Dz.18.0021.11.2015
Podsumowanie:

XI sesja VII kadencji
w dniu 15 czerwca 2015 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 158 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie proponowanego poziomu limitu punktów
sprzedaży napojów alkoholowych,
Druk nr 159 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie
przez Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 umowy najmu pod stację bazowa telefonii,
Druk nr 160 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 224 obr. 39 w
Krakowie,
Druk nr 161 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do poprawy bezpieczeństwa na
drogach wewnętrznych w rejonie ul. Zachemskiego w Krakowie,
Druk nr 162 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 163 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie poparcia Rezolucji Rady Miasta Krakowa
w sprawie podjęcia działań zapobiegających likwidacji znacznej części ArcelorMittal S.A.
Oddział w Krakowie.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
Podjęte uchwały:
XI/147/15

w sprawie proponowanego poziomu limitu punktów sprzedaży napojów

XI/148/15

alkoholowych,
w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół

XI/149/15
XI/150/15

Gastronomicznych Nr 1 umowy najmu pod stację bazową telefonii,
w sprawie opinii do zbycia działki nr 224 obr. 39 w Krakowie
w sprawie opinii do poprawy bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych

XI/151/15
XI/152/15

w rejonie ul. Zachemskiego w Krakowie
w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
w sprawie poparcia Rezolucji Rady Miasta Krakowa w sprawie podjęcia
działań zapobiegających likwidacji znacznej części ArcellorMittal S.A.
Oddział w Krakowie.
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Dz-18.0021.11.2015

PROTOKÓŁ
XI SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta
XI sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 15 czerwca 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.
_________________________________
XI 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 X sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Druk nr 158 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie proponowanego poziomu limitu punktów
sprzedaży napojów alkoholowych,
Druk nr 159 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie
przez Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 umowy najmu pod stację bazowa telefonii,
Druk nr 160 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 224 obr. 39 w
Krakowie,
Druk nr 161 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do poprawy bezpieczeństwa na
drogach wewnętrznych w rejonie ul. Zachemskiego w Krakowie,
Druk nr 162 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego.
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 wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad
projektów uchwał:
Druk nr 158 (projekt zarządu) w sprawie proponowanego poziomu limitu punktów sprzedaży
napojów alkoholowych,
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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
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 159 (projekt zarządu) w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 umowy najmu pod stację bazowa telefonii,
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
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 160 (projekt zarządu) w sprawie opinii do zbycia działki nr 224 obr. 39 w Krakowie,
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
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 161 (projekt zarządu) w sprawie opinii do poprawy bezpieczeństwa na drogach
wewnętrznych w rejonie ul. Zachemskiego w Krakowie,
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
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 162 (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: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
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Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 163 (projekt zarządu) w sprawie poparcia Rezolucji Rady Miasta Krakowa w
sprawie podjęcia działań zapobiegających likwidacji znacznej części ArcelorMittal S.A.
Oddział w Krakowie.
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
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 16 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 XI sesji.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z X sesji Rady
Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z X sesji został przyjęty.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał.
Druk nr 158 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, opinia Komisji Prawa i Porządku
Publicznego.
- w sprawie proponowanego poziomu limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
W dyskusji głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak,
Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Zarząd przygotuje projekt uchwały w sprawie wystąpienia o zmianę Ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
– 12 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 4 radnych
1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XI/147/15.
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Druk nr 159 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Gastronomicznych Nr
1 umowy najmu pod stację bazową telefonii.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Edward Wurst,
Stanisław Moryc, Marian Baś, Krystyna Frankiewicz.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało
– 13 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 2 radnych
2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XI/148/15.
Druk nr 160 – projekt Zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 224 obr. 39 w Krakowie.
W dyskusji głos zabrali radni: Marian Baś, Marek Kurzydło, Edward Wurst, Stanisław
Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XI/149/15.
Druk nr 161 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc, Marek Kurzydło, pozytywna
opinia Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju
Gospodarczego.
- w sprawie opinii do propozycji poprawy bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych w
rejonie ul. Zachemskiego w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XI/150/15.
Druk nr 162 – projekt Zarządu – referent Bogumiła Drabik, pozytywna opinia Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XI/151/15.
Druk nr 163 – projekt Zarządu – referent Józef Szuba, Stanisław Moryc, pozytywna opinia
Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju
Gospodarczego.
- w sprawie poparcia Rezolucji Rady miasta Krakowa w sprawie podjęcia działań
zapobiegających likwidacji znacznej części ArcelorMittal S.A. Oddział w Krakowie.
Przewodniczący zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały - w podstawie prawnej w miejsce
„§ 3 pkt 6 lit. a” wprowadza się „§ 3 pkt 4 lit. l”.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna
Frankiewicz, Stanisław Moryc – odczytał treść Rezolucji Nr 9/XI/15 Rady Miasta Krakowa,
Józef Szuba, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław
Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało
– 17 radnych
Przeciw
0
Wstrzymało się 0
Wszyscy radni wzięli udział w głosowaniu.
Uchwała nr XI/152/15.
6. Oświadczenia i komunikaty.
Radna Miłosława Ciężak zaproponowała zorganizowanie spotkanie pracowników
Miejskiego Konserwatora Zabytków z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych w celu
omówienia zasad odnowy budynków mieszkalnych w zabytkowym centrum Nowej Huty.
Radna Krystyna Frankiewicz poruszyła problem niekontrolowanej zabudowy
balkonów.
Radny Jerzy Daniec poinformował o rozpoczęciu prac na ul. Igołomskiej co
spowoduje zwiększenie ruchu drogowego na lokalnych ulicach (Kościelnicka, Drożyska),
poprosił o zabezpieczenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Radny Marian Baś przedstawił
wypoczynkowego w Przylasku Rusieckim.

sprawę

słabego

zagospodarowania

terenu

Radny Marek Kurzydło w związku z remontem ul. Igołomskiej przedstawił wniosek o
udostępnienie bramy nr 5 – wyjazd dla pracowników.
Zarząd skieruje pismo do Dyrekcji ArcelorMittal S.A.
Radna Monika Fiołek poruszyła sprawę Placu Centralnego – udział radnych w
odbiorze, usunięcie tablic informacyjnych.
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Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił wyczerpującej odpowiedzi na zapytania
radnych.
W dyskusji na temat rewitalizacji budynków głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz,
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc,
Przewodniczący poinformował o spotkaniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w sprawie
ustalenia materiału na remonty chodników.
Podziękował Zarządowi i Radnym za przygotowanie i udział w DNIACH Nowej Huty.
W dyskusji na temat możliwości uzyskania środków na remonty ze środków miejskich oraz
SKOZK udział wzięli radni: Miłosława Ciężak i Stanisław Moryc.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 6 lipca 2015 roku
o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
7. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął
XI sesję o godz. 19.06, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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