
Dz.18.0020.1.45.2014
Podsumowanie:

XLV sesja VI kadencji 
w dniu 30 kwietnia 2014 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Druk  nr  1 (projekt  uchwały  Komisji  Rewizyjnej)  w  sprawie  przyjęcia  rocznego
sprawozdania  Zarządu  z  działalności  merytorycznej  oraz  realizacji  planu  finansowego
wydatków Dzielnicy XVIII za rok 2013
Druk nr 2 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 3 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 4 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 5 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 6 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 7 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 8 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 9 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 10 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
pomieszczenia tymczasowego,
Druk nr 11 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działek nr 564/2 oraz
535/5 obr. 46 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie - wycofany,
Druk nr 12 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu na części działki nr 168 obr. 33 w Krakowie,
Druk nr 13 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie delegowania radnych,
Druk nr 14 (projekt uchwały Zarządu) 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  15 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014,
Druk nr 16 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na
rok 2014,
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Druk nr 17 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie rezygnacji Wiceprzewodniczącej
Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
Druk nr  18 (projekt  uchwały  Grupy Radnych)  w sprawie  uzupełnienia  składu  Doraźnej
Komisji ds. „dzielnicowego” budżetu obywatelskiego,
Druk nr  19 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2014,
Druk nr 20 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działek nr 247/1
oraz 249/1 obr. 21 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie,
Druk nr 21 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 22 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn.
„Komunikacja z mieszkańcami”.
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: 

XLV/686/14 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności 

merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy 

XVIII za rok 2013
XLV/687/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLV/688/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLV/689/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLV/690/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLV/691/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLV/692/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLV/693/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLV/694/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLV/695/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu pomieszczenia 

tymczasowego 
XLV/696/14 w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na części 

działki nr 168 obr. 33 w Krakowie
XLV/697/14 w sprawie delegowania radnych
XLV/698/14 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Rade 

Dzielnicy XVIII Nowa huta do realizacji w latach 2014 - 2016
XLV/699/14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół 

podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014
XLV/700/14 w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014
XLV/701/14 w sprawie rezygnacji Wiceprzewodniczącej Komisji Prawa  i Porządku 

Publicznego
XLV/702/14 w sprawie uzupełnienia składu Doraźnej Komisji ds. „dzielnicowego” 

budżetu obywatelskiego
XLV/703/14 w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, 

chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz 

z oświetleniem w roku 2014
XLV/704/14 w sprawie opinii do zbycia części działek nr 247/1 i 249/1 obr. 21 

jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie
XLV/705/14 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
XLV/706/14 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. „Komunikacja z 

mieszkańcami” na rok 2014
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Dz.18.0020.1.45.2014

PROTOKÓŁ
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XLV SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta 

XLV sesja  Rady  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta  odbyła  się  30  kwietnia  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 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22  – zał. nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  
3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 16  – zał. nr 11.
4) Oryginały uchwał - zał. nr 12.
5) Wolny wniosek radnej Stanisławy Rusinowskiej – zał. nr 13.
6) Wolne wnioski radnej Marii Sajdak – zał. nr 14 i 15.

________________________________

XLV 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 XLIV sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd i komisje problemowe:
Druk  nr  1 (projekt  uchwały  Komisji  Rewizyjnej)  w  sprawie  przyjęcia  rocznego
sprawozdania  Zarządu  z  działalności  merytorycznej  oraz  realizacji  planu  finansowego
wydatków Dzielnicy XVIII za rok 2013
Druk nr 2 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 3 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 4 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 5 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 6 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 7 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 8 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 9 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego,
Druk nr 10 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu
pomieszczenia tymczasowego,
Druk nr 11 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia działek nr 564/2 oraz
535/5 obr. 46 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie - wycofany,
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Druk nr 12 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego
zarządu na części działki nr 168 obr. 33 w Krakowie,
Druk nr 13 (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.

Przewodniczący  poinformował,  że  zarząd  przygotował  wniosek  o  zdjęcie  projektu
uchwały na Druku nr 11 w sprawie opinii  do zbycia działek nr 564/2 oraz 535/5 obr. 46
jednostka  ewidencyjna  Nowa  Huta  w  Krakowie  porządku  obrad.  Projekt  uchwały  został
wycofany. 

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

Druk nr 14 (projekt uchwały Zarządu) 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 2),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 14 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      6 radnych

Druk nr  15 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na rok 2014 (zał. nr 3),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      5 radnych

Druk nr 16 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na
rok 2014 (zał. nr 4),
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
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nie głosowało         –      2 radnych

Druk nr 17 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie rezygnacji Wiceprzewodniczącej
Komisji Prawa i Porządku Publicznego (zał. nr 5),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad jako Druk Nr 25.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      2 radnych
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      1 radnych

Druk nr  18 (projekt  uchwały  Grupy Radnych)  w sprawie  uzupełnienia  składu  Doraźnej
Komisji ds. „dzielnicowego” budżetu obywatelskiego (zał. nr 6),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się        -       1 radny
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr  19 (projekt  uchwały  Zarządu)  w sprawie  zadań  powierzonych  w zakresie  prac
remontowych dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz
z oświetleniem w roku 2014 (zał. nr 7),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad jako Druk nr 26.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       3 radnych
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr 20 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie opinii do zbycia części działek nr 247/1
oraz 249/1 obr. 21 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie (zał. nr 8),
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad jako Druk nr 27.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr 21 (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.
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Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Druk nr 22 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn.
„Komunikacja z mieszkańcami” (zał. nr 10).
Wszyscy Radni otrzymali pocztą elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      3 radnych
Wstrzymało się      -       0
nie głosowało         –      3 radnych

Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 17 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      3 radnych
Wstrzymało się      -       3 radnych
Porządek obrad XLV sesji został przyjęty.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował  radnych, że protokół  z XLIV sesji
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XLIV 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 Komisji Rewizyjnej – referent Marian Paciorek.

-  w sprawie opinii  przyjęcia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej
oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII za rok 2013

W związku z wejściem w życie zapisów nowego Statutu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
zgłosił autopoprawkę – zmiana podstawy prawnej. 

Przewodniczący Rady i Zarządu Stanisław Moryc odczytał Roczne sprawozdania Zarządu z
działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XVIII za
rok 2013.
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W dyskusji głos zabrali radni: 
- Edward Porębski – stwierdził, że w dalszym ciągu brak rozliczeń zadań remontowych na
poszczególne okręgi,
-  Maria  Sajdak  –  poinformowała,  że  w  jej  okręgu  pomimo  zgłoszeń  brak  remontów
chodników np. przy al. Przyjaźni,
-  Krystyna  Frankiewicz  –  stwierdziła,  że  nie  wszyscy  radni  są  delegowani  na  komisje
zewnętrzne, brak realizacji zadań w jej okręgu,  
- Stanisława Rusinowska – poinformowała o braku realizacji zadań w jej okręgu, 
- Katarzyna Kapelak-Legut – krytycznie oceniła pracę zarządu,
- Anna Stabryła – omówiła współpracę z radnymi,
-  Stanisław Maranda – poruszył  sprawę  braku realizacji  zapewnionego remontu chodnika
wzdłuż al. Przyjaźni,
- Elżbieta Mitka – podkreśliła konieczność wystąpienia do RMK o zwiększenie środków dla
dzielnicy,
- Edward Porębski – zaapelował o sprawiedliwy podział środków,
- Elżbieta Mitka – ceny jednostkowe prac remontowych po przetargach są bardzo wysokie,
- Stanisław Maranda – zadania są realizowane w ramach zadań utrzymaniowych, co zwiększa
koszty,
- Krystyna Frankiewicz – zapytała czy radni uważają, że  środki są dzielone uczciwie. 

Przewodniczący Stanisław Moryc udzielił wyjaśnień i odpowiedzi.
Wszyscy radni  otrzymali  płyty CD z informacją  o  pracach wykonanych w ramach zadań
okołospalarnianych.

Radny Edward Porębski odczytał wysokość środków, za które były zrealizowane zadania w
poszczególnych okręgach w czasie trwania V kadencji.
Przewodniczący odniósł się do wypowiedzi radnego.

Prowadzący Stanisław Moryc przystąpił do procedowania projektu uchwały. 

Radna Miłosława Ciężak odczytała zapisy nowego Statutu dotyczące przyjęcia sprawozdania
za rok 2013 i zapytała na jakiej podstawie prawnej rozpatruje się sprawozdanie skoro przepisy
zawarte w rozdziale IV na dzień dzisiejszy nie obowiązują.  

Stanisław Moryc wyjaśnił,  że sprawozdanie było przygotowane na dzień  30 marca, wtedy
obowiązywały  zapisy  starego  Statutu.  Zmiana  podstawy  prawnej  została  uzgodniona  z
prawnikami UMK. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały
Wyniki głosowania:  
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      8 radnych
Wstrzymało się       -      0
Uchwała nr XLV/686/14. 

Prowadzący ogłosił 10 minut przerwy na przygotowanie przez komisje problemowe opinii do
projektów uchwał.

Po przerwie 
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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: 15 radnych
Za głosowało         –     15 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      6 radnych
Uchwała nr XLV/687/14. 

Druk  nr  3 –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLV/688/14.

W dyskusji na tematy proceduralne głos zabrali radni: Stanisław Maranda, Stanisław Moryc.

Druk  nr  4 –  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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLV/689/14. 

Druk  nr  5 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosował           –      1 radny
Uchwała nr XLV/690/14. 
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Druk  nr  6 –  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: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosował           –      1 radny
Uchwała nr XLV/691/14.

Druk  nr  7 –  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: 18 radnych
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosował           –      1 radny
Uchwała nr XLV/692/14.

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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLV/693/14. 

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: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLV/694/14. 
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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 pomieszczenia tymczasowego.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      2 radnych
Uchwała nr XLV/695/14.

Druk nr 11 – wycofany. 

Druk  nr  12 –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i  Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do ustanowienia prawa trwałego zarządu na części działki nr 168 obr. 33 w
Krakowie.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosował           –      1 radny
Uchwała nr XLV/696/14.

Druk nr 13 – projekt Zarządu – referent Stanisław Moryc.

- w sprawie delegowania radnych.
Przewodniczący poinformował, że upoważnił Zastępcę Przewodniczącego Józefa Szubę do 
wykonywania prac zgodnie z § 52 ust. 3 Statutu Dzielnicy XVIII. 

Radna  Miłosława  Ciężak  zapytała  na  jakiej  podstawie  prawnej  będą  delegowane
poszczególne osoby z listy.
Prowadzący obrady wyjaśnił, że Przewodniczący organizuje prace Rady.  
W dalszej dyskusji udział wzięli Miłosława Ciężak i Stanisław Moryc.
Przewodniczący poinformował, że wystąpi do prawników UMK o wyjaśnienia.  

Radny Stanisław Maranda krytycznie  ocenił  zapisy  nowego Statutu  i  stwierdził,  że Rada
powinna zbierać się co tydzień i delegować konkretnych radnych, przy takiej uchwale trzeba
powiadamiać o odbiorze wszystkich 20 radnych. 

Radna Miłosława Ciężak zgłosiła wniosek formalny o odesłanie w/w projektu uchwały do
wnioskodawcy w celu wyjaśnienia jak ma wyglądać prawidłowo delegacja.   
W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Maranda, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc,
Stanisław Maranda, Krystyna Frankiewicz, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Stanisław
Maranda, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda.
Ustalono: w celu czy ktoś może wskazać z grupy delegowanych, osoby którą będą konkretnie
uczestniczyć w komisjach.
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Głos za wnioskiem -  Miłosława Ciężak.
Głos przeciw - Stanisław Moryc.
Radny  Edward  Porębski  powrócił  do  sprawy  zwoływania  sesji  w  celu  konkretnego
delegowania poszczególnych osób.

Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie w/w wniosek formalny.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –       7 radnych
Przeciw         -    13 radnych
Wstrzymał się         -      1 radny
Wniosek odrzucono.

Przewodniczący stwierdził, że do czasu otrzymania opinii prawnej nie będzie wskazana żadna
osoba na delegację.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się         -      1 radny
nie głosowało         –      4 radnych
Uchwała nr XLV/697/14.

Druk  nr  14 –  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: 19 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLV/698/14.

Druk  nr  15 –  projekt  Zarządu  –  referent  Andrzej  Kowalik,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i  Sportu.

-  w  sprawie  zadań  powierzonych  w  zakresie  prac  remontowych  szkół  podstawowych,
gimnazjów, przedszkoli na rok 2014.
W  dyskusji  głos  zabrali  radni:  Edward  Porębski,  Stanisław  Moryc,  Edward  Porębski,
Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Edward
Porębski, Józef Szuba, Elżbieta Mitka. 
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     19 radnych
Przeciw         -      0
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Wstrzymał się         -      1 radny
nie głosował           –      1 radny
Uchwała nr XLV/699/14.

Druk  nr  16 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Edukacji, Turystyki i  Sportu, pozytywna opinia Komisji  Kultury i Zabytków.

- w sprawie zadań priorytetowych Dzielnicy XVIII na rok 2014.

Przewodniczący zgłosił Autopoprawkę zarządu – załącznik nr 11. 

W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Maranda – budowa fontanny, Edward Porębski, 
Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Stanisław Maranda, Stanisław Moryc, Miłosława 
Ciężak, Stanisław Moryc.
Radny Janusz Więcław zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Prowadzący Stanisław Moryc poddał pod głosowanie w/w wniosek formalny.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     14 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      2 radny
nie głosowało         –      5 radny
Wniosek odrzucono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 18 radnych
Za głosowało         –     17 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymał się         -      1 radny
nie głosowało         –      4 radnych
Uchwała nr XLV/700/14.

Druk nr 17 – projekt Grupy Radnych – referent Stanisława Moryc.

- w sprawie rezygnacji Wiceprzewodniczącej Komisji Prawa i Porządku Publicznego.

Wyniki głosowania:
Głosowało: 21 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      2  radny
Wstrzymał się         -      1 radny
Uchwała nr XLV/701/14. 

Druk nr 18 – projekt Grupy Radnych – referent Stanisław Moryc.

-  w  sprawie  uzupełnienia  składu  Doraźnej  Komisji  ds.  ”dzielnicowego”  budżetu
obywatelskiego.
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Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     16 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      2 radnych
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLV/702/14.

Druk nr 19 – projekt Zarządu – referent Jerzy Daniec, 

- w sprawie zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia
oraz budowy i przebudowy uli gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014.  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –      13 radnych
Przeciw         -       1 radny
Wstrzymało się       -       4 radnych
nie głosowało         –       3 radnych
Uchwała nr XLV/703/14.

Druk  nr  20 –  projekt  Zarządu  –  referent  Janusz  Więcław,  pozytywna  opinia  Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i  Rozwoju Gospodarczego.

- w sprawie opinii do zbycia części działek nr 247/1 oraz 249/1 obr. 21 jednostka ewidencyjna
Nowa Huta w Krakowie.
zgłosił poprawkę redakcyjną w § 1 w miejsce „…zbycie 547/1 oraz 249/1…” ma być „…
zbycie 247/1 oraz 249/1…”  
Wyniki głosowania:
Głosowało: 20 radnych
Za głosowało         –     20 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosował           –      1 radny
Uchwała nr XLV/704/14. 

Druk  nr  21 –  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: 18 radnych
Za głosowało         –     18 radnych
Przeciw         -      0
Wstrzymało się       -      0
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLV/705/14.

Druk  nr  22 –  projekt  Zarządu  –  referent  Stanisław  Moryc,  pozytywna  opinia  Komisji
Rewizyjnej.
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- w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. „Komunikacja z mieszkańcami” na rok
2014.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało         –     13 radnych
Przeciw         -      1 radny
Wstrzymało się       -      4 radnych
nie głosowało         –      3 radnych
Uchwała nr XLV/706/14. 

5. Wolne wnioski.

Wolne wnioski – radna Stanisława Rusinowska złożyła wniosek (zał. nr 12), radna
Maria Sajdak złożyła 2 wnioski (zał. nr 13, 14).

6. Informacja z pracy Zarządu.

Przewodniczący  Stanisław  Moryc  poinformował,  że  zarząd  uczestniczył  w
posiedzeniach Komisji Rewizyjnej (roczne sprawozdanie zarządu), imprezach związanych ze
Świętami  Wielkanocnymi  w  szkołach  i  przedszkolach  oraz  spotkaniach  dotyczących
zagospodarowania Parku Ratuszowego i Wiśniowy Sad, trwają prace Doraźnego Zespołu ds.
inwentaryzacji i rewitalizacji murków na Terenia Dzielnicy.

7. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący poinformował, że I posiedzenie z mieszkańcami w sprawie budżetu
obywatelskiego na rok 2014 odbędzie się  w dniu 6 maja o godz.  16.30 w OK. im.  C.K.
Norwida w sali ART  ZONA.

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 19 maja 2014
roku o godzinie 18.00. Miejsce będzie ustalone w terminie późniejszym.

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 XLV sesję o godz. 20.30, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała :                    Przewodniczący Rady i Zarządu             
                                                                                    Dzielnicy XVIII
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Małgorzata Kowalska                    Stanisław Moryc
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