Dz.18.0021.50.2018
Podsumowanie:

L nadzwyczajna sesja VII kadencji
w dniu 25 czerwca 2018 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 533 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawne zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Kraków oraz Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Druk nr 539 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018
Druk nr 537 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie opinii do projektu Zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad
Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 roku.
Druk nr 538 (projekt Grupy Radnych) w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
w wyborach do Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w 2018 roku.
4. Oświadczenia i komunikaty.
5. Zamknięcie sesji.
Podjęte uchwały:
L/504/2018

L/505/2018
L/506/2018
L/507/2018

w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w
sprawne zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Miejskiej Kraków oraz Krakowską Radą Działalności
Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018
w sprawie opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta
Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach
do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 roku.
w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady
Dzielnicy XVIII Nowa Huta w 2018 roku
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Dz-18.0021.50.2018
PROTOKÓŁ
L NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY DZIELNICY XVIII NOWA HUTA
L nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się w dniu 25
czerwca 2018 r. w siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:
1) Lista obecności – zał. nr 1,
2) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 539 – zał. nr 2,
3) Wniosek o przeprowadzenie ponownego głosowania druku nr 537 – zał. nr 3,
4) Poprawka radnego Edwarda Porębskiego do druku nr 538 zał. nr 4
5) Wniosek o głosowanie imiennie do druku 538 – zał.nr 5
6) Lista głosowania imiennego druku 538 – zał. nr 6:
7) Oryginały uchwał – zał. nr 7.
L nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.00
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który 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 dostarczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Projekty uchwał wnoszone na sesję: zmieniono kolejność druków w stosunku do projektu
porządku przesłanego radnym wraz zaproszeniem na następujący:
Druk nr 533 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawne zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Kraków oraz Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Druk nr 539 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018
Druk nr 537 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do rad Dzielnic
Miasta Krakowa w 2018 roku.
Druk nr 538 (projekt Grupy Radnych) w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
w wyborach do Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w 2018 roku.
4. Oświadczenia i komunikaty.
5. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący powiadomił, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad
(pkt 3) projektów uchwał wg kolejności wprowadzania na sesję:
Druk nr 533 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawne zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
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Miejskiej Kraków oraz Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 11 radnych
Za głosowało
- 11 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 539 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018
Wyniki głosowania:
Głosowało: 11 radnych
Za głosowało
- 11 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 537 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic
Miasta Krakowa w 2018 roku.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało
- 9 radnych
Przeciw
- 3 radnych
Wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 538 (projekt Grupy Radnych) w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
w wyborach do Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w 2018 roku.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
- 9 radnych
Przeciw
- 8 radnych
Wstrzymało się - 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
W dyskusji na temat zmiany kolejności procedowania projektów uchwał udział wzięli radni:
Edward Wurst, Krystyna Frankiewicz.
Przewodniczący wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem ma prawo zmiany kolejności i podał
przyczynę.
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
- 9 radnych
Przeciw
- 7 radnych
Wstrzymało się - 0
Nie biorących udziału w głosowaniu – 1
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Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy projekt porządku obrad
wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad L nadzwyczajnej sesji.
3. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał:
Druk nr 533 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawne zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Kraków oraz Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W dyskusji głos zabrali radni: Marian Baś, Stanisław Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 16 radnych
Za głosowało
- 16 radnych
Przeciw
- 0 radnych
Wstrzymało się
- 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr L/504/2018.
Druk nr 539 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka zarządu (zał. nr 2), która będzie
procedowana.
W dyskusji udział wzięli radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz,
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Andrzej Kowalik, Stanisław Moryc, Marian Baś,
Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, Adam Krztoń, Stanisław Moryc, Krystyna
Frankiewicz, Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc,
Katarzyna Kapelak- Legut, Stanisław Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 13 radnych
Za głosowało
- 10 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 3 radnych
5 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr L/505/2018.
Druk nr 537 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic
Miasta Krakowa w 2018 roku.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Radny Kacper Rosa złożył wniosek formalny o 5 minutową przerwę w obradach.
Głosowanie wniosku:
Głosowało : 15 radnych
Za głosowało
- 8 radnych
Przeciw
- 1 radnych
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Wstrzymało się
- 6 radnych
3 radny nie brało udziału w głosowaniu.
Przerwa - 18:37
Wznowienie obrad - 18:43
W dyskusji udział wzięli radni: Edward Porębski – zgłosił, że nie będzie brał udziału w
głosowaniu, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Edward Wurst,
Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 12 radnych
Za głosowało
- 10 radnych
Przeciw
- 1 radny
Wstrzymało się
- 1 radny
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Radny Edward Wurst – zgłosił Votum Separatum ponieważ Rada zajęła stanowisko w w/w
sprawie na poprzedniej sesji i go nie przyjęła.
Radny Edward Porębski zgłosił Votum Separatum ze względu na nieprawidłowe podanie
wyników głosowania.
Radni: Stanisław Moryc, Andrzej Kowalik, Mariusz Woda zgłosili wniosek o powtórzenie
głosowania projektu uchwały (zał. nr 3).
Prowadzący poddał pod głosowanie wniosek o powtórzenie głosowania.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 12 radnych
Za głosowało
- 11 radnych
Przeciw
- 1 radny
Wstrzymało się
- 0
6 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał większość.
W związku z wnioskiem o powtórzenie głosowania, który uzyskał większość, Prowadzący
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 12 radnych
Za głosowało
- 10 radnych
Przeciw
- 2 radnych
Wstrzymało się
- 0
6 radnych nie brało udziału w głosowaniu
Uchwała nr L/506/2018.
Radny Edward Wurst zgłosił Votum Separatum do uchwały.
Druk nr 538 (projekt Grupy Radnych) w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
w wyborach do Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w 2018 roku.
W dyskusji udział wzięli radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Edward Porębski,
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Marian Baś, Edward Porębski.
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Prowadzący obrady poinformował radnych, że wpłynęła poprawka radnego Edwarda
Porębskiego do druku 538 (zał. nr 4) i poddał ją pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
- 8 radnych
Przeciw
- 10 radnych
Wstrzymało się
- 0
Wszyscy brali udziału w głosowaniu.
Poprawka upadła.
Radni: Edward Porębski, Kacper Rosa, Krystyna Frankiewicz, Marian Baś, Zofia Wójcik
złożyli wniosek o głosowanie imienne druku 538 (zał. nr 5).
Wyniki głosowania imiennego (lista z głosowania zał. nr 6).
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
- 10 radnych
Przeciw
- 8 radnych
Wstrzymało się
- 0
Nieobecnych 3 radnych.
Wszyscy brali udziału w głosowaniu.
Uchwała nr L/507/2018.
Radny Edward Wurst – zgłosił Votum Separatum ponieważ Rada zajęła stanowisko w w/w
sprawie na poprzedniej sesji i go nie przyjęła.
Radny Stanisław Moryc – zgłosił Votum Separatum ze względu na przerywanie głosowania
przez część radnych.
Radny Marian Baś odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącego.
4. Oświadczenia i komunikaty.
Radna Krystyna Frankiewicz – ws. parkingu dla osób niepełnosprawnych przy
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego obok siedziby Dzielnicy
W dalszej dyskusji udział wzięli radni: Stanisław Moryc i Krystyna Frankiewicz.
Radny Edward Wurst – wniosek do radnej Bogumiły Drabik ws. zgłoszenia w ramach
pracy zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic zasady równego rozdziału w każdym
rocznym planie wydatków na okręgi.
Radny Marian Baś – ws. sesji nt. rekompensat i gospodarowania odpadami na terenie
Dzielnicy.
Prowadzący obrady poinformował, iż kolejna sesja odbędzie się pod koniec lipca.
5. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął L nadzwyczajną sesję o godz. 19.29 wyczerpując cały program porządku obrad.
Protokołowała:

Agnieszka Kardas

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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