
Dz.18.0020.1.13.2011
Podsumowanie:

XIII sesja VI kadencji 
w dniu 19 grudnia 2011 r.

Projekt porządku obrad 
XIII sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na

poniedziałek
 19 grudnia 2011 roku, godz. 16.00, siedziba 
Rady Dzielnicy XVIII na os. Centrum B bl 6.

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 6,
- w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2011– druk 

nr 7,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 428/3 obr. 46 w Krakowie – druk nr 8,
- w sprawie do zbycia części działki nr 58 obr. 21 w Krakowie – druk nr 9,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 

umowy najmu z Polską Telefonią Komórkową – druk nr 10,
- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 – druk nr 11,
- w sprawie likwidacji lub przekształcenia szkół podstawowych na terenie Dzielnicy 

XVIII – druk nr 12,
- w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka – druk nr 13

5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacje z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.  
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Podjęte uchwały: 

XIII/201/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/202/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/203/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

     XIII/204/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/205/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/206/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/207/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/208/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/209/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/210/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 
tymczasowego

XIII/211/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/212/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/213/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/214/11 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

XIII/215/11 w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 

rok 2011

XIII/216/11 w sprawie opinii do zbycia działki nr 428/3 obr. 46 w Krakowie

XIII/217/11 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 58 obr. 21 w Krakowie

XIII/218/11 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół 

Mechanicznych Nr 3 umowy z Polską Telefonią Komórkową

XIII/219/11 w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012

XIII/220/11 w sprawie likwidacji lub przekształcenia szkół podstawowych na terenie 

Dzielnicy XVIII

XIII/221/11 w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka

Dz.18.0020.1.13.2011

PROTOKÓŁ
XIII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XIII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 19 grudnia 2011 r. w siedzibie
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
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W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady - załączniki nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8 i 9.
3) Oryginały uchwał - zał. nr 10.

_________________________________

XIII sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 16.00 Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który serdecznie przywitał obecnych
na sali i stwierdził quorum. 

Harcerze  ze  Szczepu  Czerwone  Maki  przekazali  „Betlejemskie  światło  pokoju”  i  złożyli
radnym  życzenia.

Radny  Edward  Porębski  powiadomił  radnych,  że  konsultacje  dotyczące  remarszrutyzacji
komunikacji  miejskiej  będą  prowadzone  w  miesiącach  styczniu  i  lutym  2012.  Następnie
złożył radnym życzenia.
 
2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został
doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 1,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 3,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 4,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 5,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 6,
- w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2011– druk 

nr 7,
- w sprawie opinii do zbycia działki nr 428/3 obr. 46 w Krakowie – druk nr 8,
- w sprawie do zbycia części działki nr 58 obr. 21 w Krakowie – druk nr 9,
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 

umowy najmu z Polską Telefonią Komórkową – druk nr 10,
- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012 – druk nr 11,
- w sprawie likwidacji lub przekształcenia szkół podstawowych na terenie Dzielnicy 

XVIII – druk nr 12,
- w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka – druk nr 13

5.Wolne wnioski (na piśmie).
6.Informacje z pracy Zarządu.
7.Oświadczenia i komunikaty.
8.Ustalenie terminu następnej sesji.
9.Zamknięcie sesji.  
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Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  wpłynęło  8  wniosków  o
włączenie pod obrady projektów uchwał i poprosił o zmianę numeracji Druków od 14 do 21

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 2).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 7 (dotychczas 14)
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 3).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 8 (dotychczas 15)
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 4).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 9 (dotychczas 16)
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

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego (zał. nr
5).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 10 (dotychczas
17)
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 6).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 11 (dotychczas
18)
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw        -    0

4



Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 7).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 12 (dotychczas
19)
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 8).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 13 (dotychczas
20)
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 9).
Wszyscy radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk nr 14 (dotychczas
21)
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw        -    0
Wstrzymało się      -    0

Przewodniczący poprosił o zmianę numeracji dalszych Druków.  

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z w/w zmianami.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –  18 radnych
Przeciw         -    0
Wstrzymało się       -    0
Porządek obrad XIII sesji został przyjęty.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XII sesji Rady
Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XII sesji został przyjęty.

4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

Przystąpiono do procedowania uchwał.
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Prowadzący  obrady  Stanisław  Moryc  przedstawił  projekty  uchwał  przygotowane  przez
Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta i komisje problemowe.

Druk  nr  1  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się        -     0
Uchwała nr XIII/201/11.  

Druk  nr  2  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/202/11.

Druk  nr  3  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/203/11.

Druk  nr  4  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/204/11.

Druk  nr  5  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
W ramach autopoprawki Przewodniczący poprosił o zmianę w Uzasadnieniu z „.. 2 grudnia 
2012..”  na „.. 2 grudnia 2011..” 
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/205/11.

Druk  nr  6  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/206/11.

Druk  nr  7  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –   15 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się         -    1 radny
Uchwała nr XIII/207/11.

Druk  nr  8  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się         -    1 radny
Uchwała nr XIII/208/11.

Druk  nr  9  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
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Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się         -    1 radny
Uchwała nr XIII/209/11.

Druk  nr  10  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/210/11.

Druk  nr  11  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się         -    1 radny
Uchwała nr XIII/211/11.

Druk  nr  12  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/212/11.

Druk  nr  13  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się         -    1 radny
Uchwała nr XIII/213/11.
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Druk  nr  14  –  projekt  Zarządu  -  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i Osób Niepełnosprawnych

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   17 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymał się         -    1 radny
Uchwała nr XIII/214/11.

Druk nr 15 – projekt Zarządu - referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji,
Turystyki i Sportu

- w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2011.
W dyskusji  głos  zabrali  radni:  Krystyna  Frankiewicz,  Mariusz  Woda,  Miłosława  Ciężak,
Mariusz Woda, Józef Szuba.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/215/11.

Druk  nr  16  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do zbycia działki nr 428/3 obr. 46 w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –   19 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/216/11.

Druk  nr  17  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- w sprawie opinii do zbycia części działki nr 58 obr. 21 w Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –   20 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/217/11.

Druk  nr  18  –  projekt  Zarządu  -  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego
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- w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych
Nr 3 umowy z Polską Telefonią Komórkową.

W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz,
Janusz  Więcław,  Krystyna  Frankiewicz,  Janusz  Więcław,  Krystyna  Frankiewicz,  Janusz
Więcław,  Miłosława Ciężak,  Elżbieta  Mitka,  Miłosława Ciężak,  Stanisław Moryc,  Janusz
Więcław.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   16 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    2 radnych
Uchwała nr XIII/218/11.

Druk  nr  19  –  projekt  Zarządu  -  referent  Jerzy  Daniec,  pozytywna  opinia  Komisji
Infrastruktury Komunalnej

- w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na rok 2012.
W dyskusji głos zabrali:  Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosław Ciężak, Stanisław
Moryc, Miłosław Ciężak, Stanisław Moryc, Janusz Więcław, Stanisław Moryc, Maranda, 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   18 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/219/11.

Druk nr 20 – projekt Zarządu - referent Mariusz Woda, pozytywna opinia Komisji Edukacji,
Turystyki i Sportu

- w  sprawie  likwidacji  lub  przekształcenia  szkół  podstawowych  na  terenie  Dzielnicy
XVIII.

W dyskusji głos zabrali: Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Przewodniczący oddał  głos Rodzicom dzieci  uczęszczających do Szkoły Podstawowej  Nr
142, którzy podziękowali za czynny udział radnych w obronie szkół i nie dopuszczenia do ich
likwidacji. 
Prowadzący Stanisław Moryc zadeklarował dalszą pomoc w utrzymaniu szkół..
 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –   18 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/220/11.

Druk nr 21 – projekt Zarządu - referent Elżbieta Mitka, Stanisław Moryc, pozytywna opinia
Komisji Kultury i Zabytków

- w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
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Za głosowało         –   18 radnych
Przeciw        -     0
Wstrzymało się      -    0
Uchwała nr XIII/221/11.

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – brak. 

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący poinformował o intensywnej pracy członków Zarządu oraz radnych
przeciwko likwidacji  i  przekształceniu placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie
Dzielnicy XVIII.  
Powiadomił również o spotkaniach opłatkowych.

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radny Stanisław Maranda złożył radnym życzenia.

8. Ustalenie terminu następnej sesji.

   
Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc

poinformował radnych o terminie następnej sesji, która odbędzie się w dniu 16 stycznia 2012
o godzinie 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.

Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
zamknął XIII sesję o godz. 16.45 , wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

    Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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