężak poruszyła sprawę budowy nowych chodników np. przy Alei
Przyjaźni,  z dużych płyt betonowych, a nie z kostki  i  zgłosiła wniosek o zorganizowanie
spotkania  w  tej  sprawie  z  przedstawicielami  ZIKiT.  Prowadzący  wyjaśnił,  że  takie  są
zalecenia Konserwatora Zabytków. W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak i
Stanisław Moryc.

Radny Kacper Rosa zaprosił radnych na Plac Centralny, na imprezę w dniu 14 lutego
organizowaną przez Fundację Pozytywna Promocja Nowej Huty. 

Radna Katarzyna Kapelak-Legut zapytała dlaczego pismo skierowane do niej imienne
nie zostało przekazane w zamkniętej kopercie, a zostało upublicznione. Otrzymała je później
niż inni radni.
Przewodniczący wyjaśnił,  że pismo zostało przekazane w formie otwartej,  dotyczy spraw
całej Rady i dlatego zostało upublicznione. Zostało przekazane niezwłocznie na sesji. 
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Katarzyna Kapelak-Legut i Stanisław Moryc.

Radna  Krystyna  Frankiewicz  przypomniała,  że  nie  została  powołana  na  funkcję
Wiceprzewodniczącej Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 
Prowadzący wyjaśnił,  że tylko odpowiednia Komisja może  przygotować  projekt  uchwały,
nikt z radnych na sesji nie zgłosił poprawki.

Radny Kacper Rosa poruszył sprawę spotkania z Dyrektorami Przedszkoli. 
Przewodniczący wyjaśnił, że było to spotkanie zarządu z dyrektorami. 

Radny Edward Wurst przypomniał, że Przewodniczący składał poprawki do projektów
uchwał w sprawie powołania przewodniczących komisji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2015
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII oraz w dniu 26 lutego
2015 o godz. 18.00.

Komisje będą się odbywać w 2 tygodniu miesiąca, w razie potrzeby częściej.
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Na Komisji Planowania będzie omawiana sprawa ustawienia pojemników na odzież.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął
IV sesję o godz. 19.30 , wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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