
Dz.18.0020.1.49.2014
Podsumowanie:

XLIX sesja VI kadencji 
w dniu 28 sierpnia 2014 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
4. Oświadczenia i komunikaty.
5. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Druk nr 80 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 81 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 82 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 83 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 84 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 85 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 86 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 87 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 88 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 89 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 90 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 91 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 92 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 93 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 94 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych.
Druk nr 95 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 96 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 97 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 98 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
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Druk nr 99 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 100 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 101 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 102 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 103 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 104 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
pomieszczenia tymczasowego,
Druk nr 105 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
pomieszczenia tymczasowego,
Druk nr 106 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 107 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 108 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr  109 (projekt  uchwały Zarządu)  w sprawie  zmiany  zakresu  rzeczowego zadania
priorytetowego na rok 2015.
6. Wolne wnioski (na piśmie).
7. Informacje z pracy Zarządu.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały: 

XLIX/762/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/763/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/764/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/765/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/766/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/767/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/768/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/769/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/770/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/771/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/772/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/773/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/774/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/775/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/776/14 w sprawie delegowania radnych
XLIX/777/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/778/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/779/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/780/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/781/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/782/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/783/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/784/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/785/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/786/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/787/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/788/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/789/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/790/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLIX/791/14 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 

2015

Dz.18.0020.1.49.2014

PROTOKÓŁ
XLIX SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XLIX sesja  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  odbyła  się  28  sierpnia  2014  r.  w
siedzibie Rady Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. 
W załączeniu:

1) Lista obecności radnych– zał. nr 1.
2) Wnioski o wprowadzenie projektu uchwały na Druku nr 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109  – zał. nr 2, 3,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16.  

3) Oryginały uchwał - zał. nr 17.
4) Wolne wnioski radnej Miłosławy Ciężak – zał. nr 18, 19, 20, 21.
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________________________________

XLIX  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
przesłany pocztą elektroniczną lub doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
Projekt porządku obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji. 
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe: 
Druk nr 80 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 81 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 82 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 83 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 84 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 85 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 86 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 87 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 88 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 89 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 90 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 91 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 92 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 93 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 94 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych.
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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Na prośbę mieszkańców przybyłych na sesję Przewodniczący zgłosił zmianę porządku obrad
„Oświadczenia i komunikaty” jako punkt 4,  pozostałe zmienią kolejno numerację.

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

Druk nr 95 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 2),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 12 radnych
Za głosowało         –     12 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      6 radnych

Druk nr 96 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 3),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 13 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      5 radnych

Druk nr 97 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 4),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      4 radnych

Druk nr 98 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 5),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr 99 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 6),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr 100 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 7),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr 100 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 8),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr 101 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 9),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr 102 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 10),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr 102 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 11),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr 103 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 12),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr 104 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 13),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr 105 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 14),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr 106 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 15),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr 107 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 15),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
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Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr 108 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego (zał. nr 16),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr  109 (projekt  uchwały Zarządu)  w sprawie  zmiany  zakresu  rzeczowego zadania
priorytetowego na rok 2015 (zał. nr 17),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      2 radnych

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0 
nie głosowało         –      2 radnych
Porządek obrad XLVIII sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

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

4. Oświadczenia i komunikaty. 

Mieszkaniec  omówił  sprawę  wstrzymania  rządowego  programu  przeciwpowodziowego
Dorzecza Górnej Wisły i złożył pismo. 

Mieszkańcy os. Kościelniki przedstawili problem zamknięcia odcinka ul. Waligórskiego, co
w znacznym stopniu utrudnia dojazd do pól.

8



Przewodniczący Stanisław Moryc wyjaśnił,  że droga została zagrodzona przez właściciela
legalnie.
W dyskusji  udział  wzięli  radni:  Jerzy Daniec, Stanisław Moryc, Anna Stabryła,  Stanisław
Moryc, Jerzy Daniec, Stanisław Moryc, Józef Szuba. 
We wrześniu zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Wydziału Skarbu Miasta
UMK i ZIKiT. 

5. 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  80 –  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLIX/762/14. 

Radny Edward Porębski zgłosił wniosek formalny o skrócenie czytania druków.
Prowadzący poddał pod głosowanie w/w wniosek.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Wniosek przyjęto.

Druk  nr  81 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/763/14. 

Druk  nr  82 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/764/14. 

Druk  nr  83 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/765/14.

Druk  nr  84 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/766/14. 

Druk  nr  85 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/767/14.

Druk  nr  86 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
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Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/768/14.

Druk  nr  87 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/769/14. 

Druk  nr  88 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/770/14.

Druk  nr  89 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/771/14. 

Druk  nr  90 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
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Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/772/14.
 
Druk  nr  91 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/773/14.
 
Druk  nr  92 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/774/14.
 
Druk  nr  93 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/775/14.
 
Druk nr 94 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc. 

- w sprawie delegowania radnych.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/776/14.
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Druk  nr  95 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/777/14.
 
Druk  nr  96 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisława  Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/778/14.
 
Druk  nr  97 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLIX/779/14.

Druk  nr  98 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLIX/780/14.
 
Druk  nr  99 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisława  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.
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- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLIX/781/14.
 
Druk nr  100 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLIX/782/14.

Druk nr  101 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/783/14.
 
Druk nr  102 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/784/14.

Druk nr  103 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

14



Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/785/14.

Druk nr  104 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLIX/786/14.
 
Druk nr  105 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLIX/787/14.

Druk  nr  106 –  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLIX/788/14.
 
Druk nr  107 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Mieszkalnictwa, Rodziny i  Polityki Społecznej.

- w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
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Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLIX/789/14.

Druk nr  108 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  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
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLIX/790/14.

Druk nr  109 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Zdrowia i Profilaktyki.

- w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na rok 2015.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLIX/791/14.

6. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Miłosława Ciężak złożyła 4 wnioski (zał. nr 18, 19, 20 i 21).

7. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący Stanisław Moryc podziękował mieszkańcom os. Branice i radnym za pomoc
w przygotowaniach Dożynek Dzielnicowych.
Poinformował, że odbywają się spotkania w sprawie utrzymania zieleni oraz konsultacje w
miejscach inwestycji.

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 15 września 2014
roku o godzinie 18.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII.

Obecnych na sesji uznaje się za prawomocnie powiadomionych o terminie sesji.
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Radny Andrzej Kowalik zaprosił radnych na stadion MOS na mecz, który rozpocznie się w
dniu w dniu 7 września 2014 o godz. 16.00.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  Stanisław  Moryc
zamknął XLIX sesję o godz. 18.50, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII

Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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