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Dz.18.0021.54.2023 

Podsumowanie: 

 

LIV nadzwyczajna sesja VIII kadencji  

w dniu 23 stycznia 2023 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji nadzwyczajnej. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 446 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023. 

Druk Nr 447 - w sprawie opinii do projektu uchwały Rady miasta Krakowa w sprawie 

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 

2023 roku. 

Druk Nr 449 - w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjęte uchwały:  

 

LIV/426/2023 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023 

LIV/427/2023 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady miasta Krakowa w sprawie 

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków w 2023 roku 

LIV/428/2023 w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego 
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Dz-18.0021.54.2023 

PROTOKÓŁ 

LIV SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
                        

LIV sesja nadzwyczajna Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 23 stycznia 

2023 r. w siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 

 

W załączeniu: 

1) Lista obecności radnych – zał. nr 1 

2) Autopoprawka do Druku nr 446 – zał. nr 2 

3) Oryginały uchwał - zał. nr 3. 

_________________________________ 

 

LIV sesję nadzwyczajną Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.00 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który serdecznie 

przywitał uczestniczących w posiedzeniu sesji, stwierdził quorum. Lista obecności radnych – 

zał. nr 1.  

 

Przewodniczący poinformował, że sesja LIV sesja Rady Dzielnicy jest utrwalana za pomocą 

urządzeń rejestrujących dźwięk.   

 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

  

Przewodniczący przystąpił do przedstawienia 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 LIII sesji nadzwyczajnej. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk Nr 446 - w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały: 

 

Druk Nr 447 – w sprawie opinii do projektu uchwały Rady miasta Krakowa w sprawie 

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 

2023 roku. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się       -       0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 
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Druk Nr 449 – w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego. 

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

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się       -       0 

Wniosek uzyskał wymaganą większość. 

 

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało         –     19 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się       -       0 

 

Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku 

obrad wraz z wprowadzonymi do niego zmianami stanowi porządek obrad LIV sesji. 

 

Zarząd Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. zorganizował 

konkurs ekologiczny „Zbierając makulaturę ratujemy środowisko”, w którym udział wzięło 7 

placówek oświatowych (szkoły i przedszkola) z terenu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.  

Podczas sesji odbyło się podsumowanie konkursu, na które zostali zaproszeni dyrektorzy, 

nauczyciele oraz dzieci i uczniowie. Dyplomy i nagrodę główną wręczała Pani Katarzyna 

Matusik-Lipiec – przedstawiciel Zarządu MPGO. 

  

Przewodniczący ogłosił przerwę do 18.30. 

 

Po przerwie 

 

3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji nadzwyczajnej. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z LIII sesji 

nadzwyczajnej Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł 

zastrzeżeń i uwag. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z LIII sesji nadzwyczajnej został przyjęty. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

 

Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 446 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta na rok 2023 – z autopoprawką (zał. nr 2). 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            -   19 radnych 

Przeciw           -     0   

Wstrzymało się         -     0   

Uchwała Nr LIV/426/2023. 
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Druk nr 447 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie opinii do projektu uchwały Rady miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu 

kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2023 roku. 

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            -   19 radnych 

Przeciw           -     0 

Wstrzymało się         -     0  

Uchwała Nr LIV/427/2023. 

 

Druk nr 449 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego  

W dyskusji głos zabrali radni: Agnieszka Żołądź, Stanisław Moryc, Beata Poszwa, Sebastian 

Piekarek, Agnieszka Żołądź, Beata Poszwa, Stanisław Moryc, Marcin Pawlik, Marta 

Bielecka-Woźniak, Agnieszka Żołądź, Marta Bielecka-Woźniak, Marcin Pawlik, Marta 

Bielecka-Woźniak, Agnieszka Żołądź, Marta Bielecka-Woźniak, Agnieszka Żołądź.  

Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 19 radnych 

Za głosowało            -   18 radnych 

Przeciw           -     0 

Wstrzymał się           -     1 radny  

Uchwała Nr LIV/428/2023. 

 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował o ustaleniach z Konwentu 

Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic: 

- szkolenie z zakresu Uchwały krajobrazowej (zgłoszenia do 6 lutego 2023), 

- rekomendacja do terminu wyborów do Rad Dzielnic (3, 10 grudnia 2023). 

 

Zaprosił radnych do udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (NCK). 

 

Przewodniczący poinformował radnych o stanowisku Sekretarza Miasta dotyczącym 

monitoringu w miejscach publicznych oraz wyborów (radni otrzymali pisma pocztą 

e’mailową). 

 

Radna Bogumiła Drabik przekazała szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia 

zbiórki i licytacji podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 

Członek Zarządu Mariusz Woda zdał sprawozdanie z dorocznych przeglądów stanu 

technicznego placówek oświatowych pod kątem potrzeb remontowych. Zwrócił uwagę na 

brak inspektorów MCOO, którzy mogliby na bieżąco w miejscu oceniać koszty prac.  

W dyskusji udział wzięli radni: Agnieszka Żołądź, Mariusz Woda, Agnieszka Żołądź, 

Mariusz Woda, Stanisław Moryc.  

Podsumowując, potrzeby w placówkach są olbrzymie, środki które miasto zapewnia 

przyznając Dzielnicy budżet, z którego Rada wydziela, jest głęboko niewystarczający. Gdyby 

nie wsparcie radnych miejskich wpisujących zadania do budżetu Miasta Krakowa, to te 

instytucje popadają w ruinę.  
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Zgłosił wniosek o podjęcie działań w celu zmiany algorytmu lub innego sposobu, aby środki 

na Dzielnicę były zdecydowanie większe. Bez wsparcia Prezydenta lub radnych miejskich  

środki powodują, że stan tych placówek jest z roku na rok coraz gorszy, kończy się tym, że 

dostają nakazy z sanepidu, nadzoru budowlanego, które grożą mandatami bądź zamknięciem 

szkoły. Rada Dzielnicy powinna podjąć zdecydowane działania w kierunku zwiększenia 

środków na remonty szkól i przedszkoli. 

 

Radna Beata Poszwa zaapelowała do radnych o podjęcie współpracy. 

   

6. Zamknięcie sesji.  
 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął LIV sesję nadzwyczajną o godz. 19.10, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

 

Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 


