Dz.18.0020.1.4.2011
Podsumowanie:

IV sesja VI kadencji
w dniu 18 kwietnia 2011 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
4. Informacja na temat działań Straży Miejskiej Oddział III Nowa Huta w roku 2010 –
przedstawia Naczelnik Dariusz Duchnowski.
5. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu
finansowego wydatków Dzielnicy za rok 2010 – druk nr 1.
6. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią
Genowefą Bochenek – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią
Moniką Brachowską – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem
Jackiem Bartosik – druk nr 4,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 553 obr. 46 w Krakowie – druk nr 5,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 60/1 obr. 59 w Krakowie – druk nr 6,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 58/13 obr. 59 w Krakowie – druk nr 7,
- w sprawie opinii przywrócenia dawnego charakteru placu Przy Poczcie – druk nr 8,
- w sprawie oświetlenia zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg,
chodników i oświetlenia na rok 2011 – druk nr 9,
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy, modernizacji ulic
lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2011 – druk nr 10,
- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 – druk nr 11,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie budowy i
modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2012 – druk nr 12,
- w sprawie spopielarni – druk nr 13
7.Wolne wnioski (na piśmie).
8.Informacja z pracy Zarządu.
9.Oświadczenia i komunikaty.
10.Ustalenie terminu następnej sesji.
11.Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały:
IV/70/11

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności
merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy

IV/71/11

XVIII za rok 2010
w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

IV/72/11

z Panią Genowefą Bochenek
w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

IV/73/11

z Panią Moniką Brachowską
w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

IV/74/11
IV/75/11
IV/76/11
IV/77/11
IV/78/11

z Panem Jackiem Bartosikiem
w sprawie opinii do zbycia działki nr 553 obr. 46 w Krakowie
w sprawie opinii do zbycia działki nr 60/1 obr. 59 w Krakowie
w sprawie opinii do zbycia działki nr 58/31 obr. 59 w Krakowie
w sprawie przywrócenia dawnego charakteru placu Przy Poczcie
w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg,

IV/79/11

chodników i oświetlenia na rok 2011
w sprawie zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy,

IV/80/11
IV/81/11

modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2011
w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012
w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie

IV/82/11
IV/83/11

budowy i modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2012
w sprawie spopielarni
w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia
priorytetowe Dzielnicy XVIII w 2011 roku
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Dz.18.0020.1.4.2011

PROTOKÓŁ
IV SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
IV sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 18 kwietnia 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 wprowadzenie projektu uchwały na Druku 14 – zał. nr 3.
4) Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały na Druku nr 8 – zał. nr 4.
5) Poprawka radnej Miłosławy Ciężak do projektu uchwały na Druku 9 – zał. nr 5.
6) Poprawka radnego Stanisława Marandy do projektu uchwały na Druku 9 – zał. nr 6.
7) Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały na Druku nr 10 oraz głosowanie
imienne – zał. nr 7.
8) Wyniki głosowania imiennego Druk nr 10 – zał. nr 8.
9) Poprawka radnego Stanisława Marandy do projektu uchwały na Druku 10 oraz
głosowanie imienne – zał. nr 9.
10) Wyniki głosowania imiennego Druk nr 10 – zał. nr 10.
11) Poprawka radnej Miłosławy Ciężak do projektu uchwały na Druku 10– zał. nr 11.
12) Wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały na Druku nr 12 oraz głosowanie
imienne – zał. nr 12.
13) Wyniki głosowania imiennego Druk nr 12 – zał. nr 13.
14) Poprawka radnego Stanisława Marandy do projektu uchwały na Druku 12 – zał. nr 14.
15) Poprawka radnej Miłosławy Ciężak do projektu uchwały na Druku 12– zał. nr 15.
16) Poprawka Grupy Radnych do projektu uchwały na Druku nr 13 – zał. nr 16.
17) Oryginały uchwał - zał. nr 17.
18) Lista Uchwał Zarządu w sprawie delegowania radnych – zał. nr 18.
_________________________________
IV sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 17.00 Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który serdecznie przywitał obecnych
na sali i stwierdził quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został
doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
4. Informacja na temat działań Straży Miejskiej Oddział III Nowa Huta w roku 2010 –
przedstawia Naczelnik Dariusz Duchnowski.
5. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu
finansowego wydatków Dzielnicy za rok 2010 – druk nr 1.
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6. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- Opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Genowefą
Bochenek – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią
Moniką Brachowską – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem
Jackiem Bartosik – druk nr 4,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 553 obr. 46 w Krakowie – druk nr 5,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 60/1 obr. 59 w Krakowie – druk nr 6,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 58/13 obr. 59 w Krakowie – druk nr 7,
- w sprawie opinii przywrócenia dawnego charakteru placu Przy Poczcie – druk nr 8,
- w sprawie oświetlenia zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg,
chodników i oświetlenia na rok 2011 – druk nr 9,
- w sprawie zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy, modernizacji ulic
lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2011 – druk nr 10,
- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 – druk nr 11,
- w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie budowy i
modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2012 – druk nr 12,
- w sprawie spopielarni – druk nr 13
7.Wolne wnioski (na piśmie).
8.Informacja z pracy Zarządu.
9.Oświadczenia i komunikaty.
10.Ustalenie terminu następnej sesji.
11.Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady Stanisław Moryc poinformował, że wpłynął wniosek o włączenie
pod obrady projektu uchwały
- w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy
XVIII w 2011 – druk nr 14 (zał. nr 3)
i wniósł o wprowadzenie go do porządku obrad.
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 14.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z uzupełnieniem.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Porządek obrad IV sesji został przyjęty.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
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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. Informacja na temat działań Straży Miejskiej Oddział III Nowa Huta w roku 2010.
Naczelnik Dariusz Duchnowski przekazał Raport straży Miejskiej za 2010 rok i omówił
działalność Oddziału III Nowa Huta:
- zabezpieczenie uroczystości i zdarzeń losowych (powódź),
- zmiany struktury,
- stan kadrowy,
- zadania priorytetowe: zabezpieczenie spokoju i porządku publicznego, czystość i
estetyka miasta, ograniczenie spożywania alkoholu, porządek w ruchu drogowym,
nielegalny handel, podniesienie jakości pracy strażników,
- współpraca ze społecznością lokalną,
- współpraca z innymi jednostkami,
- działania pod nazwą „Zero Tolerancji”’
- promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży,
- ankiety wśród radnych – ocena pracy SM,
- zgłoszenia interwencyjne,
- przestępstwa i wykroczenia,
strażników rejonowych.
Następnie Radni Dzielnicy XVIII przedstawiali uwagi co do pracy Straży Miejskiej i
zadawali pytania:
- Miłosława Ciężak – problem usuwania wraków z terenu osiedli,
- Józef Szuba – usuwanie wraków z terenów spółdzielczych,
- Tomasz Poller – obsada rejonów przez strażników rejonowych.
Naczelnik Dariusz Duchnowski i Kierownik Andrzej Ryś udzielali odpowiedzi na pytania,
wyjaśniali ograniczenia ustawowe działalności Straży Miejskiej – wrak musi spełniać
odpowiednie warunki. Niestety, nie wszystkie rejony są obsadzone przez strażników.
5. Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu
finansowego wydatków Dzielnicy XVIII za rok 2010.
Druk nr 1 – projekt Komisji Rewizyjnej – referent Marian Paciorek
- w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz
realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII za rok 2010.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Marian Paciorek odczytał opinię
Komisji – opinia pozytywna.
Przewodniczący Zarządu Stanisław Moryc omówił Roczne sprawozdanie Zarządu z
działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII za
rok 2010 (wszyscy radni otrzymali sprawozdanie) oraz odczytał projekt uchwały
przygotowany przez Komisję.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie w/w projektu.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
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Za głosowało
- 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr IV/70/11.
5. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Prowadzący obrady Stanisław Moryc przedstawił projekty uchwał przygotowane przez
Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta i komisje problemowe.
Druk nr 2 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent
Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Zarządu
-

w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią
Genowefą Bochenek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr IV/71/11.
Druk nr 3 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent
Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Zarządu
-

w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panią Moniką
Brachowską.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się
0
Uchwała nr IV/72/11.
Druk nr 4 – projekt Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych – referent
Małgorzata Bąk, pozytywna opinia Zarządu
-

w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z Panem
Jackiem Bartosikiem.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Uchwała nr IV/73/11.
Druk nr 5 – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
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- w sprawie opinii do zbycia działki nr 553 obr. 46 w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymał się
- 1 radny
Uchwała nr IV/74/11.
Druk nr 6 – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 60/1 obr. 59 w Krakowie
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
Uchwała nr IV/75/11.
Druk nr 7 – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 58/13 obr. 59 w Krakowie
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
Uchwała nr IV/76/11.
Druk nr 8 – projekt Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i
Rozwoju Gospodarczego - referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Zarządu
- w sprawie przywrócenia dawnego charakteru placu Przy Poczcie
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak,
Stanisław Moryc.
Radna Krystyna Frankiewicz zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do
Komisji w celu zasięgnięcia opinii Konserwatora Zabytków i mieszkańców os. Willowego i
os. Wandy – zał. nr 4.
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław
Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Stanisław Moryc.
Głos za wnioskiem formalnym wygłosiła Krystyna Frankiewicz, głos przeciw - Janusz
Więcław. W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Janusz Więcław,
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Przewodniczący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie wniosek formalny.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 7 radnych
Przeciw
- 11 radnych
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Wstrzymał się
1 radnych
Wniosek odrzucono.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 12 radnych
Przeciw
- 7 radnych
Wstrzymał się
- 1 radny
Uchwała nr IV/77/11.
Radna Miłosława Ciężak zgłosiła votum separatum do uchwały.
Druk nr 9 – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Infrastruktury Komunalnej
-

w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i
oświetlenia na rok 2011

Prowadzący poinformował, że radna Miłosława Ciężak złożyła poprawkę „w § 1 dopisuje się
pkt 10. ul. Gajocha – remont chodnika” – zał. nr 5.
oraz radny Stanisław Maranda złożył poprawkę „w § 1 w ust. III pkt 4 otrzymuje brzmienie –
ul. Zachemskiego, ul. Sieroszewskiego – remont chodnika od Al. Jana Pawła II do
Przychodni Na Skarpie 6” – zał. nr 6.
Głos za poprawką nr 1 wygłosiła Miłosława Ciężak, głos przeciw - brak.
Głos za poprawką nr 2 wygłosił Stanisław Maranda, głos przeciw - brak.
W dyskusji głos zabrali radni: Józef Szuba, Stanisław Maranda, Józef Szuba, Stanisław
Maranda.
Przewodniczący Stanisław Moryc – omówił listę rankingową podając obowiązujące
ograniczenia panujące w Budżecie Miasta i procedurę wyłaniania zadań na podstawie
kosztorysów inwestorskich. Zaproponował by do listy rankingowej dopisać pkt 10 – ul.
Gajocha - remont chodnika, pkt 11 – ul. Sieroszewskiego - remont chodnika od końca
Zachemskiego do Przychodni.
Radny Stanisław Maranda nie wyraził zgody na taki zapis.
Prowadzący poddał pod głosowanie 1 poprawkę „pkt 9 ul. Gajocha – remont chodnika, pkt
10 – remont dróg polnych”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
- 1 radny
Wstrzymał się
1 radny
Poprawkę przyjęto.
Prowadzący poddał pod głosowanie 2 poprawkę „pkt 4 ul. Zachemskiego, ul.
Sieroszewskiego – remont chodnika od Al. Jana Pawła II do Przychodni Na skarpie 6”.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 8 radnych
Przeciw
- 7 radny
Wstrzymał się
1 radny
Poprawkę przyjęto.
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Przewodniczący odczytał treść ust. III Uchwały nr LIV/531/10 z dnia 21.10.2010 w sprawie
zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg,
chodników i oświetlenia na rok 2011.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 2 radnych
Uchwała nr IV/78/11.
Przewodniczący Stanisław Moryc ogłosił 20 minut przerwy w obradach.
Po przerwie
Druk nr 10 – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Infrastruktury Komunalnej
-

w sprawie zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy, modernizacji ulic
lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2011

Radna Miłosława Ciężak zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do
projektodawcy w celu zawarcia w uchwale budowy miejsc postojowych zwłaszcza na: os.
Handlowym bl 2 i os. Uroczym bl 18 oraz o głosowanie imienne – zał. nr 7.
W dyskusji na tematy proceduralne głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak,
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Przewodniczący odczytał treść ust. III Uchwały nr LIV/532/10 z dnia 21.10.2010 w sprawie
zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie budowy i przebudowy,
modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2011, omówił przesłanki określające
wybór zadań do listy rankingowej i przedstawił koszty realizacji poszczególnych zadań.
Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił głosu mieszkańcom.
Pan Henryk Lelek zwrócił uwagę, że po wybudowaniu hali sportowej przy ZSOS nr 1 brak
dojazdu i dojścia do Przedszkola i hali co stwarza duże zagrożenie w przypadku nieszczęścia,
należy udrożnić drogę, od 11 lat staramy się o poszerzenie drogi dojazdowej.
Pani Agnieszka Zych Przewodnicząca Rady Rodziców ZSOS nr 1 podkreśliła, że w szkole
uczy się około 1000 uczniów, zaapelowała o poszerzenie drogi. Poinformowała, że szkoła
odstąpi kawałek terenu na poszerzenie i załatwi WZ, prosi tylko o przydział środków.
W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Maranda – należy dopisać słowo kontynuacja w § 1
w punkcie 1 i 7 projektu uchwały, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Głos za wnioskiem formalnym wygłosiła Miłosława Ciężak, głos przeciw – Stanisław Moryc
– odczytał listę rankingową z 14.09.2010 na budowę parkingów wg dostarczonych pism do
Rady Dzielnicy XVIII.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek formalny.
W dyskusji na tematy proceduralne głos zabrali radni: Stanisław Maranda – przy wniosku jest
również wniosek o głosowanie imienne, Stanisław Moryc, Stanisław Moryc, Stanisław
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Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda,
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław
Maranda, Józef Szuba, Stanisław Moryc.
Przeprowadzono głosowanie imienne wg listy obecności – zał. nr 8
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 7 radnych
Przeciw
- 11 radnych
Wstrzymało się - 2 radnych
Nieobecny
- 1 radny
Wniosek formalny odrzucono.
Przewodniczący informował, że radny Stanisław Maranda złożył poprawkę „w § 1 dopisuje
się pkt 8. os. Urocze bl 18 – budowa parkingu” oraz o głosowanie imienne – zał. nr 9.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
Przeprowadzono głosowanie imienne wg listy obecności – zał. nr 10.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 6 radnych
Przeciw
- 12 radnych
Wstrzymało się - 2 radnych
Nieobecny
- 1 radny
Poprawkę odrzucono.
Prowadzący poinformował, że radna Miłosława Ciężak złożyła poprawkę „w § 1 dopisuje się
pkt 4 o brzmieniu:
- „os. Centrum A 14 naprzeciwko żłobka – wykonanie projektu żłobka zgodnie ze
sporządzoną koncepcją”, w ramach autopoprawki wykreślono słowo „..żłobka…”
- „os. Centrum A bl 5-6A-6 – budowa parkingu zgodnie z projektem” – zał. nr 11.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 7 radnych
Przeciw
- 13 radnych
Wstrzymało się - 0
Poprawkę odrzucono.
Przewodniczący Stanisław Moryc w ramach autopoprawki poprosił o dopisanie w § 1 w
punkcie 1 i 7 słowa „…kontynuacja” na końcu zdania.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 13 radnych
Przeciw
- 4 radnych
Wstrzymało się - 3 radnych
Prowadzący zarządził reasumpcję głosowania ze względu na zakłócenie głosowania.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 13 radnych
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Przeciw
- 5 radnych
Wstrzymało się - 2 radnych
Uchwała nr IV/79/11.
Pani Agnieszka Zych Przewodnicząca Rady Rodziców ZSOS nr 1 zapytała o termin
dostarczenia WZ. Przewodniczący wyjaśnił, że im szybciej tym lepiej.
Druk nr 11 – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Infrastruktury Komunalnej
-

w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012

Radna Miłosława Ciężak zgłosiła poprawkę, którą na wniosek Przewodniczącego wycofała.
Radna przygotuje wniosek na Komisję Infrastruktury.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr IV/80/11.
Druk nr 12 – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Infrastruktury Komunalnej
-

w sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie budowy i
modernizacji ulic lokalnych wraz z oświetleniem na rok 2012

Radny Stanisław Maranda zwrócił uwagę, że Prowadzący zbyt szybko zamyka listę
zgłaszających się do dyskusji.
W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Maranda, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Stanisław
Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Wiesława zborach, Stanisław Maranda.
Radna Miłosława Ciężak zgłosiła wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do
projektodawcy w celu zawarcia w uchwale budowy miejsc postojowych na os. Handlowym bl
2 i os. Uroczym bl 18 oraz o głosowanie imienne – zał. nr 12.
Głos za wnioskiem formalnym wygłosiła Miłosława Ciężak, głos przeciw – Stanisław Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek formalny.
Przeprowadzono głosowanie imienne wg listy obecności – zał. nr 13.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 5 radnych
Przeciw
- 14 radnych
Wstrzymał się
- 1 radny
Nieobecny
- 1 radny
Wniosek formalny odrzucono.
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Przewodniczący poinformował, że radny Stanisław Maranda złożył poprawkę „w § 1 w ust. 1
dopisuje się os. Urocze bl 18 – budowa parkingu” – zał. nr 14.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 6 radnych
Przeciw
- 13 radnych
Wstrzymał się
- 1 radny
Poprawkę odrzucono.
Prowadzący poinformował, że radna Miłosława Ciężak złożyła poprawkę „w § 1 dopisuje się
pkt o brzmieniu: „os. Centrum A bl 5-6A-6 – budowa parkingu” – zał. nr 15.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 7 radnych
Przeciw
- 13 radnych
Wstrzymało się - 0
Poprawkę odrzucono.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 13 radnych
Przeciw
- 5 radnych
Wstrzymało się - 2 radnych
Uchwała nr IV/81/11.
Druk nr 13 – projekt Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i
Rozwoju Gospodarczego - referent Janusz Więcław, pozytywna opinia Zarządu
-

w sprawie spopielarni

Radny Janusz Więcław poinformował, że została przygotowana poprawka do § 1- zał. nr 16
i odczytał jej treść.
W dyskusji na tematy proceduralne głos zabrali radni: Janusz Więcław, Stanisław Maranda,
Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Miłosława Ciężak, Janusz Więcław, Stanisław
Maranda, Stanisław Moryc, Janusz Więcław – ustalono, że jest to poprawka Grupy Radnych.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Poprawkę przyjęto.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
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Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Uchwała nr IV/82/11.
Druk nr 14 – projekt Zarządu - referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia komisji Kultury i
Zabytków
-

w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy
XVIII w 2011

W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się - 2 radnych
Uchwała nr IV/83/11.
Ad.7
Wolne wnioski – brak.
Prowadzący Stanisław Moryc ogłosił przerwę w obradach do godz. 20.15.
Po przerwie
Ad.8
Informacja z pracy Zarządu.
Przewodniczący poinformował radnych o spotkaniach, w których uczestniczyli członkowie
Zarządu i radni.
Ad. 9
Oświadczenia i komunikaty.
Radna Miłosława Ciężak zapytała o spotkanie Przewodniczących Dzielnic z
Przewodniczącym RMK.
Prowadzący Stanisław Moryc wyjaśnił, że wyczerpujących informacji udzielił
Przewodniczący Dzielnicy XVI Sławomir Góra.
Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba zaapelował by pozwolić każdemu radnemu
zrealizować jakieś zadania w swoich okręgach.
Ad.10
Ustalenie terminu następnej sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 16 maja 2011 r. o
godzinie 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.
Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.
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Ad.11
Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął IV sesję o godz. 20.15, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII

Stanisław Moryc
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