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Dz.18.0021.5.2019 
Podsumowanie: 

 

V sesja VIII kadencji  

w dniu 18 lutego 2019 r. 
Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 95 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. 

„Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”, 

Druk nr 96 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. 

„Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”, 

Druk nr 97 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. 

„Dzielnicowy wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, 

sportu, pomocy społecznej i zdrowia”, 

Druk nr 98 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. 

„Dzielnicowy program robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej 

w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt 1 lit c)”, 

Druk nr 99 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019, 

Druk nr 100 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 
 

 

 

Podjęte uchwały:  
 

V/93/2019 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program 

wspierania osób niepełnosprawnych” 

V/94/2019 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program 

ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej” 

V/95/2019 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy 

wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, 

kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” 

V/96/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program robót 

budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w 

zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt 1 lit c)” 

V/97/2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019 

V/98/2019 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 

dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019 
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Dz-18.0021.5.2019 

 

PROTOKÓŁ 

V  SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta  
 

V sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 18 lutego 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 97 – zał. nr 2 

3) Oryginały uchwał - zał. nr 3. 

_________________________________ 

 

V 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.  

 

W sesji uczestniczył Radny MK Lech Kucharski, który przedstawił się radnym. W imieniu 

Dyrekcji Szpitala im. Żeromskiego podziękował Radzie za dotychczasową pomoc finansową i 

wsparcie udzielane szpitalowi i poinformował o najpilniejszych potrzebach.    

W dyskusji głos zabrali radni: Bogumiła Drabik, Lech Kucharski, Bogumiła Drabik, Józef 

Szuba, Lech Kucharski, Bogumiła drabik, Lech Kucharski, Krystyna Frankiewicz, Lech 

Kucharski, Bogumiła Drabik, Lech Kucharski, Bogumiła Drabik, Lech Kucharski, Józef 

Szuba, Lech Kucharski, Bogumiła Drabik, Lech Kucharski, Józef Szuba, Lech Kucharski, 

Stanisław Moryc, Lech Kucharski, Stanisław Moryc, Lech Kucharski, Bogumiła Drabik, 

Lech Kucharski, Bogumiła Drabik, Lech Kucharski, Bogumiła Drabik, Lech Kucharski. 

 

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 IV sesji. 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: 

Druk nr 95 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. 

„Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”, 

Druk nr 96 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. 

„Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”, 

Druk nr 97 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. 

„Dzielnicowy wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, 

sportu, pomocy społecznej i zdrowia”, 

Druk nr 98 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. 

„Dzielnicowy program robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej 

w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt 1 lit c)”, 

Druk nr 99 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019, 
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Druk nr 100 (projekt uchwały Zarządu ) w sprawie korekty rozdysponowania środków 

wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019. 

5. Oświadczenia i komunikaty. 

6. Zamknięcie sesji. 

 

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

projektu porządku obrad – nikt nie wniósł. 

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –     21 radnych 

Przeciw         -       0  

Wstrzymało się      -       0 

Wszyscy radni brali udział w głosowaniu. 

 

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

obrad stanowi porządek obrad V sesji. 

 

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 
 

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z IV sesji Rady 

Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag. 

Przewodniczący stwierdził, że protokół z IV sesji został przyjęty. 

 

4. Projekty uchwał wnoszone na sesję. 

 
Przystąpiono do procedowania uchwał. 

 

Druk nr 95 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc,  

- w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicy program wspierania osób 

niepełnosprawnych”,   

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr V/93/2019. 
 

Druk nr 96 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicy program ochrony zdrowia i 

profilaktyki zdrowotnej”,   

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr V/94/2019. 
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Druk nr 97 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicy program wspierania 

działalności miejskich szkól i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i 

zdrowia” z autopoprawką (zał. nr 2),   

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr V/95/2019. 

 
Druk nr 98 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicy program robót budowlanych 

przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione 

w pkt. 1 lit c)”,   

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr V/96/2019. 
 

Druk nr 99 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta do realizacji w latach  2019. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 20 radnych 

Za głosowało         –      20 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymał się        -        1 radny 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr V/97/2019. 

 

Druk nr 100 - projekt zarządu – referent Stanisław Moryc 

- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII 

Nowa Huta do realizacji w latach  2019. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało: 21 radnych 

Za głosowało         –      21 radnych 

Przeciw         -        0  

Wstrzymało się      -        0 

Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu. 

Uchwała Nr V/98/2019. 

 
5. Oświadczenia i komunikaty. 

 

Na wniosek Edwarda Porębskiego radni minutą ciszy uczcili pamięć Jana 

Olszewskiego. 



 

5 

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krystyna Frankiewicz poprosiła aby w punkcie 

przedstawienie projektu porządku obrad pozostawić radnym więcej czasu na przygotowanie 

ewentualnych wniosków. 

 

6. Zamknięcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc 

zamknął V sesję o godz. 18.30, wyczerpując cały program porządku obrad. 

 

 

 
Protokołowała :                      Przewodniczący Rady i Zarządu              

                                                                                    Dzielnicy XVIII 

 

 

Małgorzata Kowalska                      Stanisław Moryc 
 

 


