Dz.18.0021.47.2018
Podsumowanie:

XLVII sesja VII kadencji
w dniu 23 kwietnia 2018 r.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
4. Informacja o działalności Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4
os. Zielone 28.
5. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 509 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018,
Druk nr 510 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/475/18 z dnia
19 lutego 2018w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
XVIII Nowa Huta na rok 2018,
Druk nr 511 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez
Radę Dzielnicy Nowa Huta do realizacji w latach 2017 - 2018,
Druk nr 512 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta
Krakowa na rok 2019 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 513 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa mobilnego węzła betoniarskiego wraz z zapleczem socjalnobiurowym (kontener), składem materiałów sypkich, niezbędną infrastrukturę techniczną i
komunikacyjną na działkach nr 49, 50, 51 obr. 43 Nowa Huta w rejonie ul. Podbipięty /ul.
Giedroycia w Krakowie”,
Druk nr 514 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do sprzedaży napojów
alkoholowych,
Druk nr 515 (projekt uchwały zarządu) w sprawie rezygnacji z funkcji
wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa
Huta,
Druk nr 516 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 517 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą
do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta
Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ”WOLICA i PRZYLASEK WYCIĄSKI i PRZYLASEK RUSIECKI
za wiaduktem”,
Druk nr 518 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”.
6. Oświadczenia i komunikaty.
7. Zamknięcie sesji.
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Podjęte uchwały:
XLVII/480/2018
XLVII/481/2018

XLVII/482/2018

XLVII/483/2018
XLVII/484/2018
XLVII/485/2018

XLVII/486/2018

w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do
dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/475/18 z dnia 19 lutego 2018
w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018.
w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych
planowanych przez Radę Dzielnicy Nowa Huta do realizacji w
latach 2017 – 2018.
w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019
zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
w sprawie opinii do sprzedaży napojów alkoholowych.
w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta
Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta
Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
”WOLICA i PRZYLASEK WYCIĄSKI i PRZYLASEK
RUSIECKI za wiaduktem”.
w sprawie opinii do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”.
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Dz-18.0021.47.2018
PROTOKÓŁ
XLVII SESJI RADY DZIELNICY XVIII NOWA HUTA
XLVII sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się w dniu 23 kwietnia 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 514 – zał. nr 2,
3) Autopoprawka zarządu do projektu uchwały na Druku nr 517 – zał. nr 3,
4) Oryginały uchwał – zał. nr 4.
XLVII sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz. 18.00 Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który przywitał obecnych na sali i
stwierdził quorum.
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 XLVI sesji.
4. Projekty uchwał wnoszone na sesję:
Druk nr 509 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie korekty rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2018,
Druk nr 510 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/475/18 z dnia
19 lutego 2018w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy
XVIII Nowa Huta na rok 2018,
Druk nr 511 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy
Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez
Radę Dzielnicy Nowa Huta do realizacji w latach 2017 - 2018,
Druk nr 512 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta
Krakowa na rok 2019 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Druk nr 513 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.: „Budowa mobilnego węzła betoniarskiego wraz z zapleczem socjalnobiurowym (kontener), składem materiałów sypkich, niezbędną infrastrukturę techniczną i
komunikacyjną na działkach nr 49, 50, 51 obr. 43 Nowa Huta w rejonie ul. Podbipięty /ul.
Giedroycia w Krakowie”,
Druk nr 514 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do sprzedaży napojów
alkoholowych,
Druk nr 515 (projekt uchwały zarządu) w sprawie rezygnacji z funkcji
wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa
Huta,
Druk nr 516 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.
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Przewodniczący poinformował, że jako pkt 4 zostaje wprowadzona „Informacja o
działalności Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 os. Zielone 28.”
Kolejność pozostałych punkty ulega kolejno zmianie.
Przewodniczący powiadomił, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad (pkt
5) projektów uchwał wg kolejności wprowadzania na sesję:
Druk nr 516 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta,
Wszyscy Radni otrzymali poczta elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 16 radnych
Za głosowało
- 16 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
-0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 517 (projekt uchwały zarządu) w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą
do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta
Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ”WOLICA i PRZYLASEK WYCIĄSKI”,
Wszyscy Radni otrzymali poczta elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
- 19 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
-0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Druk nr 518 (projekt uchwały zarządu) w sprawie opinii do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”.
Wszyscy Radni otrzymali poczta elektroniczną lub do skrytek kserokopię projektu uchwały.
Prowadzący wniósł o wprowadzenie w/w projektu do porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
- 19 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
-0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało: 19 radnych
Za głosowało
- 19 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
-0
Wniosek uzyskał wymaganą większość.
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Prowadzący stwierdził, że zgodnie z § 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy projekt porządku obrad
wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad XLVII sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
Przewodniczący Stanisław Moryc poinformował radnych, że protokół z XLVI sesji
Rady Dzielnicy XVIII był do wglądu w Biurze Rady – nikt nie wniósł zastrzeżeń i uwag.
Przewodniczący stwierdził, że protokół z XLVI sesji został przyjęty.
4. Informacja o działalności Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr
4 os. Zielone 28.”
Pani Kierownik poinformowała o zakresie działalność Filii nr 1 Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 4. Jest to działalność oświatowa z oddziałami przedszkolnymi
dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Zwróciła się o przeznaczenie
dodatkowych środków na renowację podłóg (część wyremontowano ze środków Rady
Dzielnicy w 2017 roku).
W dyskusji na temat sposobu i możliwości pozyskania środków głos zabrali radni: Mariusz
Woda, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Marek Kurzydło, Krystyna Frankiewicz,
Katarzyna Kapelak-Legut, Stanisław Moryc, Katarzyna Kapelak-Legut, Stanisław Moryc,
Józef Szuba, Katarzyna Kapelak-Legut, Stanisław Moryc, Katarzyna Kapelak-Legut,
Stanisław Moryc, Marian Baś, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Bogumiła Drabik,
Stanisław Moryc, Mariusz Woda, Miłosława Ciężak, Mariusz Woda, Stanisław Moryc.
Pani Kierownik udzielała odpowiedzi i wyjaśnień.
5. Projekty uchwał wnoszone na sesję.
Przystąpiono do procedowania uchwał:
Druk nr 509 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII
Nowa Huta na rok 2018.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 14 radnych
Za głosowało
- 14 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
4 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XLVII/480/2018.
Druk nr 510 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/475/18 z dnia 19 marca 2018 w sprawie
rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok
2018.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 13 radnych
Za głosowało
- 13 radnych
Przeciw
- 0
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Wstrzymało się
- 0
5 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XLVII/481/2018.
Druk nr 511 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy Nowa Huta do
realizacji w latach 2017 - 2018,
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 13 radnych
Za głosowało
- 13 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
5 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XLVII/482/2018.
Druk nr 512 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania realizowanego
na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 17 radnych
Za głosowało
- 17 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała nr XLVII/483/2018.
Druk nr 513 – 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.: „Budowa mobilnego węzła
betoniarskiego wraz z zapleczem socjalno-biurowym (kontener), składem materiałów
sypkich, niezbędną infrastrukturę techniczną i komunikacyjną na działkach nr 49, 50, 51 obr.
43 Nowa Huta w rejonie ul. Podbipięty /ul. Giedroycia w Krakowie”.
W obszernej dyskusji na temat dojazdu do betoniarni, problemów związanych z budową i
funkcjonowaniem spalarni odpadów komunalnych, braku dojścia do Kopca Wandy, braku
ścieżki rowerowej, budowy węzła na trasie S7, sortowni śmieci
głos zabrali mieszkańcy os. Mogiła, Stanisław Moryc, Marek Kurzydło, Marian Baś
(zwołanie sesji nadzwyczajnej).
Przewodniczący Rady Stanisław Moryc odczytał treść Deklaracji Stron, jako umowy
społecznej, o której mowa w Zarządzeniu nr 302/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20
lutego 2009 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania projektu
złożonej w dniu 17 czerwca 2009
W dalszej dyskusji na temat sposobu podpisania umowy udział wzięli : mieszkaniec os.
Mogiła, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Marian Baś, Stanisław Moryc, mieszkaniec,
Stanisław Moryc, mieszkaniec, Marian Baś, mieszkaniec, Krystyna Frankiewicz, Stanisław
Moryc.
W dyskusji na temat konsultacji planowanej budowy betoniarni udział wzięli radni:
Miłosława Ciężak, Marek Kurzydło, Miłosława Ciężak, Marek Kurzydło, Stanisław Moryc.
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Na wniosek Komisji Planowania na sesję został zaproszony Pełnomocnik inwestora, który
poinformował, że w podanym terminie w spotkaniu nie może uczestniczyć osobiście.
Prowadzący Stanisław Moryc zgłosił wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały i
odesłanie do wnioskodawcy i poddał go pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 17 radnych
Za głosowało
- 17 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Projekt został odesłany do Zarządu.
Druk nr 514 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc, opinia Komisji Prawa i Porządku
Publicznego.
- w sprawie opinii do projektów Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży
napojów alkoholowych.
Przewodniczący odczytał treść autopoprawki zarządu (zał. nr 2), która będzie procedowana.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław
Moryc, Adam Krztoń, Wojciech Ruśniak, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 17 radnych
Za głosowało
- 12 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 5 radnych
Uchwała nr XLVII/484/2018.
Druk nr 515 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Radny Marian Baś odniósł się do pracy Komisji, podtrzymał swoją rezygnację z funkcji
wiceprzewodniczącego i nie wyraził zgody na wybór na funkcję przewodniczącego.
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Krystyna Frankiewicz, Marek Kurzydło,
Marian Baś, Józef Szuba, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław
Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 13 radnych
Za głosowało
- 0
Przeciw
- 6 radnych
Wstrzymało się
- 7 radnych
3 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Uchwały nie podjęto.
Druk nr 516 – projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy
XVIII Nowa Huta.
Przewodniczący zgłosił wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały ze względu na jego
bezprzedmiotowość i poddał go pod głosowanie.
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Wyniki głosowania:
Głosowało : 12 radnych
Za głosowało
- 12 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
4 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Projekt został wycofany.
Druk nr 517 – projekt zarządu – referent Stanisław Moryc.
- w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie
ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ”WOLICA i
PRZYLASEK WYCIĄSKI”,
Przewodniczący poinformował, że wpłynęła autopoprawka zarządu (zał. nr 3), która będzie
procedowana.
W dyskusji głos zabrali radni: Adam Krztoń, Marian Baś, Stanisław Moryc.
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 16 radnych
Za głosowało
- 16 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Uchwała nr XLVII/485/2018.
Prowadzący poinformował, że zgłoszono wniosek i polecił odnotowanie w protokole „ na sali
nie ma obecnej Krystyny Frankiewicz.”
W dyskusji głos zabrali radni: Edward Wurst, Małgorzata Bąk, Edward Wurst, Stanisław
Moryc.
Druk nr 518 – projekt zarządu – referent Marek Kurzydło, pozytywna opinia Komisji
Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.
- w sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”
Prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wyniki głosowania:
Głosowało : 15 radnych
Za głosowało
- 15 radnych
Przeciw
- 0
Wstrzymało się
- 0
Uchwała nr XLVII/486/2018.
6. Oświadczenia i komunikaty.
Radny Wojciech Ruśniak poinformował, że na jego terenie odbyły się spotkania –
konkurs na dyrektora szkoły, na które nie został delegowany oraz spotkanie z mieszkańcami
na os. Wolica, o którym nie został poinformowany.
Przewodniczący udzielił odpowiedzi.
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7. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc
zamknął XLVII sesję o godz. 20.10, wyczerpując cały program porządku obrad.

Protokołowała:
Małgorzata Kowalska

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XVIII
Stanisław Moryc
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