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Dz.18.0021.4.2019 
Podsumowanie: 

 

IV sesja VIII kadencji  

w dniu 28 stycznia 2019 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 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 

pomieszczenia tymczasowego, 

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 dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 44 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 45 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 46 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 47 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 48 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

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, 

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, 
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Druk nr 54 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 55 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 56 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 57 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 58 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 59 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 60 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 61 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 62 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 63 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 64 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 65 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 66 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 67 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 68 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 69 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 70 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 71 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 72 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 73 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 74 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 75 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 76 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 77 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 78 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 
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Druk nr 79 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 33 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 209 obr. 

46 w Krakowie, 

Druk nr 34 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „Budowa kolumny odkwaszająco-odpędowej w instalacji desorpcji 

składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych, budowa instalacji produkcji stężonej 

wody amoniakalnej oraz rozbudowa punktu ładunkowego smoły na terenie Zakładu 

Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, na działce nr 1/288 obr. 20 

Nowa Huta, przy ul. Ujastek w Krakowie”,   

Druk nr 80 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta, 

Druk nr 81 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019, 

Druk nr 82 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wskazania przedstawicieli dzielnicy do 

uczestniczenia w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach 

gminy miejskiej Kraków zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy, 

Druk nr 83 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wniosku o Prezydenta dot. wprowadzenia 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań 

inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach  

2018 – 2020. 

Druk nr 84 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach 

zespołu. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących komisji merytorycznych Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

Druk nr 85 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Druk nr 86 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

Druk nr 87 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Druk nr 88 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Druk nr 89 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

ds. Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

Druk nr 90 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

Druk nr 91 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Ochrony Środowiska i Zieleni Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

Druk nr 92 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Planowania Przestrzennego i Mienia Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Druk nr 93 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

Druk nr 94 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Komisji Wiceprzewodniczącego 

Komisji Kultury, Zabytków i Rewitalizacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

6.Oświadczenia i komunikaty. 

7.Zamknięcie sesji.   
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Podjęte uchwały:  
 

IV/33/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego  

IV/34/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/35/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/36/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/37/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

III/38/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego 

IV/39/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/40/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/41/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/42/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/43/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/44/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/45/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/46/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/47/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/48/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/49/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/50/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/51/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/52/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/53/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/54/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/55/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/56/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/57/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/58/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/59/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/60/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/61/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/62/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/63/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/64/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/65/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/66/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/67/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/68/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/69/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/70/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/71/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/72/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/73/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/74/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/75/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/76/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
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IV/77/2019 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 

IV/78/2019 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 209 obr. 46 w Krakowie 

IV/79/2019 w sprawie do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa 

kolumny odkwaszająco-odpędowej w instalacji desorpcji składników 

kwaśnych i amoniaku z wód procesowych, budowa instalacji produkcji 

stężonej wody amoniakalnej oraz rozbudowa punktu ładunkowego smoły 

na terenie Zakładu Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w 

Krakowie, na działce nr 1/288 obr. 20 Nowa Huta, przy ul. Ujastek w 

Krakowie” 

IV/80/2019 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

IV/81/2019 w sprawie wniosku o Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań 

inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do 

realizacji w latach  2018 – 2020 

IV/82/2019 w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach zespołu 

IV/83/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i 

Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

IV/84/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Prawa i Porządku 

Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

IV/85/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewitalizacji Osiedli 

Peryferyjnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

IV/86/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

IV/87/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy 

XVIII Nowa Huta 

IV/88/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rodzin, Zdrowia 

i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

IV/89/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska 

i Zieleni Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

IV/90/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania 

Przestrzennego i Mienia Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

IV/91/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji  i 

Sportu Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

IV/92/2019 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Kultury, Zabytków i 

Rewitalizacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 
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Dz-18.0021.4.2019 

 

PROTOKÓŁ 

IV  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

IV sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 28 stycznia 2019 r. w siedzibie 

Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

  

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1 

2) Autopoprawka zarządu do druku nr 81 – zał. nr 2 

3) Autopoprawka zarządu do druku nr 82 – 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 wraz z zaproszeniem na sesję. 

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 do zbycia części działki nr 209 obr. 

46 w Krakowie, 

Druk nr 34 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „Budowa kolumny odkwaszająco-odpędowej w instalacji desorpcji 

składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych, budowa instalacji produkcji stężonej 

wody amoniakalnej oraz rozbudowa punktu ładunkowego smoły na terenie Zakładu 

Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, na działce nr 1/288 obr. 20 

Nowa Huta, przy ul. Ujastek w Krakowie”,   

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 

pomieszczenia tymczasowego, 

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 dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 44 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 45 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 46 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 47 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 48 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

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, 

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 opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 55 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 56 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 57 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 58 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 59 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 60 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 61 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 62 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 63 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 64 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 65 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 66 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 
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Druk nr 67 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 68 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 69 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 70 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 71 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 72 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 73 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 74 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 75 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 76 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 77 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 78 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 79 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego, 

Druk nr 80 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta, 

Druk nr 81 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019, 

5. Wybory Wiceprzewodniczących komisji merytorycznych Rady Dzielnicy XVIII Nowa 

Huta – projekty uchwał będą wprowadzane na podstawie § 29 ust.1 Statutu. 

6. Oświadczenia i komunikaty. 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do 

projektu porządku obrad. 

 

Przewodniczący zaproponował zmiany w projekcie porządku obrad: 

druki nr 35 - 79 procedowane w pierwszej kolejności, następnie druki nr 33, 34, 80, 81 oraz 

druki, które będą wprowadzane od nr 82 – 94 dla celów porządkowych.  

Nikt nie wniósł sprzeciwu. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 

projektów uchwał: 

 

Druk nr 82 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wskazania przedstawicieli dzielnicy do 

uczestniczenia w wizjach lokalowych w zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach 

gminy miejskiej Kraków zlokalizowanych na obszarze Dzielnicy. 

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 
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Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymał się        -       1 radny 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 83 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie wniosku o Prezydenta dot. wprowadzenia 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań 

inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach  

2018 – 2020., 

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 84 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach 

zespołu. 

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 85 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 86 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 
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Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 87 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 88 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 89 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

ds. Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 90 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 
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Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 91 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Ochrony Środowiska i Zieleni Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 92 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Planowania Przestrzennego i Mienia Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 93 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji 

Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Druk nr 94 (projekt uchwały Komisji) w sprawie wyboru Komisji Wiceprzewodniczącego 

Komisji Kultury, Zabytków i Rewitalizacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,  

Wszyscy Radni otrzymali kserokopię projektu uchwały. 

Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 
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Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami tj. 

w punkcie 4 druki nr 35 – 79, następnie 34, 35, 80, 81, 82, 83, 

w punkcie 5 druki nr 84 – 94. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

 

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 sesji nadzwyczajnej został przyjęty oraz protokół 

z III sesji został przyjęty. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczący Stanisław Moryc zaproponował przyjęcie 

w trybie § 25 ust. 5 Statutu Dzielnicy rozstrzygnięcia proceduralnego dotyczącego procedury 

głosowania druków nr 35 – 79:  

otwarcie trybu głosowania, głosowanie i przechodzenie do następnego druku bez dyskusji, 

zamknięcie trybu głosowania, w przypadku zasygnalizowania w trakcie odczytywania 

projektu chęci zabrania głosu zostanie otwarta dyskusja 

i poprosił o jego przyjęcie. 

Zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie przyjęcia procedury głosowania: 

- za                       -  18 radnych 

- przeciw               -  0 

- wstrzymało się    -  0   

Prowadzący obrady, Stanisław Moryc stwierdził przyjęcie procedury.  

 

Grupa radnych zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały.  

Prowadzący wyjaśnił, że wniosek jest niezasadny ponieważ został już przyjęty porządek 

obrad. 

 

Druk nr 35 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 
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Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/33/2019. 
 

Druk nr 36 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/34/2019. 

 
Druk nr 37 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/35/2019. 

 
Druk nr 38 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/36/2019. 

 
Druk nr 39 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 
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Uchwała Nr IV/37/2019. 
 

Druk nr 40 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/38/2019. 

 
Druk nr 41 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/39/2019. 

 
Druk nr 42 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/40/2019. 
 

Druk nr 43 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/41/2019. 
 

Druk nr 44 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 
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Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/42/2019. 

 
Druk nr 45 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/43/2019. 
 

Druk nr 46 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/44/2019. 
 

Druk nr 47 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/45/2019. 

 
Druk nr 48 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/46/2019. 
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Druk nr 49 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/47/2019. 

 
Druk nr 50 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/48/2019. 

 
Druk nr 51 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/49/2019. 
 

Druk nr 52 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/50/2019. 

 
Druk nr 53 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 
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Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/51/2019. 

 
Druk nr 54 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –      20 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/52/2019. 
 

Druk nr 55 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/53/2019. 
 

Druk nr 56 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/54/2019. 

 
Druk nr 57 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/55/2019. 
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Druk nr 58 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/56/2019. 

 
Druk nr 59 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –      20 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/57/2019. 

 
Druk nr 60 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/58/2019. 
 

Druk nr 61 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/59/2019. 

 
Druk nr 62 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 
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Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/60/2019. 
 

Druk nr 63 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/61/2019. 
 

Druk nr 64 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/62/2019. 

 
Druk nr 65 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/63/2019. 
 

Druk nr 66 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/64/2019. 
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Druk nr 67 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/65/2019. 

 
Druk nr 68 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/66/2019. 
 

Druk nr 69 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/67/2019. 

 
Druk nr 70 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/68/2019. 

 
Druk nr 71 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 
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Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/69/2019. 
 

Druk nr 72 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/70/2019. 

 
Druk nr 73 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/71/2019. 

 
Druk nr 74 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/72/2019. 
 

Druk nr 75 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/73/2019. 
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Druk nr 76 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/74/2019. 

 
Druk nr 77 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/75/2019. 
 

Druk nr 78 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/76/2019. 
 

Druk nr 79 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Mieszkalnictwa. 

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/77/2019. 
 

Druk nr 33 – projekt zarządu – referent Jan Pyż, pozytywna opinia Komisji Planowania 

Przestrzennego i Mienia. 

-  w sprawie opinii do zbycia części działki nr 209 obr. 46 w Krakowie, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 
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Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/78/2019. 

 
Druk nr 34 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji 

Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. 

- w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa kolumny 

odkwaszająco-odpędowej w instalacji desorpcji składników kwaśnych i amoniaku z wód 

procesowych, budowa instalacji produkcji stężonej wody amoniakalnej oraz rozbudowa 

punktu ładunkowego smoły na terenie Zakładu Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. 

Oddział w Krakowie, na działce nr 1/288 obr. 20 Nowa Huta, przy ul. Ujastek w Krakowie”,   

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Agnieszka Żołądź. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      19 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        2 radnych 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/79/2019. 
 

Druk nr 80 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

-  w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –      19 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymał się         -        1 radny 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/80/2019. 

 
Druk nr 81 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

-  w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2019 z autopoprawką (zał. nr 2). 

W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało:  

Za głosowało         –      19 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        3 radnych 

Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na to jak przebiegło głosowanie nie może stwierdzić 

jaka była ilość głosów za, przeciw, wstrzymujących się. 

Druk - wynik nie rozstrzygnięty. 

 
W dyskusji na temat powtórzenia głosowania udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, 

Stanisław Moryc. 

 
Druk nr 82 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 
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-  w sprawie wskazania przedstawicieli dzielnicy do uczestniczenia w wizjach lokalowych w 

zakresie lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy miejskiej Kraków zlokalizowanych 

na obszarze Dzielnicy z autopoprawką zarządu (zał. nr 3), 

Radny Edward Porębski zgłosił wniosek formalny z § 21 pkt 11 o odrzucenie projektu 

uchwały i uzasadnił go (zmiany Statutu Rady Dzielnicy).  

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Edward Porębski, Józef Szuba, Edward 

Porębski, Stanisław Moryc, Edward Porębski. 

Przewodniczący jako wnioskodawca zdjął projekt uchwały z porządku obrad. 

 

Druk nr 83 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie wniosku o Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach  2018 – 2020. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –      20 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/81/2019. 

 

Druk nr 84 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

-  w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach zespołu 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –      20 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/82/2019. 

 
Mieszkaniec os. Teatralnego zwrócił się do radnego z okręgu jaki ma plan działania, co 

zamierza zrobić dla osiedla. 

Radny Kacper Rosa zaprosił mieszkańca na dyżur. 

 
Przewodniczący Stanisław Moryc ogłosił 10 minut przerwy do godz. 19.05. 

 
5. Wybór Wiceprzewodniczących komisji merytorycznych Dzielnicy XVIII Nowa Huta 
 

Przystąpiono do procedowania dalszych projektów uchwał. 

 

Druk nr 85 – projekt Komisji – referent Agnieszka Żołądź. 

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju 

Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 
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Uchwała Nr IV/83/2019. 
 

Druk nr 86 – projekt Komisji – referent Iwona Sewiło. 

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/84/2019. 
 

Druk nr 87 – projekt Komisji – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych 

Sportu, rekreacji i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/85/2019. 
 

Druk nr 88 – projekt Komisji – referent Krystyna Frankiewicz. 

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta,  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/86/2019. 
 

Druk nr 90 – projekt Komisji – referent Rafał Brzeziński. 

- w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/87/2019. 
 

Druk nr 89 – projekt Komisji – referent Bogumiła Drabik. 

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rodzin, Zdrowia i Osób 

Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  
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Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/88/2019. 
 

Druk nr 91 – projekt Komisji – referent Marcin Pawlik. 

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Rady 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –     20 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/89/2019.  

 

Druk nr 92 – projekt Komisji – referent Jan Pyż. 

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Mienia 

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/90/2019.  

 

Druk nr 93 – projekt Komisji – referent Tomasz Kudelski. 

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr IV/91/2019.  

 

Druk nr 94 – projekt Komisji – referent Łukasz Zarodkiewicz. 

- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Zabytków i Rewitalizacji Rady 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 
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Uchwała Nr IV/92/2019.  

 

6. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Radny Edward Porębski poinformował radnych, że na Komisji Infrastruktury Rady 

MK w dniu 11.02.2019 zostanie przekazana informacja Prezydenta MK na temat przebudowy 

ul. Klasztornej i Brzeskiej. 

 

Wiceprzewodniczący Józef Szuba poinformował radnych o spotkaniu z 

przedstawicielami Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK w sprawie świateł dla 

pieszych w dniu 30.01.2019 oraz o pomniku smoka przy ul. Makuszyńskiego.  

 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął IV sesję o godz. 19.27, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

 
Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 
 

 


