Dz.18.0021.8.2015
Podsumowanie:

VIII sesja VII kadencji
w dniu 30 marca 2015 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 93 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 94 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie udzielenia pomocy mieszkaniowej,
Druk nr 95 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015,
Druk nr 96 (projekt uchwały Komisji) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds.
Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Podjęte uchwały:
VIII/84/15
VIII/85/15
VIII/86/15

w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
w sprawie udzielenia pomocy mieszkaniowej
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu

VIII/87/15

Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta
w sprawie korekty uchwały nr IV/39/15 z dnia 29stycznia 2015 w

VIII/88/15
VIII/89/15
VIII/90/15

sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”
w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
w sprawie opinii do montażu słupków na os. Uroczym 8
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Dz-18.0021.8.2015

PROTOKÓŁ
VIII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
VIII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 30 marca 2015 r. w siedzibie
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:
1) Lista obecności radnych– zał. nr 1
2) Oryginały uchwał – zał. nr 2.
_________________________________
VIII 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.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został
przesłany pocztą elektroniczną lub doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 93 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 94 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie udzielenia pomocy mieszkaniowej,
Druk nr 95 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2015,
Druk nr 96 (projekt uchwały Komisji) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds.
Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do
projektu porządku obrad.
Przewodniczący poinformował, że wycofuje się projekt uchwały na Druku 95 w sprawie
zmiany rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:
Druk nr 93 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 94 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie udzielenia pomocy mieszkaniowej,
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 96 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds.
Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 97 (projekt zarządu) w sprawie korekty uchwały nr IV/39/15 z dnia 29 stycznia
2015 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”,
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 98 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego,
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
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Przeciw
0
Wstrzymało się 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 99 (projekt zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego,
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 100 (projekt zarządu) w sprawie opinii do montażu słupków na os. Uroczym 8,
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku
obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad VIII sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VI i VII sesji.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z VI sesji Rady
Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z VI sesji został przyjęty.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z VII sesji Rady
Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z VII sesji został przyjęty.
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4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Druk nr 93 – projekt Zarządu – referent Bogumiła Drabik, pozytywna opinia Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VIII/84/15.
Druk nr 94 – projekt Zarządu – referent Bogumiła Drabik, pozytywna opinia Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.
- w sprawie udzielenia pomocy mieszkaniowej.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VIII/85/15.
Druk nr 95 – wycofany
Druk nr 96 – projekt Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego – referent Andrzej Kowalik.
- w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady
Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
W dyskusji głos zabrali radni; Edward Wurst, Marta Bielecka, Stanisław Moryc.
Kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie funkcji.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr VIII/86/15.
Druk nr 97 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Rewizyjnej
- w sprawie korekty uchwały nr IV/39/15 z dnia 2015 w sprawie podziału środków
finansowych na „Obsługę Dzielnic”.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
– 19 radnych
Przeciw
0
Wstrzymał się
1 radny
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr VIII/87/15.
Druk nr 98 – projekt Zarządu – referent Bogumiła Drabik, pozytywna opinia Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu.
Uchwała nr VIII/88/15.
Druk nr 99 – projekt Zarządu – referent Bogumiła Drabik, pozytywna opinia Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 20 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu.
Uchwała nr VIII/88/15.
Druk nr 100 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie opinii do montażu słupków na os. Uroczym 8.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Adam Krztoń, Józef
Szuba, Zofia Wójcik, Beta Poszwa, Edward Wurst, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało
– 18 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 2 radnych
Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu.
Uchwała nr VIII/88/15.
5. Oświadczenia i komunikaty.
Radna Krystyna Frankiewicz poruszyła sprawę udziału radnych w Drodze Krzyżowej.
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Radny Jerzy Daniec zapytał dlaczego radni nie brali udziału w corocznych objazdach
po szkołach. Radny Mariusz Woda wyjaśnił, że w tym roku przedstawiciele ZEO i Wydziału
Edukacji UMK jeżdżą sami, radni nie są zapraszani.
Radna Miłosława Ciężak zgłosiła wniosek by wystąpić do ZEO i Wydziału Edukacji o
podanie informacji kiedy będą przeglądy, tak by każdy radny w swoim okręgu mógł w nich
uczestniczyć.
Prowadzący poinformował, że sprawa była zgłaszana na spotkaniu Przewodniczących
Dzielnic. W przyszłym roku problem powinien być rozwiązany.
Ponadto poruszyła sprawę rekrutacji dzieci rolników do przedszkoli.
Przewodniczący odniósł się do uwag zgłoszonych na Komisji Edukacji. Poprosił by wnioski
radnych zgłaszane na komisji były głosowane zgodnie ze Statutem, a następnie kierowane do
Zarządu.
Przewodniczący Stanisław Moryc złożył radnym życzenia świąteczne.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął
VIII sesję o godz. 18.30, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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