Dz.18.0021.54.2018
Podsumowanie:

LIV sesja VII kadencji
w dniu 29 października 2018 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII sesji.
4. Dyskusja w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Centrum Nowej Huty II – część B”.
5. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 559 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018
Druk nr 560 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,
Druk nr 561 (projekt uchwały zarządu) w sprawie podziału środków finansowych na zadania
pn. „Obsługa Dzielnic” w 2018 roku,
Druk nr 562 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 46/1
obr. 30 w Krakowie,
Druk nr 563 (projekt uchwały zarządu) w sprawie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – część D”.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.

Podjęte uchwały:
LIV/527/2018
LIV/528/2018
LIV/529/2018
LIV/530/2018
LIV/531/2018

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,
w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w
2018 roku
w sprawie opinii do zbycia części działki nr 46/1 obr. 30 w
Krakowie,
w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – część D”.
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PROTOKÓŁ
LIV SESJI RADY DZIELNICY XVIII NOWA HUTA
LIV sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się w dniu 29 października 2018
r. w Szkole Podstawowej Nr 88 os. Szklane Domy 2.
W załączeniu:
1) Lista obecności – zał. nr 1,
2) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 559 – zał. nr 2,
3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 562 – zał. nr 3,
4) Oryginały uchwał – zał. nr 4.
LIV 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. Przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 559 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018
Druk nr 560 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019,
Druk nr 561 (projekt uchwały zarządu) w sprawie podziału środków finansowych na zadania
pn. „Obsługa Dzielnic” w 2019 roku,
Druk nr 562 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie opinii do zbycia części działki nr 46/1
obr. 30 w Krakowie,
Druk nr 563 (projekt uchwały zarządu) w sprawie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – część D”.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie projektu porządku obrad ze zmianami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
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Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy projekt porządku obrad
wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad LIV sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LI, LII, LIII sesji.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że w przypadku z LI sesji
Rady Dzielnicy XVIII nastąpiło sprostowanie informacji dotyczącej numeru sesji, w
przypadku LII sesji nie nastąpiło sprostowanie protokół był sporządzony prawidłowo,
protokół z LIII bez uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z LI, LII i LIII sesji zostały przyjęte.
4. Dyskusja w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru „Centrum Nowej Huty II – część B”.
Przewodniczący przedstawił szczegółowy sposób procedowania punktu.
Punkt został wprowadzony na wniosek mieszkańców os. Szklane Domy 2a.
Przedstawicielka Wspólnoty Mieszkańców os. Szklane Domy 2a przedstawiła prezentację –
wizualizację budowy hali wolnostojącej na boisku Szkoły Podstawowej Nr 88. Zgłosiła
szereg uwag i zastrzeżeń między innymi: zaciemnienie mieszkań, brak dróg ewakuacyjnych,
brak planu parkingów oraz dróg dojazdu do szkoły, niedopasowanie wymiarów hali z
architekturą otoczenia.
Mieszkańcy nie chcą blokować rozwoju szkoły. Uważają, że najlepszym rozwiązaniem jest
wybudowanie nowej sali gimnastycznej, która nie będzie przeszkadzać w życiu okolicznym
mieszkańcom.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 88 przypomniała, że budynek szkoły i sala gimnastyczna
ma 61 lat, potrzeby szkoły i uczniów się zmieniają.
Poinformowała, że już w roku 2009 zgłaszała uwagi do Wydziału Architektury w sprawie
budowy budynku przy szkole – w tym o planowanej budowie nowej sali gimnastycznej na. W
2012 roku zostało otwarte boisko wielofunkcyjne.
Dyrektor stwierdziła, że nie posiada wiadomości co do wielkości hali i miejsca jej
posadowienia. Hala sportowa jest potrzebna do realizacji programu zajęć wychowania
fizycznego. Obecna sala nie spełnia wymogów. Odniosła się do poszczególnych uwag i
zastrzeżeń zgłoszonych przez mieszkańców.
Następnie głos zabierali:
Mieszkanka przedstawiła informacje ZIS dotyczące wielkości hali i 22 X 44 m, wysokość 13 i
zaapelowała o takie zorganizowanie budowę aby pogodzić i zaspokoić wszystkie strony.
Mieszkaniec poinformował, że gdy kupował mieszkanie nie wiedział o planach budowy hali,
jego warunki życia się pogorszą.
Radny MK Stanisław Rachwał stwierdził, że przy szkołach powinny mieć możliwość
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, ale w salach gimnastycznych, a nie halach
sportowych, enklawa zieleni powinna być zachowana. Zaapelował o uwzględnienie sprzeciwu
mieszkańców i wybudowanie nowej sali gimnastycznej na bazie obecnej. Poinformował o
możliwości budowy hali na płaszczyźnie istniejącego Orlika, powyżej boiska.
Radny Edward Porębski przypomniał, że w 2009 roku Rada Dzielnicy negatywnie opiniowała
budowę budynku ze względu na sprzeciwy okolicznych mieszkańców.

3

Obecnie proceduje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum Nowej
Huty II – część A,B,C” bez ustalania szczegółów. Należy dążyć do wypracowania
kompromisu.
Radny Marian Baś poparł protest mieszkańców, którzy dbają o swój stan posiadania.
Przedstawicielka Wspólnoty Mieszkańców os. Szklane Domy 2 podsumowała i podtrzymała
wcześniejsze stanowisko.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 88 wyjaśniła, że nie dąży do antagonizacji z mieszkańcami,
jako sąsiedzi muszą funkcjonować wspólnie. Wyjaśniła stanowisko szkoły i odniosła się do
propozycji Wspólnoty.
Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII Stanisław Moryc odczytał treść zapisów dotyczących
zapisów części „B” obszaru planu. Stwierdził, że jest to początek dyskusji dotyczący
znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego obie strony
Poinformował, że Rada Dzielnicy XVIII wyraziła opinię pozytywną do w/w planu.
Prowadzący ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie

5. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Druk nr 559 projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.
- 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.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 11 radnych
Za głosowało
- 10 radnych
Przeciw
- 1 radny
Wstrzymało się
- 0
6 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr LIV/527/2018.
Druk nr 560 (projekt uchwały Zarządu ) – referent Stanisław Moryc
- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2019
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 15 radnych
Za głosowało
- 14 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymał się
- 1 radny
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
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Uchwała nr LIV/528/2018.
Druk nr 561 (projekt uchwały zarządu) – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia
Komisji Rewizyjnej
- w sprawie podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” w 2018 roku
Głos zabrała radna Krystyna Frankiewicz.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 17 radnych
Za głosowało
- 17 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Wszyscy radni brali udział w głosowaniu.
Uchwała nr LIV/529/2018.
Druk nr 562 (projekt uchwały Zarządu) – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia
Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju
Gospodarczego.
- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 46/1 obr. 30 w Krakowie,
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka zarządu (zał. nr 3), która będzie
procedowana.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 17 radnych
Za głosowało
- 17 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
3 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr LIV/530/2018.
Druk nr 563 (projekt uchwały zarządu) – referent Stanisław Moryc, opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum
Nowej Huty II – część D”.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
- 17 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Uchwała nr LIV/531/2018.
6. Oświadczenia i komunikaty.
Przewodniczący podziękował za udział w uroczystościach żałobnych Ojca.
Radna Krystyna Frankiewicz poruszyła sprawę reklamy osoby przewodniczącego w
artykule na stronie Dzielnicy w Tygodniku Głos Nowohucki.
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Radny Marian Baś stwierdził, że nie nastąpiło rozliczenie się z mieszkańcami z
rekompensat za spalarnię oraz ze sposobu gospodarowanie odpadami na terenie Dzielnicy.
Radna Beata Poszwa odniosła się do treści ulotki radnego Edwarda Porębskiego.
Radny udzielił odpowiedzi.
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Bogumiła Drabik, Edward Porębski, Bogumiła Drabik,
Edward Porębski, Bogumiła Drabik, Edward Wurst.
Przewodniczący Stanisław Moryc odniósł się do wypowiedzi radnych.
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Edward
Wurst, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Radny Edward Porębski zaapelował do radnych o zainteresowanie się pracami w
RMK i komisjach.
Radny Marian Baś powrócił do sprawy budowy ZPTO na terenie os. Mogiła,
mieszkańcy zostali poszkodowani.
Radni Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Adam Krztoń poruszyli problem
zachowania się radnych.
Zastępca Przewodniczącego Józef Szuba przypomniał, że wszyscy radni się starają i
przyczyniają do rozwoju Dzielnicy.
W dalszej dyskusji głos zabrali radni: Marian Baś, Józef Szuba, Marian Baś.
Radna Krystyna Frankiewicz podziękowała radnej Monice Fiołek, Beacie Poszwie i
Bogusławie Drabik za pracę i zaangażowanie.
7. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął LIV sesję o godz. 20.07 wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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