
Dz.18.0020.1.43.2014
Podsumowanie:

XLIII sesja VI kadencji 
w dniu 17 lutego 2014 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 ustalonych

uchwałą nr XLI/624/14 z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie planu finansowego wydatków
Dzielnicy XVIII na rok 2014 – druk nr 1,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 2,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego –

druk nr 3,
- w sprawie poprawy Bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy poprzez zwiększenia patroli

Straży Miejskiej w pobliżu punktów nocnej sprzedaży alkoholu – druk nr 4,
- w sprawie powołania Doraźnego Zespołu ds. inwentaryzacji i rewitalizacji murków na

terenie Dzielnicy XVIII – druk nr 5,
- w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej

Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych
planowanych przez Radę  Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2014 –
2016 – druk nr 6,

- w sprawie wysokości stawek czynszowych w lokalach użytkowych na terenie Dzielnicy
XVIII Nowa Huta – druk nr 7,

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 8,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 9,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 10,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 11,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 12,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 13,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 14,
- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego – druk nr 15.

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: 

XLIII/644/14 w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 

2014 uchwałą nr XLI/624/14 z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie planu 

finansowego wydatków Dzielnicy XVIII na rok 2014
XLIII/645/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIII/646/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego
XLIII/647/14 w sprawie poprawy Bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy poprzez 

zwiększenia patroli Straży Miejskiej w pobliżu punktów nocnej 

sprzedaży alkoholu
XLIII/648/14 w sprawie powołania Doraźnego Zespołu ds. inwentaryzacji i 

rewitalizacji murków na terenie Dzielnicy XVIII 
XLIII/649/14 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2014 - 2016
XLIII/650/14 w sprawie wysokości stawek czynszowych w lokalach użytkowych na 

terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta
XLIII/651/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIII/652/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIII/653/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIII/654/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIII/655/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIII/656/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIII/657/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIII/658/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

Dz.18.0020.1.43.2014

PROTOKÓŁ
XLIII SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 
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XLIII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 17 lutego 2014 r. w siedzibie
Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektu uchwały na Druku nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15 – zał. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
3) Poprawka radnej Marii Sajdak do projektu uchwały na Druku nr 4 – zał. nr 16.
4) Poprawka radnej Miłosławy Ciężak do projektu uchwały na Druku nr 5 – zał. nr 17.
5) Oryginały uchwał - zał. nr 18.
6) Wolny wniosek radnego Edwarda Porębskiego – zał. nr 19.
7) Wolny wniosek radnej Stanisławy Rusinowskiej – zał. nr 20.
8) Wolny wniosek radnej Marii Sajdak – zał. nr 21, 22, 23, 24, 25, 26.
9) Wolny wniosek radnej Elżbieta Mitka – zał. nr 27.

________________________________

XLIII  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. 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 XLII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
- w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 ustalonych

uchwałą nr XLI/624/14 z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie planu finansowego wydatków
Dzielnicy XVIII na rok 2014 – druk nr 1,

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

Przewodniczący  poinformował,  że  wpłynęły  wnioski  o  włączenie  pod  obrady  projektów
uchwał:

-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 2)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 2.
 
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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-  w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego (zał.
nr 3)

Wszyscy  Radni  otrzymali  do  skrytek  kserokopię  projektu  uchwały  –  Druk  Nr  3a  oraz
powiadomił, że Druk nr 3 został wycofany.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie poprawy Bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy poprzez zwiększenie patroli
Straży Miejskiej w pobliżu punktów nocnej sprzedaży alkoholu (zał. nr 4)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 4.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

-  w  sprawie  powołania  Doraźnego  Zespołu  ds.  inwentaryzacji  murków  na  terenie
Dzielnicy XVIII (zał. nr 5)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 5.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie  wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych
planowanych przez Radę  Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2014 –
2016 (zał. nr 6)

Wszyscy  Radni  otrzymali  do  skrytek  kserokopię  projektu  uchwały  –  Druk  Nr  6  oraz
powiadomił, że w tytule należy zmienić 2013 – 2014 na 2014 – 2016 .
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie wysokości stawek czynszowych w lokalach użytkowych na terenie  Dzielnicy
XVIII Nowa Huta (zał. nr 7)

Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 7.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
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Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 8)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 8.
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 9.
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 10)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 10.
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 11)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 11.
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 12)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 12.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (zał. nr 13)
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Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 13.
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 14)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 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 15)
Wszyscy Radni otrzymali do skrytek kserokopię projektu uchwały – Druk Nr 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

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       0
Porządek obrad XLIII sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.

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

4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:

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

Druk  nr  1  –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Rewizyjnej.
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- w sprawie przeniesienia środków finansowych Dzielnicy XVIII na rok 2014 ustalonych
uchwałą nr XLI/624/14 z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie planu finansowego wydatków
Dzielnicy XVIII na rok 2014

Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się         -      1 radny
Uchwała nr XLIII/644/14. 

Druk  nr  2  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- 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 XLIII/645/14. 

Druk  nr  3a  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- 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 XL/646/14.

Druk nr 4 – projekt Komisji Prawa i Porządku Publicznego – referent Krystyna Frankiewicz,
pozytywna opinia Zarządu.

-  w sprawie poprawy Bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy poprzez zwiększenie patroli
Straży Miejskiej w pobliżu punktów nocnej sprzedaży alkoholu.
W dyskusji głos zabrali radni: Maria Sajdak, Stanisław Maranda, Edward Porębski, Stanisław
Maranda, Janusz Więcław, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Radna Miłosława Ciężak zgłosiła wniosek o wystąpienie do Kancelarii o opinię prawną  w
zakresie § 4 pkt 4 lit c Statutu – zarząd wystosuje pismo. 

Radna  Maria  Sajdak  zgłosiła  poprawkę  do  paragrafu  1  z  „…zwiększenie  patroli  Straży
Miejskiej  w  godzinach  21.00  do  3.00…”  na  „…zwiększenie  patroli  Straży  Miejskiej  w
godzinach 21.00 do 5.00…” (zał. nr 16).

Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
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Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      3 radnych
Poprawkę przyjęto.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z w/w poprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się         -      1 radny
Uchwała nr XLIII/647/14. 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w celu wydania opinii przez Komisję Planowania
Przestrzennego do Druku nr 7.

Po przerwie   

Druk nr 5 – projekt Zarządu – referent Józef Szuba, pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej.

-  w sprawie  powołania  Doraźnego  Zespołu  ds.  inwentaryzacji  i  rewitalizacji  murków  na
terenie Dzielnicy XVIII.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Miłosława  Ciężak,
Czesław  Rosiek,  Anna  Stabryła,  Stanisława  Rusinowska,  Stanisław  Moryc,  Stanisław
Maranda, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Janusz Więcław, Stanisław
Moryc, Józef Szuba.

Radna Miłosława Ciężak zgłosiła poprawkę:
- § 2 otrzymuje brzmienie „Na przewodniczącego doraźnego zespołu wybiera się Stanisławę
Rusinowską”
- § 3 otrzymuje brzmienie „Na zastępcę przewodniczącego zespołu wybiera się Józefa Szubę”
- (zał. nr 17).

Prowadzący Stanisław Moryc zapytał  czy radna Stanisława Rusinowska wyraża zgodę  na
pełnienie funkcji przewodniczącej. Radna wyraziła zgodę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –      8 radnych
Przeciw         -      9 radnych
Wstrzymało się       -      2 radnych
Poprawkę odrzucono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z w/w poprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      2 radnych
Wstrzymało się       -      3 radnych
Uchwała nr XLIII/648/14.
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Druk nr 6 – projekt Zarządu – referent Andrzej Kowalik, pozytywna opinia Komisji Edukacji,
Turystyki i  Sportu.

-  w sprawie  wniosku do Prezydenta  Miasta  Krakowa dot.  wprowadzenia  do Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  oraz  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  zadań  inwestycyjnych
planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2014 – 2016.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIII/649/14. 

Druk  nr  7  –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i  Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie  wysokości stawek czynszowych w lokalach użytkowych na terenie Dzielnicy
XVIII Nowa Huta.  
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Elżbieta  Mitka,  Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,
Miłosława  Ciężak,  Stanisław  Moryc,  Stanisława  Rusinowska,  Stanisław  Moryc,  Anna
Stabryła, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz.
 Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIII/650/14. 

Druk  nr  8  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIII/651/14. 

Druk  nr  9  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIII/652/14. 
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Druk  nr  10  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIII/653/14. 

Druk  nr  11  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIII/654/14. 

Druk  nr  12  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIII/655/14. 

Druk  nr  13  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIII/656/14.

Druk  nr  14  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIII/657/14.

Druk  nr  15  –  projekt  Zarządu  –  referent  Małgorzata  Bąk,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLIII/658/14.

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radny Edward Porębski złożył wniosek (zał. nr 19), radna Stanisława
Rusinowska złożyła wniosek (zał. nr 20), radna Maria Sajdak złożyła 6 wniosków (zał. nr 21,
22, 23, 24, 25, 26), radna Elżbieta Mitka złożyła wniosek (zał. nr 27).

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  zaprosił  radnych  na  otwartą  dla  mieszkańców
debatę „Więcej Bezpieczeństwa w Krakowie”, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 o
godz. 17.30 Galerii Nowohuckiego Centrum Nowohuckiej, a w dniu 25 lutego 2014 o godz.
17.30 na debatę Nowa Huta Przyszłości.

Prowadzący poinformował o zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu dzielnicy i spotkaniach z przedsiębiorcami. 

7. Oświadczenia i komunikaty.

Radna Krystyna Frankiewicz zawnioskowała by sylwetki wszystkich radni znalazły
się w prasie lokalnej.

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 17 marca 2014
roku 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 XLIII sesję o godz. 19.40, wyczerpując cały program porządku obrad.
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Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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