Dz.18.0021.49.2018
Podsumowanie:

XLIX sesja VII kadencji
w dniu 18 czerwca 2018 r. – część pierwsza
w dniu 21 czerwca 2018 r. - dokończenie
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 528 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska-Południe (część zachodnia)
– budowa układu drogowego (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, tereny zielone) z
odwodnieniem, oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną oraz przełożeniem istniejącej
sieci jw. na działkach nr 1/21, 1/20 obr. 38 Nowa Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie”.
Druk nr 529 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska-Zachód – budowa układu
drogowego (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, tereny zielone) z odwodnieniem,
oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną na działkach nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta,
1/1, 1/2, 8/5, 248/2, 235/5, 232/4 obr. 41 Nowa Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie”.
Druk nr 531 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018,
Druk nr 532 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu
ds. nowelizacji statutów Dzielnic,
Druk nr 534 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego
przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanego w latach 2019 – 2020,
Druk nr 535 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad dzielnic
Miasta Krakowa w 2018 roku”,
Druk nr 536 (projekt uchwały zarządu) w sprawie zawieszenia Decyzji Nr 2441/07 i
wstrzymania prac budowlanych,
Druk nr 530 (projekt uchwały zarządu) w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy
zadań programu „Nowa Huta dziś!”.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały:
XLIX/497/2018

XLIX/498/2018

XLIX/499/2018
XLIX/500/2018
XLIX/501/2018

XLIX/502/2018
XLIX/503/2018

W sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.; „
Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska – południe (część
zachodnia) – budowa układu drogowego (drogi, parkingi, chodniki,
ścieżki rowerowe, tereny zielone) z odwodnieniem, oświetleniem
terenu, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną oraz
przełożeniem istniejącej sieci jw. na działkach nr 1/21, 1/20 obr. 38
Nowa Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie”.
W sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.; „
Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska – Zachód – budowa
układu drogowego (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe,
tereny zielone) z odwodnieniem, oświetleniem terenu,
zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną na działkach nr
1/1, ½, 8/5, 248/2 235/5, 232/4 obr. 41 Nowa Huta przy ul.
Igołomskiej w Krakowie”.
w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018
w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji
statutów Dzielnic.
W sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i
wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego
planowanego przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta
realizowanego w latach 2019 -2020
w sprawie zawieszenia Decyzji Nr 2441/07 i wtrzymania prac
budowlanych
W sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach
programu „Nowa Huta dziś!”
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Dz-18.0021.49.2018
PROTOKÓŁ
XLIX SESJI RADY DZIELNICY XVIII NOWA HUTA
XLIX sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się w dniu 18 czerwca 2018 r. w
siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:
1) Lista obecności – zał. nr 1,
2) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 531 – zał. nr 2,
3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 534 – zał. nr 3,
4) Poprawka Radnego Wojciecha Ruśniaka do projektu uchwały na Druku nr 535 – zał.
nr 4,
5) Poprawka Radnego Edwarda Porębskiego do projektu uchwały na Druku nr 535 – zał.
nr 5,
6) Wniosek grupy radnych o odroczenie posiedzenia sesji – zał. nr 6,
7) Oryginały uchwał – zał. nr 7.
XLIX sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.05 Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który przywitał obecnych na sali i
stwierdził quorum.
Przewodniczący poinformował radnych, że z uwagi na wnioski mieszkańców
dotyczące list zadań z programu „Nowa Huta dziś!’ jakie wpływały do zarządu, po
wyczerpaniu porządku w zakresie uchwał, oprócz Druku nr 530, jeżeli Rada wyrazi zgodę
sesja zostanie odroczona do dnia 21 czerwca 2018 godz. 18.00.
Prowadzący wyjaśnił, że projekty uchwał zgodnie ze statutem mogą być przedłożone
8 dni przed sesją, dostarczane radnym na minimum 3 dni przed sesją, a także po nowelizacji
statutu został wprowadzony tryb nagły – projekt musi być poparty wnioskiem podpisanym
przez 11 radnych.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został
przesłany pocztą elektroniczną lub dostarczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję.
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 528 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska-Południe (część zachodnia)
– budowa układu drogowego (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, tereny zielone) z
odwodnieniem, oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną oraz przełożeniem istniejącej
sieci jw. na działkach nr 1/21, 1/20 obr. 38 Nowa Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie”.
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Druk nr 529 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Strefa Aktywności Gospodarczej Igołomska-Zachód – budowa układu
drogowego (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, tereny zielone) z odwodnieniem,
oświetleniem terenu, zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, elektroenergetyczną i teletechniczną na działkach nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta,
1/1, 1/2, 8/5, 248/2, 235/5, 232/4 obr. 41 Nowa Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie”.
Druk nr 530 (projekt uchwały zarządu) w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy
zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”,
Druk nr 531 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018,
Druk nr 532 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu
ds. nowelizacji statutów Dzielnic.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący powiadomił, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad (pkt
4) projektów uchwał wg kolejności wprowadzania na sesję:
Druk nr 531 (projekt uchwały zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIIII Nowa Huta na rok 2018
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
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 532 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu
ds. nowelizacji statutów Dzielnicy
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
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 533 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta
Krakowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Miejskiej Kraków oraz Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinie dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Przewodniczący w imieniu wnioskodawców wycofał projekt uchwały.
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Druk nr 534 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wprowadzania do Wieloletniej Prognozy
finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez
Radę dzielnicy XVIII( Nowa Huta realizowanego w latach 2017-2018
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 radnych
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 535 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii projektu Zarządzenia Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnicy
Miasta Krakowa w 2018 roku.
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
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 536 (projekt uchwały zarządu) w sprawie zawieszenia Decyzji Nr 2441/07 i
wstrzymania prac budowlanych.
Wszyscy Radni otrzymali poczta 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 530 (projekt uchwały zarządu) w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy
zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”
Wszyscy Radni otrzymali poczta 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.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało
- 18 radnych
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Przeciw
- 0
Wstrzymało się
-0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy projekt porządku obrad
wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad XLIX sesji.
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. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał:
Druk nr 528 – projekt zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Strefa Aktywności
Gospodarczej Igołomska – południe (cześć zachodnia) – budowa układu drogowego (drogi,
parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, tereny zielone) z odwodnieniem, oświetleniem terenu,
zewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektroenergetyczna i teletechniczną oraz przełożeniem istniejącej sieci jw. na działkach nr
1/21, 1/20 obr. 38 Nowa Huta przy ul. Igołomskiej w Krakowie”.
W dyskusji głos zabrali radni: Wojciech Ruśniak, Marek Kurzydło, Wojciech Ruśniak, Marek
Kurzydło.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 17 radnych
Za głosowało
- 17 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Uchwała nr XLIX/497/2018.
Druk nr 529 – projekt zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- W sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „ Strefa Aktywności
Gospodarczej Igołomska – Zachód – budowa układu drogowego (drogi, parkingi, chodniki,
ścieżki rowerowe, tereny zielone) z odwodnieniem, oświetleniem terenu, zewnętrznymi
instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczna i
teletechniczną na działkach nr 1/1, ½, 8/5, 248/2 235/5, 232/4 obr. 41 Nowa Huta przy ul.
Igołomskiej w Krakowie”.
W dyskusji udział wzięli radni: Edward Wurst, Marek Kurzydło, Edward Wurst, Krystyna
Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 20 radnych
Za głosowało
- 20 radnych
Przeciw
- 0
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Wstrzymało się
- 0
Uchwała nr XLIX/498/2018.
Druk nr 531 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2018.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła poprawka do druku (zał. nr 2) i odczytał jej treść.
Prowadzący poddał pod głosowanie poprawkę.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 17 radnych
Za głosowało
- 17 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Poprawkę przyjęto.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 15 radnych
Za głosowało
- 15 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Uchwała nr XLIX/499/2018.
Druk nr 532 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic.
W dyskusji głos zabrali radni: Kacper, Rosa, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz,
Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Bogumiła Drabik, Edward
Porębski, Miłosława Ciężak, Edward Wurst, Bogumiła Drabik.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 16 radnych
Za głosowało
- 12 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 4 radnych
Uchwała nr XLIX/500/2018.
Druk nr 533 – projekt zarządu – wycofany.
Druk nr 534 - referent Stanisław Moryc.
- w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa
Huta realizowanego w latach 2019 -2020.
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka zarządu (zał. nr 3), która będzie
procedowana.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 16 radnych
Za głosowało
- 16 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
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Uchwała nr XLIX/501/2018.
Druk nr 535 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie
utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 roku.
W dyskusji głos zabrali radni: Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Kacper Rosa, Stanisław
Moryc, Kacper Rosa, Stanisław Moryc, Adam Krztoń, Wojciech Ruśniak, Marian Baś,
Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, Mariusz Woda.
Na wniosek radnego Kacpra Rosy Prowadzący ogłosił 10 minut przerwy (do godz. 19.00).
Po przerwie
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła poprawka radnego Wojciecha Ruśniaka (zał. nr
4).
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła poprawka radnego Edwarda Porębskiego (zał. nr
5).
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Porębski, Stanisław Moryc, Edward Porębski,
Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc.
Prowadzący odczytał i poddał pod głosowanie poprawkę radnego Wojciecha Ruśniaka.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 17 radnych
Za głosowało
- 17 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Poprawkę przyjęto.
Prowadzący odczytał i poddał pod głosowanie poprawkę radnego Edwarda Porębskiego.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 15 radnych
Za głosowało
- 8 radnych
Przeciw
- 6 radnych
Wstrzymało się
- 1 radny
Poprawkę przyjęto.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawkami.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 17 radnych
Za głosowało
- 8 radnych
Przeciw
- 8 radnych
Wstrzymało się
- 1 radny
Uchwała nie została podjęta.
Druk nr 536 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie zawieszenia Decyzji Nr 2441/07 i wtrzymania prac budowlanych.
W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna
Frankiewicz, Stanisław Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
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Głosowało : 17 radnych
Za głosowało
- 17 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Uchwała nr XLIX/502/2018.
Druk nr 530 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta
dziś!”
Prowadzący Stanisław Moryc poinformował, że wpłynął wniosek Grupy Radnych o
odroczenie posiedzenia sesji i kontynuowanie obrad w wyznaczonym przez
Przewodniczącego terminie (zał. nr 6).
Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w wniosek i wyznaczył termin – 21 czerwca 2018
roku godz. 18.00 w siedzibie Rady os. Centrum B 6.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 17 radnych
Za głosowało
- 14 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 3 radnych.
Posiedzenie sesji zostało odroczone do 21 czerwca 2018 do godz. 18.00.
Przewodniczący Stanisław Moryc podziękował radnym i zaprosił na dokończenie sesji.
Protokołowała:

Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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Dz-18.0021.49.2018
XLIX sesja VII kadencji – dokończenie
w dniu 21 czerwca 2018 r.
Dokończenie XLIX sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyło się w dniu 21
czerwca 2018 r. w siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6.
W załączeniu:
1) Lista obecności – zał. nr 8,
2) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 530 – zał. nr 9,
3) Oryginał uchwały – zał. nr 10.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, wznowił obrady i
przywitał obecnych na sali oraz stwierdził quorum.
Prowadzący przystąpił do procedowania uchwały.
Druk nr 530 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta
dziś!”
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka zarządu (zał. nr 9), która będzie
procedowana.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 12 radnych
Za głosowało
- 12 radnych
Przeciw
- 0 radny
Wstrzymało się
- 0
2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XLIX/503/2018.
5. Oświadczenia i komunikaty.
Radny Marian Baś poruszył sprawę nieodpowiedniego informowania mieszkańców os. Na
Skarpie dotyczącego remontu chodnika.
Przewodniczący poinformował radnych o zwołaniu L nadzwyczajnej sesji, która
odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 o godz. 18.00 siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B
6.
6. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XLIX sesję o godz. 18.05, wyczerpując cały program porządku obrad.
Protokołowała:
Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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